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Novos desafios numa era de transformação

Em 2018 assistiu-se à capacidade das empresas portuguesas de se
adaptarem a uma economia cada vez mais global, acelerada por
transformações tecnológicas e energéticas. Perante estes novos desafios,
durante 2018 e já no início de 2019, a Norgarante e o Sistema Nacional de
Garantia Mútua, em conjunto com os seus parceiros, reforçaram o seu apoio
através do lançamento de novas de linhas de crédito com finalidades e

condições mais ajustadas às necessidades das empresas.  
 
O compromisso da Norgarante no apoio às empresas, em 2018, traduziu-se na prestação de cerca de 10 mil
garantias relativas a financiamentos aproximados de 1 000 milhões de euros, assegurando assim mais de 143 mil
postos de trabalho, de quase 8 mil empresas, que fizeram investimentos aproximados na ordem dos 1 000
milhões de euros. 
 
Estes números deixam claro que as empresas da Região Norte e Centro Norte podem contar com a nossa
garantia para investir, melhorar a sua eficiência, crescer e estarem mais preparados para os novos desafios numa
era de transformação. 
 
Teresa Duarte 
Presidente da Comissão Executiva 
 
Ler editorial completo

Atualidade
Portugal e Europa reforçam aposta nas energias mais
eficientes 

Portugal e a União Europeia estão alinhados na promoção e afirmação
das energias renováveis como uma das principais fontes de produção de
eletricidade, desenvolvendo apoios para investimentos nesta área, como
a Linha de Crédito para Eficiência Energética com Garantia Mútua para
as Micro, Pequenas e Médias Empresas que implementem medidas de
redução do consumo energético ou de mudança da fonte energética
fóssil para renovável.

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/novos-desafios-numa-era-de-transformacao/


 
Ler notícia completa  

Portugal é o destino mais sustentável da Europa 

Portugal foi distinguido como o destino mais sustentável da Europa no
ITB Earth Award 2019, que decorreu durante a ITB Berlim, a maior feira
de turismo do mundo. Segundo a organização do prémio, Portugal
destaca-se pelo sucesso da sua estratégia turística e exemplo de
liderança global no combate às alterações climáticas e à degradação
ambiental.
 
Ler notícia completa  

Primeiro Wake Park da região Norte realizado com o
apoio da Norgarante 

No passado dia 6 de março foi apresentado o primeiro Wake Park da
região Norte, localizado em Viana do Castelo, que tem data de abertura
oficial marcada para 13 de abril e que estima atrair cerca de dez mil
praticantes de wakeboard e wakesurf.  
O projeto do Wake Park resulta de um investimento superior a 150 mil
euros, que contou em parte, com o apoio da Norgarante no âmbito da
Linha de Crédito Capitalizar Mais.
 
Ler notícia completa  

CCDR –N conclui que Norte é a região mais exposta
ao Brexit 

A saída do Reino Unido da União Europeia poderá ter mais impacto na
região Norte de Portugal do que nas restantes regiões de Portugal.
Segundo um estudo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte –CCDR-N, mais de metade das exportações nacionais
para o Reino Unido (50,7% com dados de 2017), têm origem em
empresas com sede na região Norte. Para ajudar a minimizar potenciais
dificuldades decorrentes do Brexit, são várias as entidades que
disponibilizam informação e outros tipos de apoio às empresas
portuguesa.
 
Ler notícia completa  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/portugal-e-europa-reforcam-aposta-nas-energias-mais-eficientes/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/portugal-e-o-destino-mais-sustentavel-da-europa/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/primeiro-wake-park-da-regiao-norte-realizado-com-o-apoio-da-norgarante/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/ccdr-n-conclui-que-norte-e-a-regiao-mais-exposta-ao-brexit/


Tome nota

Gestores do PT2020 vão acelerar candidaturas de empresas  
 
Para aumentar a celeridade na análise das candidaturas das empresas, ou no pagamento de incentivos vai ser
lançada até ao final do ano uma medida Simplex para simplificar o fornecimento de informação. No momento de
candidatura a Autoridade de Gestão poderá aceder à informação financeira da empresa através da IES, mediante
autorização. 
 
Ver mais  

AEP leva o Projeto “Portugal Sou Eu” à QSP Summit com o apoio da Norgarante  
 
A Norgarante marcou presença no stand da AEP do projeto “Portugal Sou Eu”, na QSP Summit, na Exponor,
Matosinhos, nos próximos dias 21 e 22 de março. As iniciativas da AEP no programa “Portugal Sou Eu” contam
com o apoio da Norgarante e das restantes Sociedades de Garantia Mútua – Agrogarante, Garval e Lisgarante.
“Portugal Sou Eu” é um projeto que envolve várias entidades nacionais e que foi criado para valorizar a produção
nacional e promover a competitividade das empresas portuguesas. 
 
Ver mais  

Comércio e Indústria  
 
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho passou de
uma variação homóloga de 3,9% em dezembro para 5,4% em janeiro deste ano, enquanto que o Volume de
Negócios na Indústria cresceu 2,5% em janeiro. 
 
Ver mais  

Diminuição do endividamento do setor não financeiro  
 
O Boletim Estatístico do Banco de Portugal, atualizado em fevereiro, revela que em janeiro a taxa de variação
anual (tva) dos empréstimos concedidos às sociedades não financeiras foi de menos 2,2%, uma variação que
representa uma diminuição de 1,1 pontos percentuais relativamente ao mês de dezembro. O Banco de Portugal
publicou, também, as estatísticas do endividamento do setor não financeiro relativas a dezembro de 2018, que
apontam para uma diminuição do endividamento neste setor 
 
Ver mais  

PIB em 2018  
 
O Instituto Nacional de Estatística confirmou que em 2018 o PIB português cresceu 2,1%,em volume e 3,6% em
valor, atingindo 201,5 mil milhões de euros. 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/gestores-do-pt-2020-vao-acelerar-candidaturas-de-empresas
https://qspsummit.pt/pt/go/qsp-summit-area-de-exposicao
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
https://www.bportugal.pt/comunicado/nota-de-informacao-estatistica-emprestimos-concedidos-pelo-setor-financeiro-janeiro-de-1


 
Ver mais  

Conferência sobre o Plano Juncker e oportunidades de financiamento para PME
Inovadoras  
 
Irá realizar-se em Lisboa e no Porto nos dias 2 e 3 de abril respetivamente a Conferência “O Plano de
Investimento para a Europa – Oportunidades de Financiamento e Aconselhamento para PME Inovadoras”, que
abordará oportunidades de aconselhamento e financiamento para as PME portuguesas no Plano Juncker. 
 
Ver mais  

Norte 2020 tem 21 concursos para competitividade e internacionalização 
 
O Norte 2020 tem 21 concursos abertos a aguardar candidaturas para diferentes projetos de investimento no
âmbito da competitividade e internacionalização. No total das áreas a concurso o Norte 2020 já aprovou 6.166
projetos para um investimento total de 3,4 mil milhões de euros e investimento elegível de 2,9 mil milhões de
euros. 
 
Ver mais  
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https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=314609582&DESTAQUESmodo=2
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/conferencia-sobre-o-plano-juncker-e-oportunidades-de-financiamento-para-pme-inovadoras
http://www.norte2020.pt/concursos/concursos-abertos


Linha de Crédito para Eficiência Energética 
 
100 milhões de euros para apoiar o investimento das PME em condições de financiamento favoráveis
para projetos de eficiência energética, tornando as empresas industriais e do setor do turismo mais
modernas e competitivas, por via da implementação de medidas que permitam a redução do consumo
energético e a mudança da fonte energética fóssil para renovável.
 
Saber mais  

Casos de Sucesso

Mestre da Cor 
 
A Mestre da Cor conta com 17 anos de presença no mercado nacional e 11 lojas
distribuídas nos distritos do Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Porto. É uma
marca que se define pelo compromisso de disponibilizar produtos de elevada
qualidade, a um preço competitivo, proporcionando ao cliente final um serviço de
excelência. 

 
Saber mais  

Hotel FeelViana 
 
O FeelViana Sport Hotel, na praia do Cabedelo em Viana do Castelo, é um
empreendimento hoteleiro totalmente orientado o turismo ativo e bem-estar. Aproveitando as condições naturais
da zona para a prática de desportos ligados ao mar, a principal aposta é no mercado turístico do Norte da Europa. 

https://www.norgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-eficiencia-energetica/
https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/hugo-mendes/


 
Saber mais  

Siga-nos no Linkedin e no Youtube 
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