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Apoiar, é uma palavra bem pequena e de um enorme significado neste ano
de 2021.  

Apoiar é prestar auxílio a quem precisa, e as empresas portuguesas
precisam muito. É criar fundações para os projetos empresariais que se
reinventam no confronto duro com a situação de económica, e que
conseguem manter-se ativos na busca de novos produtos, negócios e
mercados num mundo que parece ter percebido que todos contam para a
recuperação económica e onde ninguém deve ser deixado para trás.  

Apoiar é também aplaudir aqueles que, pelo seu empenho, determinação e
resiliência, continuam a desenvolver esforços para que este país, que já deu
novos mundos ao mundo, seja reconhecido pela sua capacidade de se
redescobrir. Apoiar é também o pequeno nome de um programa que se quer

grande, quer na sua capacidade de chegar ao maior número de empresas possível, quer na simplicidade ao seu
acesso. 

Ontem, hoje e sempre, a missão da Norgarante é a de apoiar as empresas, facilitando o acesso aos
instrumentos de apoio financeiro sempre que disso as empresas tenham necessidade.



47,5% das PME Líder 2020 estão nas regiões onde está a
Norgarante 

Quase metade (47,5%) das empresas a quem foi atribuído o estatuto de PME Líder 2020 está sediada
nos oito distritos das regiões Norte e Centro do continente português onde opera a Norgarante.

Ler notícia completa  

Atualidade
Agências de viagens têm linha de crédito de 100 M€ 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/47-5-das-pme-lider-2020-estao-nas-regioes-onde-esta-a-norgarante/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/47-5-das-pme-lider-2020-estao-nas-regioes-onde-esta-a-norgarante/


Até 30 de junho próximo, as agências de viagens e os operadores
turísticos têm disponível uma linha de crédito de 100 milhões de euros
com garantia pública, para poderem reembolsar os seus clientes dos
valores recebidos para pagamento de viagens que não chegaram a ser
efetuadas ou foram canceladas devido à pandemia de COVID-19.

Ler notícia completa  

AICEP disponibiliza às empresas “Guia prático de e-
commerce” 

Para apoiar as empresas cuja estratégia de internacionalização
contemple o comércio eletrónico, a AICEP - Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal acaba de disponibilizar o “Guia prático
de e-commerce – como vender online para mercados externos”.

Ler notícia completa  

Novo portal da ANI agrega e promove inovação
colaborativa 

Portugal está apetrechado, desde meados de fevereiro, com uma
plataforma digital agregadora dos diferentes atores que interagem no
Sistema Nacional de Inovação (SNI). Em causa está o Portal da
Inovação, com o qual se pretende promover a “inovação colaborativa”
entre empresas, investigadores ou entidades que se dedicam a
atividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D), “potenciando uma
economia mais desenvolvida e sustentada”.

Ler notícia completa  

Dados de atividade
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Tome nota

Micro e PME do Turismo com linha reforçada em 20 M€ 

A Linha de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas Empresas do Turismo COVID-19 acaba de ser reforçada em
mais 20 milhões de euros. O seu montante global está agora fixado em 120 milhões de euros, depois de em
janeiro último ter subido de 90 milhões para 100 milhões de euros.

Ler notícia completa  

APOIAR com prazos alargados para candidaturas formalizadas 

Até ao próximo dia 19 de março, as empresas com candidaturas formalizadas ao programa APOIAR, que visa
mitigar as dificuldades decorrentes das restrições à atividade económica impostas pelo combate à pandemia,
podem submeter uma nova candidatura.

Ler notícia completa  

RegioStars 2021 com inscrições abertas 

https://www.norgarante.pt/pt/gca/index.php?id=164
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/micro-e-pme-do-turismo-com-linha-reforcada-em-20-m/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/apoiar-com-prazos-alargados-para-candidaturas-formalizadas/


Até ao próximo dia 9 de maio, estão abertas as inscrições para a 14.ª edição dos prémios europeus RegioStars,
com o quais a Comissão Europeia pretende evidenciar boas práticas na aplicação dos fundos comunitários
destinados ao desenvolvimento regional.

Ler notícia completa  

PME europeias incentivadas a recorrer à propriedade intelectual 

Até 31 de março próximo, está aberta a segunda fase de candidaturas ao fundo de 20 milhões de euros para
incentivar as PME europeias a usar a propriedade industrial como fator de competitividade e de amortecimento do
impacto negativo da pandemia de COVID-19 na sua atividade.

Ler notícia completa  
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