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Notas prévias  
Por Henrique Cruz, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante

Para além da tragédia humanitária, a invasão militar da Ucrânia pela Rússia
vai deixar marcas profundas na economia global. A começar pela Europa.  

A diminuição da oferta e a escalada de preços – na energia e nos cereais,
em particular – têm impactado negativamente os orçamentos de empresas e
famílias. Mas a guerra está também a penalizar a atividade produtiva
nacional. Atente-se na fileira agroalimentar portuguesa. Indústrias moageira
e de panificação, de massas alimentícias, vinícola e cervejeira, todas estão a
ser penalizadas pela guerra.  

Há ainda os fertilizantes, cujas exportações russas estão suspensas,

enquanto a cadeia de valor da carne e do leite está a ser prejudicada pela
subida do preço das rações para o gado, dada a dependência do país do

milho e de outros cereais da Ucrânia. Neste quadro de risco, a oferta das principais companhias de seguros de
crédito a operar entre nós deixou de abarcar aqueles mercados. 

A Norgarante e o Sistema Nacional de Garantia Mútua, porém, não viram as costas às empresas portuguesas.
Surge assim a nova linha de Apoio à Produção. São 400 milhões de euros para as necessidades de tesouraria de
forma responder ao aumento dos custos de produção que o tecido empresarial português está a enfrentar,
mantendo assim a competitividade da economia nacional.  

Mantemos ainda a oferta de apoio à tesouraria e as garantias de bom pagamento da Linha ADN 2018, bem como
garantias para financiamento de operações de aquisição de participações financeiras para incremento de escala
ou sucessão familiar. Estamos atentos ao programa do PRR “Eficiência energética em edifícios de serviços”,
aberto até ao final do mês de maio, possível de ser complementada com a linha para a descarbonização que
possui garantias com comissões e juros bonificados até 1,5%. O setor do turismo com a linha de Apoio ao Turismo
para operações à tesouraria, ao investimento e garantias de boa execução ou de pagamento. E apoiamos o setor
social com apoios à tesouraria até 6 anos de maturidade. 

Conte connosco! Consulte as nossas agências em Braga, Porto, Aveiro e Viseu ou um dos Bancos protocolados
com o Sistema Nacional de Garantia Mútua.



Linha de 400 M€ para indústria transformadora e
transportes 

As empresas da indústria transformadora e dos transportes têm ao seu alcance, desde o passado dia
17 de março, uma linha de crédito de 400 milhões de euros para as ajudar a manter a sua capacidade
operacional e amortecer os impactos económicos da invasão militar da Ucrânia pela Rússia. 

Ler notícia completa  

Atualidade
Programa de eficiência energética de edifícios de
serviços recebe candidaturas até ao fim do mês de
maio. 

O prazo para apresentação das candidaturas a este aviso prolonga-se
até às 17:59 de 31 de maio de 2022 ou até ao limite da dotação
orçamental, devendo a submissão das candidaturas ser efetuada através
do portal do Fundo Ambiental.

Ler notícia completa  

Dúvidas sobre apoios para a descarbonização? A
Norgarante e a AEP ajudam a descomplicar. 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/linha-de-400-m-para-industria-transformadora-e-transportes/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/linha-de-400-m-para-industria-transformadora-e-transportes/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/programa-de-eficiencia-energetica-de-edificios-de-servicos-recebe-candidaturas-ate-ao-fim-do-mes-de-maio/


A Norgarante participou no webinar promovido pela Associação
Empresarial de Portugal (AEP), no passado dia 9 de março, sobre o
Aviso N.º 02/C11-i01/2022 de abertura do concurso de apoio à
descarbonização da indústria no montante de 705 milhões de euros.

Ler notícia completa  

Banco Português de Fomento recebeu 33
candidaturas ao Programa Consolidar lançado em
janeiro deste ano 

O Banco Português de Fomento anunciou em comunicado que recebeu
33 candidaturas ao Programa Consolidar, um dos programas de
investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) lançados
no passado mês de janeiro.

Ler notícia completa  

Tome nota

Workshop Portugal Sou Eu sobre a Sustentabilidade 

A Norgarante irá participar no próximo workshop do programa Portugal Sou Eu a 6 de abril na Fábrica Santo
Thyrso. Sob o tema “Desafios para uma economia inclusiva e sustentável” serão apresentadas soluções de
financiamento com garantia mútua para as empresas que pretendam dar início à implementação das estratégias
de sustentabilidade. 

Ler notícia completa  

PRR – Bairros Comerciais Digitais com prazo alargado até 30 de abril 

As candidaturas de manifestação de interesse ao aviso Bairros Comerciais Digitais viram o prazo estendido até ao
final de abril. 

Ler notícia completa  

Linha dos Fundos em funcionamento para esclarecimento de dúvidas sobre o
PT2020, PT2030 e PRR 

A AD&C e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) colocaram em funcionamento a Linha de Fundos
com o objetivo de responder a dúvidas e questões sobre o Portugal 2020, Portugal 2030 e o PRR. 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/duvidas-sobre-apoios-para-a-descarbonizacao-a-norgarante-e-a-aep-ajudam-a-descomplicar/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/banco-portugues-de-fomento-recebeu-33-candidaturas-ao-programa-consolidar-lancado-em-janeiro-deste-ano/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/workshop-portugal-sou-eu-sobre-a-sustentabilidade/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/prr-bairros-comerciais-digitais-com-prazo-alargado-ate-30-de-abril/


Ler notícia completa  

Antiga refinaria de Matosinhos vai ter centro de inovação 

A antiga refinaria de Matosinhos vai ser reconvertida e receber um centro de inovação. O projeto, no valor de 60
milhões de euros, está integrado no Fundo de Transição Justa no âmbito do programa Portugal 2030. 

Ler notícia completa  

Empresas do Centro ao Norte

Somani

“Um parceiro de longo prazo, uma relação para além da conjuntura.”

Miguel Sousa, Diretor Financeiro

O ano de 1985 mudou o rumo da História de Portugal, com a Comunidade
Europeia a abrir as portas ao nosso país. Um ano depois, em 1986, a

Somani, sedeada numa freguesia de Santo Tirso, distrito do Porto, iniciou a sua atividade a pensar na Europa,
num setor com história e tradição de qualidade em Portugal, o têxtil. 

Saiba mais aqui ➤

As nossas Agências

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/linha-dos-fundos-em-funcionamento-para-esclarecimento-de-duvidas-sobre-o-pt2020-pt2030-e-prr/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/antiga-refinaria-de-matosinhos-vai-ter-centro-de-inovacao/
https://www.norgarante.pt/pt/atualizacao-dos-documentos-de-identificacao/
https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/miguel-sousa/
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