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Sara Machado

From: Norgarante <marketing@norgarante.pt>
Sent: quinta-feira, 23 de agosto de 2018 10:45
To: Sara Machado
Subject: Newsletter - Newsletter agosto 2018

  

 

Newsletter agosto 2018 

 

Disponíveis candidaturas à Linha Capitalizar 2018  
 
Desde do início do mês de agosto que já é possível apresentar candidaturas à Linha Capitalizar 
2018, a nova solução de financiamento com condições mais vantajosas para as empresas. Com 
uma dotação de 1.600 milhões de euros, a Linha Capitalizar 2018 com Garantia Mútua destina-se a 
apoiar micro, pequenas e médias empresas estando distribuída por cinco linhas específicas: Micro e 
Pequenas empresas, Indústria 4.0/Apoio à Digitalização, Fundo de Maneio, Plafond de Tesouraria e 
Investimento - Geral e Projetos 2020.  
 
Ver mais    
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A sua garantia terminou? Pode vender as ações da 
Norgarante  
 
Atualmente, mais de 95% dos 75 milhões de euros de capital da Norgarante é detido por empresas 
mutualistas. Após a extinção da garantia, as empresas mutualistas têm a opção de venda das 
ações da Norgarante que detêm, ficando o processo concluído em cerca de duas semanas, após a 
receção de todos os elementos necessários para o efeito.  
 
Ver mais    

 

Atualidade 

Portugal ultrapassou os 24 milhões de hóspedes em 

2017  

Portugal superou, pela primeira vez, a barreira dos 24 milhões de 

hóspedes (24,1) no alojamento turístico (hotelaria, turismo no espaço 

rural/habitação e alojamento local). Em 2017 o número de hóspedes 

representou uma subida de 12,9%, face a 2016, ano em que o aumento 

homólogo de hóspedes foi de 11,6%.  

 

Ler notícia completa    
 

  

Aberto novo concurso para ações conjuntas de 

qualificação das PME  

Está a decorrer até 28 de setembro o prazo de submissão de 

candidaturas ao Sistema de Incentivos à Qualificação das PME – 

Projetos Conjuntos. Com uma dotação orçamental de 18,5 milhões de 

euros, este concurso destina-se a entidades sem fins lucrativos, com 

competências dirigidas às PME e que apresentem um plano de ação de 

intervenção num conjunto de empresas das regiões Norte, Centro, 

Lisboa, Alentejo e Algarve.  
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Ler notícia completa    
 

  
 

Tome nota  
  

Cidadãos podem contribuir para o Portugal 2030 

 

O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas lançou um período de auscultação sobre o Plano Nacional 

de Investimentos (PNI) 2030, que se realiza até setembro, e inclui a realização de reuniões com entidades 

setoriais e o envio on-line de contributos por parte dos cidadãos em www.portugal2030.pt/submeter-contributo/. 

O PNI 2030 define os investimentos estratégicos a lançar na próxima década, estando articulado com os 

objetivos definidos para o Portugal 2030.  

 

Ver mais    

  

 

Comércio 

 

A Comissão Europeia publicou o seu relatório anual sobre as atividades de defesa comercial. O relatório 

descreve em pormenor a forma como a UE utilizou as suas medidas anti-dumping e antissubvenções em 2017, 

para garantir condições de concorrência equitativas para as empresas europeias, em conformidade com os 

requisitos da Organização Mundial do Comércio.  

 

Ver mais    

  

 

Empresas 

 

No 1º semestre de 2018 nasceram 24.415 empresas, uma subida de 11% face ao mesmo período de 2017. Os 

encerramentos subiram 12,7%, encerrando 7.630 entidades mais 859 entidades face ao mesmo período do ano 

passado.  

 

Ver mais    
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Zona Euro 

 

O consumo privado tem sido o principal motor de crescimento económico na zona euro, desde o princípio do 

atual ciclo que começou em 2013, mas a expansão do consumo privado está entre as mais fracas desde os 

anos 1970, conclui o último boletim do Banco Central Europeu (BCE).  

 

Ver mais    

  

 

Indicadores  

48.738 
Empresas Apoiadas 

 

6.178 Milhões 
de Euros 

Garantias Emitidas 
 

12.408 Milhões 
de Euros 

Investimento Apoiado 
 

875.609 
Emprego Apoiado

 

1.503 Milhões 
de Euros 

Carteira Viva 
 

 

  

 

Soluções de Garantia 
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ADN 2018 – Start Up  

Garantias para o acesso a financiamento bancário de microempresas na fase inicial do seu ciclo de 
vida.  
 
Saber mais    

 

Casos de Sucesso  

Força Portugal 
 
"A Norgarante foi, é e continuará a ser no futuro, um parceiro estratégico no 
processo de desenvolvimento da Força Portugal. Desde o início da nossa 
actividade que a Norgarante esteve sempre ao nosso lado, tanto nas pequenas 
como nas grandes operações, (...)."  
 
Saber mais    
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Siga-nos no Linkedin e no Youtube 
 

Se não conseguir visualizar clique aqui 
 

  

  Fale connosco  www.norgarante.pt
 

Contactos Norgarante: + 351 226 061 800  norgarante@norgarante.pt 
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A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Norgarante, não podendo por isso, em caso algum, ser 

considerado como SPAM. Neste sentido, e de acordo com o Artº.22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi 

incluído na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma clique aqui  

 


