
1

Sara Machado

From: Norgarante <marketing@norgarante.pt>

Sent: quinta-feira, 27 de setembro de 2018 23:58

To: Sara Machado

Subject: Newsletter setembro 2018

  

 

Newsletter setembro 2018 

 

Fóruns Norgarante abordam estratégias para travar 
ciberataques nas PME  
 
As empresas de média e pequena dimensão preferem acreditar que não estão expostas a ataques 
por atuarem em contextos de menor interesse, contudo são cada vez mais, um alvo atrativo para 
ciberataques sofisticados e pedidos de resgate que bem-sucedidos podem significar elevados 
prejuízos financeiros e reputacionais. 
 
Inscreva-se numa das duas conferências dos Fóruns da Norgarante, que se vão realizar nos dias 

sara.machado
Retângulo
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11 de outubro, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões e 13 de novembro, no Montebelo 
Vista Alegre Ílhavo Hotel, e venha saber como pode defender a sua empresa de ataques 
cibernéticos.  
 
É uma questão de tempo até a sua empresa poder ser alvo de um ataque cibernético.  
 
 
Ver mais    

 

Atualidade 

GEE analisa Portugal no ciberespaço  

O Gabinete de Estratégia e Estudos – GEE apresentou recentemente uma análise sobre o estado 

atual da “Cibersegurança em Portugal” nas vertentes do Ciberespaço e da Cibersegurança, nos 

cidadãos e nas empresas.  

 

Ler notícia completa    
 

  

Portal do Conhecimento Económico vai ser lançado em setembro  

O Ministério da Economia vai lançar em setembro o novo Portal do Conhecimento Económico que 

resulta da renovação da página eletrónica do Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério. 

A criação deste novo Portal tem como objetivo de tornar a presença digital do GEE mais acessível 

aos cidadãos nacionais ou estrangeiros que queiram perceber melhor o contexto da economia 

portuguesa.  

 

Ler notícia completa    
 

  

Exportações crescem 13% em julho e superam 

avanço das importações  

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apurou que em julho as 

exportações de bens cresceram mais depressa do que as importações, 
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com as vendas ao exterior a avançar 13%, face ao mesmo mês do ano 

passado, e as importações a subir 11%.  

 

Ler notícia completa    
 

   

Tome nota  
  

Presidente da República promulgou regime jurídico de segurança do ciberespaço 

 

A lei 46/2018 que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo a Diretiva (UE) 

2016/1148, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a medidas destinadas a 

garantir um elevado nível comum de segurança das redes e da informação em toda a União Europeia, foi 

promulgada pelo Presidente da República e publicada em Diário da República.  

 

Ver mais    

  

 

OE 2019 entregue a 15 de outubro e votado a 29 de novembro 

 

O Governo deverá entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2019 na Assembleia da República até 15 

de outubro. Segundo o jornal “Observador” a proposta de OE para 2019 será depois debatida na generalidade 

entre 29 e 30 de outubro e a votação final global será no dia 29 de novembro. De acordo com o calendário, 

após a votação na generalidade, no dia 30 de outubro, segue-se o período de debate na especialidade, com 

votações em plenário nos dias 26, 27 e 28 de novembro.  

 

Ver mais    

  

 

Economia cresce 2,3% 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,3% no segundo trimestre de 2018, face ao mesmo trimestre de 2017. A 

procura interna deu o principal impulso para este resultado. Face ao trimestre anterior registou um aumento real 

de 0,5%.  

 

Ver mais    
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Receitas do turismo aumentam 

 

Portugal teve em 2017, 17,1 mil milhões de dólares (cerca de 15 mil milhões de euros) de receitas com o 

turismo, mais quatro mil milhões de dólares do que em 2016, segundo a Organização Mundial do Turismo 

(OMT).  

 

Ver mais    

  

 

Indicadores  

48.944 
Empresas Apoiadas 

 

6.230 Milhões 
de Euros 

Garantias Emitidas 
 

12.506 Milhões 
de Euros 

Investimento Apoiado 
 

884.649 
Emprego Apoiado

 

1.508 Milhões 
de Euros 

Carteira Viva 
 

 

  

 

Soluções de Garantia 
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Apoio ao Desenvolvimento de Negócio  

Solução de curto prazo para apoiar o desenvolvimento do seu negócio, com prazo até 3 anos. 
 
Saber mais    

 

Casos de Sucesso  

Encontrus  
 
"A Norgarante tem sido nos últimos anos, o nosso intermediário financeiro de 
eleição."  
 
Saber mais    

 

Siga-nos no Linkedin e no Youtube 
 

Se não conseguir visualizar clique aqui 
 

  

  Fale connosco  www.norgarante.pt
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Contactos Norgarante: + 351 226 061 800  norgarante@norgarante.pt 

 

 

 

    

 

© 2018 Norgarante - Todos os direitos reservados  

 

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  

 


