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Notas prévias
Por Teresa Duarte, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante

Na edição de novembro da nossa newsletter começamos por abordar as
divergências comerciais entre os Estados Unidos e a China, que numa
economia global também tem afetado os mercados europeus.
Salientamos ainda a resiliência das empresas familiares portuguesas e a
vontade em manter o negócio no seio familiar, tal como demonstrou o estudo
Global Family Business Survey da consultora Deloitte.
Foi também relevante o anúncio, feito pelo atual executivo, sobre a criação
de um “Banco Promocional Nacional” com vista a disponibilizar às empresas
portugueses instrumentos de dívida e de capital em condições de prazo
adequadas e a um custo mais reduzido que o atual.
Destacamos pela positiva o desempenho económico português, entre as
previsões pessimistas da Comissão Europeia para o resto da Zona Euro, que
revê em alta o crescimento português este ano.
Para finalizar, deixo o convite para participar na 3.ª Conferência Internacional “Business on the Way”,
organizada pela AEP, no próximo dia 28 de novembro, que este ano contará com o apoio da Norgarante. A
Norgarante une-se assim à AEP na divulgação das diversas estratégias e processos de internacionalização
através da transformação digital para promover o crescimento das empresas portuguesas.

Atualidade
Acordo comercial entre os Estados Unidos e a China
pode estar para breve

As relações comerciais entre os Estados Unidos e a China estão cada
vez mais equilibradas e um acordo poderá ser assinado em breve,
levando ao afastamento do cenário de recessão da economia mundial.
Nas últimas semanas, o comportamento das principais bolsas mundiais
indicia que o diálogo entre os governos dos dois países está a dar frutos
e na comunicação social norte-americana há sinais consistentes que
apontam para um entendimento sobre uma primeira fase do acordo, que
as duas potências discutem há mais de ano e meio.
Ler notícia completa

Empresas familiares resistem e assim querem
continuar
A maioria dos líderes das empresas familiares à escala mundial desejam
que elas se mantenham na família. Esta é uma das principais conclusões
da edição deste ano do Global Family Business Survey da consultora
Deloitte, que confirma a importância que os decisores de topo das
empresas familiares atribuem à “visão de longo prazo”.
Ler notícia completa

Futuro “banco promocional nacional” para apoiar o
investimento empresarial
Até meados de fevereiro de 2020, será criado “um verdadeiro banco
promocional nacional a partir da integração das diversas sociedades
financeiras do Ministério da Economia” vocacionado para apoiar o
investimento empresarial, anunciou o Ministro de Estado, da Economia e
da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.
Ler notícia completa

Tome nota
Conferência Internacional Business on the Way com o Apoio da Norgarante
Decorre no próximo dia 28 de novembro, na AEP – Associação Empresarial de Portugal em Leça da Palmeira a 3ª
edição da Conferência Internacional Business on the Way, que este ano irá abordar “Os atuais desafios da
Globalização”. A iniciativa está enquadrada no programa da AEP Portugal “Business on the Way”, que desenvolve
dezenas de ações, em vários mercados, para promover a internacionalização e promoção externa das empresas

portuguesas.
Ver mais

Bruxelas melhora previsões sobre Portugal: défice fica em 0,1% e economia cresce
2% este ano
A Comissão Europeia melhorou a previsão de crescimento económico de Portugal para 2% este ano, acima da
anterior estimativa de 1,7% divulgada em julho, mantendo, contudo, a projeção de desaceleração do PIB no
próximo ano.
Ver mais

Baixas qualificações da população estão a travar crescimento
Segundo o estudo “Crescimento da Economia Portuguesa”, realizado pela Escola de Economia e Gestão da
Universidade do Minho, para a Associação Missão Crescimento, conclui que a falta de qualificações da população
adulta, a par com a ineficiência do sistema bancário, são dois dos principais entraves ao crescimento da economia
nacional.
Ver mais

Comissão Europeia e OCDE apresentam recomendações para tornar regiões mais
competitivas
Em comunicado a Comissão Europeia e a OCDE divulgaram os resultados do relatório sobre regiões e Estados
Membros que integraram uma iniciativa para ajudar a “realizar a transição industrial e colher os benefícios de uma
economia globalizada.” O trabalho em campo consistia em identificar quais os obstáculos que impediam estas
regiões de crescer e criar emprego, além de implementar estratégias de longo prazo para aumentar a
competitividade. Essas estratégias abrangiam justiça social, a modernização económica e as ambições climáticas.
No relatório foram identificadas cinco prioridades: preparar os postos de trabalho para o futuro, alargar e difundir a
inovação, promover o espírito empresarial e a participação do setor privado, transitar para uma economia com
impacto neutro em termos de clima e promover o crescimento inclusivo.
Ver mais
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Casos de Sucesso
Transportes Figueiredo & Figueiredo
A Transportes Figueiredo & Figueiredo é uma empresa de transporte
internacional e nacional, realizando transportes para todos os países da União
Europeia em carga geral e Temperatura Controlada. Dedica-se também à prestação de serviços integrados de
logística e armazenagem em Temperatura Ambiente, Refrigerado e Congelado. Possui uma frota de 105 veículos,
incluindo viaturas movidas a gás natural, grande capacidade de carga, o que lhes permite oferecer variados
serviços de transporte.
Saber mais
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