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

Se há alguma característica que se destaque na língua portuguesa quando
se fala de economia em Portugal é a utilização de verbos. Verbos de
significado completo e com objetividade, verbos como nascer, crescer, cair,
levantar, suceder, entre outros, estão em quase todas as narrativas sobre
economia.  

Os projetos de apoio à retoma da economia estão a nascer, como é o caso
do portal Acess2Markets, iniciativa com que a Comissão Europeia pretende
aumentar o número de PME europeias presentes nos mercados globais e
apoiar aquelas que pretendem crescer aumentando a sua quota
exportadora. Um objetivo que todos desejam que se cumpra: nascer para
fazer crescer.  

Fazer crescer é também o propósito do Ministério da Coesão Territorial que
irá injetar 25 milhões de euros em Municípios que comprovem o seu compromisso com o desenvolvimento das
Áreas de Acolhimento Empresarial, propósito que será reforçado com a execução da Estratégia do Portugal 2030.  

Há ainda verbos que são muitas vezes usados de forma figurativa, como é o caso do pedalar. Em Portugal as
empresas pedalam de forma empenhada para atingir as metas que muitas vezes parecem estar mais longe. 

Sem desistir nunca, Portugal, um país com tradição na produção de bicicletas, viu o seu esforço premiado pela
Comissão Europeia, com a ABIMOTA a conquistar um dos seis Prémios Europeus de Promoção Empresarial, de
entre 39 países. 

Realizar sem desistir de Portugal, é a síntese das opções dos organizadores do Web Summit 2020 e da QSP
Summit. Totalmente online a Web Summit espera mais de 100 mil pessoas num evento que certamente marcará a
história e que tem a conferência de abertura a cargo da presidente da Comissão Europeia. Sob o tema
“Enfrentando o desconhecido”, a QSP Summit irá desdobrar-se por dois momentos em 2021, com um ‘warm up’



online a 28 de janeiro e o evento presencial a 1 e 2 de julho, na Exponor, Matosinhos. 

Termino esta nota com o destaque para os verbos saber e aprender. Saber é o que caracteriza as empresas do
nosso país. Para a Norgarante aprender com as empresas que sabem o seu rumo é um privilégio.

Maximizar apoios europeus com Estratégia Portugal
2030 

As empresas e os cidadãos sabem já quais as orientações estratégicas que o país decidiu adotar para
maximizar a aplicação do próximo Quadro Financeiro Plurianual e dos novos instrumentos financeiros
de resposta à crise pandémica, criados pela Comissão Europeia e já viabilizados pelo Parlamento
Europeu.

Ler a notícia completa  

Atualidade
Portugal continua a ser o melhor destino turístico
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europeu 

Portugal foi eleito pelo quarto ano consecutivo o “melhor destino turístico”
da Europa, na edição 2020 dos World Travel Awards, considerados os
“óscares” da indústria que até ao ano passado mais contribuía para o PIB
nacional.

Ler notícia completa  

Portal Access2Markets apoia PME europeias
exportadoras 

As PME europeias exportadoras ou em processo de internacionalização
dispõem agora de um portal eletrónico que agrega toda a informação
relevante a ter em conta no comércio internacional intracomunitário e nas
vendas feitas a partir de um dos 27 Estados-membros da União Europeia
para mais de 120 países extracomunitários espalhados por todo o
mundo.

Ler notícia completa  

Fileira portuguesa das duas rodas premiada pela
Comissão Europeia 

O mérito do projeto de promoção internacional da fileira portuguesa das
duas rodas acaba de ser reconhecido pela Comissão Europeia. Já depois
de ter sido uma das vencedoras da fase nacional do certame, a
ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas,
Ferragens, Mobiliário e Afins viu ser-lhe atribuído um dos seis Prémios
Europeus de Promoção Empresarial pelos bons resultados obtidos com o
“Portugal Bike Value”.

Ler notícia completa  

Municípios com 25,5 milhões para Acolhimento
Empresarial 
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Municípios e entidades municipais vocacionadas para o apoio à atividade
empresarial das regiões Norte, Centro e Alentejo podem candidatar-se,
até final do ano, a mais de 25 milhões de euros para criar, expandir ou
aumentar a capacidade de Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE). O
financiamento público foi decidido pelo Ministério da Coesão Territorial e
é assegurado através dos programas operacionais regionais do Portugal
2020.

Ler notícia completa  

Primeiros pagamentos do Apoiar.pt na primeira
quinzena de dezembro 

Os primeiros pagamentos às empresas de comércio, restauração e
atividades culturais ao abrigo do novo programa de apoio à economia
Apoiar.pt, que prevê a concessão de 750 milhões de euros em subsídios
a fundo perdido, deverão ocorrer ainda na primeira quinzena de
dezembro.

Ler notícia completa  

Dados de atividade
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Tome nota

Banco Português de Fomento já tem site online 

Desde o primeiro dia em que entrou oficialmente em operação, no passado dia 3 de novembro, que o Banco
Português de Fomento (BPF) dispõe de um website.

Ler a notícia completa  

Faturas em PDF são válidas até março do próximo ano 

Os agentes económicos podem continuar a emitir e a circular com faturas em PDF até 31 de março de 2021, no
seguimento de um despacho recente do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.

Ler a notícia completa  

QSP Summit regressa em 2021 com dois eventos no programa 

A edição do próximo ano do QSP Summit, uma das maiores conferências sobre gestão e marketing da Europa, irá
desdobrar-se em dois eventos.

https://www.norgarante.pt/pt/institucional/evolucao-da-atividade/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/banco-portugues-de-fomento-ja-tem-site-online/
https://www.norgarante.pt/pt/noticias/faturas-em-pdf-sao-validas-ate-marco-do-proximo-ano/


Ler a notícia completa  

Web Summit 100% digital entre 2 a 4 de dezembro 

A Web Summit 2020 realiza-se entre 2 e 4 de dezembro e vai ser inteiramente digital, com cinco canais online a
emitir em simultâneo.

Ler a notícia completa  
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