Newsletter novembro 2021

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

Vivemos tempos de resiliência e de esperança na retoma. Em destaque
nesta newsletter, a Norgarante, através de garantias de bom cumprimento,
bom pagamento ou boa execução das obrigações das empresas perante
terceiros, apoia a sua atividade diária.
Os Fundos Europeus são uma alavanca que as empresas não podem
desperdiçar. Neste número esclarecemos como as empresas podem
aproveitar o PRR.
Se a sua atividade é na área da economia azul, vale a pena contactar o Fundo Faber Blue Pioneers, o primeiro
fundo investido pelo programa Portugal Blue, gerido pelo Banco Português de Fomento em parceria com o Fundo
Europeu de Investimento.
Através desta newsletter procuraremos sempre esclarecer as empresas sobre como podem aceder e aproveitar os
instrumentos públicos de apoio empresarial, disponíveis ou disponibilizados a cada momento.
Desta vez, importa também assinalar que a Norgarante, a par das restantes Sociedades de Garantia Mútua, tem
vindo a reforçar os seus mecanismos de controlo interno para corresponder às orientações do Banco de Portugal
e aprovou, recentemente, uma alteração de estatutos que atualiza o seu modelo de governação.
É neste contexto que a Comissão Executiva da Norgarante passa de um para três administradores residentes.
Com a nomeação de uma nova Comissão Executiva no passado dia 5, na qual assumo a presidência, e que
integra a Dra. Teresa Duarte e o Dr. António Gaspar como vogais, tenho agora o privilégio de apresentar
mensalmente as temáticas que serão remetidas por esta via aos nossos mutualistas, parceiros e colaboradores.
Aproveito esta oportunidade para enaltecer o trabalho realizado pelos órgãos sociais cessantes e, em particular
pela Comissão Executiva liderada pela Dra. Teresa Duarte, que atingiram números recorde de produção, de
número de empresas apoiadas e de carteira de garantias vivas – 4,3 mil milhões de euros.
Ao longo da sua já longa história, a garantia mútua tem sido um instrumento fundamental para o acesso ao
financiamento e as Sociedades de Garantia Mútua, a Norgarante em particular, foram recentemente, durante o

período de confinamento, imprescindíveis na canalização de liquidez para as empresas. É para mim uma honra
fazer agora parte deste ecossistema.

Quatro vias de acesso ao PRR – Programa de
Recuperação e Resiliência
Há 7.209 milhões de euros inscritos no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) que podem ser
aproveitados direta e indiretamente pelas empresas, nas componentes inovação, capitalização,
descarbonização, bioeconomia, eficiência energética, hidrogénio e renováveis, digitalização e
qualificações e competências. Mas como podem as empresas aceder a estes Fundos Europeus?
Ler notícia completa

Atualidade
O Fundo Faber Blue Pioneers é o primeiro
investimento aprovado pelo Portugal Blue

O Faber Blue Pioneers Fund irá investir em empresas da economia azul.
É o primeiro fundo aprovado para investimento pelo programa Portugal
Blue, uma parceria entre o Fundo Europeu de Investimentos (FEI), o
Banco Português de Fomento (BPF) e o Governo português, através do
Fundo Azul, que tem o objetivo de assegurar o financiamento a projetos
para o desenvolvimento da economia do mar.
Ler notícia completa

Exportações continuam a recuperar em 2021
As exportações de bens aumentaram em valor 12,3% no terceiro
trimestre de 2021 e as importações cresceram 20%, face ao mesmo
período do ano passado. A estimativa rápida divulgada pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) conclui que os números representam um
abrandamento face ao trimestre anterior, quando as exportações
cresceram 48,9% e as importações 49,2%, mas mostram que as
empresas estão a recuperar face aos níveis que registavam antes da
pandemia da Covid-19.
Ler notícia completa

Empresas pedem menos empréstimos no terceiro
trimestre
A procura de empréstimos por parte de empresas diminuiu, no terceiro
trimestre, sobretudo por parte de grandes empresas e nos empréstimos
de curto prazo, adiantou o Banco de Portugal (BdP) na edição de outubro
do “Inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito”.
Ler notícia completa

Soluções de Garantia

Garantimos o cumprimento das suas responsabilidades contratuais nas melhores condições
Apoiamos a atividade diária das empresas, através de garantias de bom cumprimento, bom pagamento ou boa
execução das obrigações das empresas perante terceiros: clientes, fornecedores e organismos públicos.
Saiba como a Norgarante pode ser o seu parceiro de negócios

Tome nota
Turismo de Portugal lança plataforma atrair investimento
O Turismo de Portugal lançou a plataforma Invest in Tourism que pretende aumentar a perceção da qualidade da
marca Portugal e ajudar quem queira investir no país.
Ler notícia completa

ANI lança centro de competências em compras públicas de inovação
A Agência Nacional de Inovação (ANI) apresentou o “Centro de Competências em Compras Públicas de Inovação
Português”, que vai disponibilizar serviços para capacitar compradores e fornecedores públicos de inovação.
Ler notícia completa

Encontro PME Inovação a 25 de novembro em Braga
A COTEC Portugal promove no próximo dia 25 de novembro, em Braga, o 11.º Encontro PME Inovação.

Ler notícia completa

Empresas do Centro ao Norte
Forcefer - Engenharia Metalomecânica, Lda
“Uma relação de sucesso.” Diogo Marta, Diretor Financeiro
Sedeada em Sernancelhe, a Forcefer é uma empresa de engenharia metalomecânica que surgiu em 2013 após
perceber quais eram as principais necessidades do setor da construção civil. Desde então, dado o seu
conhecimento nesse setor, dedicou-se à fabricação e montagem de estruturas de construções metálicas,
utilizando as mais recentes técnicas e materiais de forma a responder, eficazmente, às atuais exigências do
mercado.
Saiba mais aqui ➤
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