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Cibersegurança: A sua empresa está segura?
Decorreu em Ílhavo a última conferência da sétima edição dos Fóruns Norgarante que abordou o
tema da Cibersegurança, alertando os empresários e gestores para os riscos de um ciberataque e
como se devem preparar para combater as ameaças. A Presidente da Comissão Executiva da
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Norgarante, Teresa Duarte, em conjunto com o painel de oradores especialistas, destacaram a
importância da gestão de topo das empresas incluírem o tema da Cibersegurança na sua agenda.
Não faça parte da maioria das PME nacionais que não tem planos para gerir adequadamente os
ciber-riscos, porque a sua "empresa pode de um dia para o outro deixar de funcionar por ter sido
alvo de um ciberataque", refere ainda Teresa Duarte.
Fale com a Norgarante, e conheça as soluções de financiamento disponíveis que possa investir em
meios e equipamentos, implementando uma estratégia de cibersegurança adequada aos riscos do
seu negócio.
Saiba mais

Atualidade
Governo anuncia nova Linha de Crédito com
Garantia para o Sistema de Incentivos PT 2020
O atual Executivo prepara-se para lançar em Dezembro a nova solução
de acesso aos fundos comunitários para as empresas que se
candidatam ao Portugal 2020. Com a reprogramação do Portugal 2020,
o Governo irá passar a combinar os fundos comunitários com as linhas
de crédito com garantia mútua, o que significa que os bancos vão
passar a conceder crédito às empresas na parte reembolsável dos
apoios. Esta parte reembolsável será então prestada pela banca
através de uma linha de crédito com garantia.

Ler notícia completa

Norgarante apoia projeto de eficiência energética da
Transgranitos
A Transgranitos,atenta à sua pegada ambiental, investiu recentemente,
com o apoio da Norgarante, na instalação de 876 painéis solares
destinados a contribuir para a produção de energia verde, entre outras
iniciativas no âmbito da sustentabilidade e eficiência energética.
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Ler notícia completa

Norte representa 40% do investimento do Portugal
2020
A região Norte de Portugal representa cerca de 40% do investimento,
do fundo aprovado e do fundo executado a nível nacional do programa
Portugal 2020. Esta é uma das conclusões da nova publicação da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N), “Norte UE – Dinâmicas dos Fundos Europeus na Região do
Norte”, que pretende analisar a aplicação da Política de Coesão da
União Europeia, designadamente do Portugal 2020, na região.

Ler notícia completa

Reabilitação urbana com projetos no valor de 184
milhões de euros
Até novembro, o investimento em projetos no âmbito do Instrumento
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020)
atingiu os 184 milhões de euros. Segundo o ministro do Ambiente e da
Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, estão em análise
projetos no valor de 500 milhões de euros.

Ler notícia completa

Tome nota
Finanças começam em dezembro a alertar PME sobre a sua situação económica e
financeira
A partir de dezembro, a Autoridade Tributária vai começar a enviar às empresas um alerta sobre a sua situação
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económica e financeira e eventuais fragilidades que possam colocar em causa a sua viabilidade. O mecanismo
de alerta precoce, no âmbito das medidas do programa Capitalizar, tem vindo a ser desenvolvido em parceria
com as Finanças, que é o canal da informação; o Banco de Portugal, que é a entidade produtora da informação;
e o IAPMEI, que é o gestor da informação e da relação com as empresas. Este sistema, que pretende ser
pedagógico, irá apresentar a situação das empresas a cores e enviar uma mensagem com sugestões do que
devem fazer consoante o resultado obtido.

O objetivo é criar um barómetro elaborado com base num conjunto de indicadores da empresa, como a margem
financeira, liquidez, financiamentos obtidos versus o EBITDA, alavancagem, autonomia financeira, capital
próprio versus capital social, entre outros. Estes são indicadores que já constam da Informação Empresarial
Simplificada (IES) e as Finanças, com base nessa informação, vão tratá-la e comunicar o resultado às
empresas.

Ver mais

Fundo de 55 milhões para projetos sociais
O governo apresentou o Fundo para a Inovação Social (FIS), um instrumento financeiro integrado na iniciativa
Portugal Inovação Social, o primeiro do género criado com verbas do Fundo Social Europeu. O FIS tem uma
dotação de 55 milhões de euros e destina-se a promover a inovação e o empreendedorismo sociais, e a
dinamizar o mercado de investimento social. Os projetos a financiar irão desde o setor social mais restrito, como
o apoio a crianças ou idosos, até à cultura, ao ambiente ou ao apoio à integração de imigrantes.

Ver mais

INE - Exportações e Importações
No terceiro trimestre de 2018, as exportações aumentaram 6,1% e as importações 7,3%, face ao mesmo
período de 2017. Em termos acumulados, de janeiro a setembro de 2018, as exportações aumentaram 6,7% e
as importações cresceram 7,8%.

Ver mais
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AEP – Envolvente Empresarial
Já está disponível a publicação trimestral de Análise de Conjuntura Envolvente Empresarial, uma iniciativa
conjunta AEP, AIP e CIP. A Análise de Conjuntura – referente ao trimestre terminado em setembro de 2018,
destaca a perspetiva de abrandamento da atividade económica e a proposta de Orçamento de Estado para
2019.

Ver mais

Banco Mundial - Doing Businness 2019
O relatório deste ano do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios “Doing Business 2019”, revela que,
Portugal ficou na 34ª posição (em 190 economias) no ranking “Ease of Doing Business". No contexto da UE28,
Portugal ficou em 14º lugar, seguido de países como a República Checa, Holanda, Bélgica e Itália. As
dimensões onde Portugal apresenta melhores resultados são Trading Across Borders (1ª posição), Resolving
Insolvency (16ª posição) e Getting Eletricity (32ª posição).

Ver mais

Indicadores

49.325
Empresas Apoiadas

6.332

Milhões
de Euros

Garantias Emitidas

890.194

12.701

Investimento Apoiado

1.518

Emprego Apoiado

Milhões
de Euros

Carteira Viva

Soluções de Garantia
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Milhões
de Euros

Casos de Sucesso
Fluidraulica
"Quando queremos crescer e avançar e que tudo corra bem e num instante,
sabemos que podemos contar, com a parceria da Norgarante!"
Saber mais
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Siga-nos no Linkedin e no Youtube
Se não conseguir visualizar clique aqui

Fale connosco

Contactos Norgarante:

+ 351 226 061 800

www.norgarante.pt

norgarante@norgarante.pt
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