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Garantia Mútua mais próxima das empresas com novas
soluções de financiamento 

A Garantia Mútua lançou três novas soluções de financiamento construídas à medida das
necessidades de negócio das empresas. 

A Linha Apoio ao Desenvolvimento de Negócio ADN 2018 foi reforçada com dois novos
instrumentos de apoio de às PME que permitem apoiar o financiamento dos processos de sucessão
empresarial e o financiamento à implementação dos novos requisitos associados ao cumprimento
voluntário de obrigações fiscais. 

A nova “Linha Regressar” passou a considerar todos os Cidadãos Regressados a Portugal (CRP),
emigrantes e lusodescendentes, independentemente da nacionalidade, que pretendam criar novos
negócios ou adquirir partes sociais de empresas existentes. 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/garantia-mutua-mais-proxima-das-empresas-com-novas-solucoes-de-financiamento/


Ler a notícia completa  

Atualidade
Garantia Mútua reduz custo do crédito e aumenta a
taxa de investimento 

O último estudo sobre o Impacto da Garantia Mútua na Economia
Portuguesa, no período de 2011-2016, divulgado recentemente, conclui
que as empresas utilizadoras de Garantia Mútua conseguiram aumentar
a sua taxa de investimento, tendo um acesso mais facilitado ao crédito
bancário, reduzindo efetivamente o custo da dívida que suportaram com
a utilização deste sistema para obter crédito.

Ler notícia completa  

Prioridades de investimento para o Norte até 2027
começaram a ser revistas 

O Conselho Regional de Inovação do Norte (CRIN) deverá apresentar e
colocar em consulta pública a proposta de revisão da “Estratégia
Regional de Especialização Inteligente – RIS3 NORTE 2027”, no início do
segundo semestre de 2020.

Ler notícia completa  

Tome nota

Dívida pública portuguesa está estável segundo a DBRS 

A agência de notação financeira canadiana DBRS subiu em um nível a nota da dívida pública portuguesa, de BBB
neutro para BBB alto. Nesta nova avaliação a agência manteve a dívida num patamar de investimento que é
considerado aceitável e situou o crédito público em três níveis acima de lixo (investimento arriscado ou muito
especulativo). 

Ver mais  

COTEC E BEI apresentaram estudo sobre a digitalização nas PME
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O Banco Europeu de Investimento (BEI) e a COTEC Portugal apresentaram o relatório “The Digitalisation of small
and medium-sized enterprises in Portugal: models for financing digital projects”. O estudo reforça a importância
das Pequenas e Médias Empresas (PME) na economia portuguesa, que representam mais de três quartos da
força de trabalho nacional, e destaca que a produtividade continua a ser um desafio para a competitividade destas
organizações principalmente para as que atuam em setores tradicionais como a construção, o retalho e a
hotelaria. 

Ver mais  

Registo Central do Beneficiário Efetivo | Obrigatório até 31 de outubro

As empresas têm até 31 de outubro para efetuarem o Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE), criado ao
abrigo das Medidas de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. 

Ver mais  

Plataforma “Comércio com História” melhorada 

Promovida pela Direção-Geral das Atividades Económicas, a iniciativa “Comércio com História”, visa salvaguardar
e fortalecer os estabelecimentos com história que constituem um marco relevante do património cultural e imaterial
do nosso país. Antes de visitar uma cidade, a www.comerciocomhistoria.gov.pt convida a conhecer as sugestões
que podem ser incluídas no itinerário, promovendo o comércio tradicional como forma de contribuir para a
salvaguarda do património e da história local. 

Ver mais  

"Lisbon Beyond Summit 2019" 

O IAPMEI, enquanto coordenador da Enterprise Europe Network em Portugal, promove, no dia 6 de novembro,
mais uma edição do Lisbon Beyond Summit, um brokerage event que se realiza anualmente, em paralelo à Web
Summit. O Lisbon Beyond Summit, dirigido a PME e startups portuguesas que queiram internacionalizar o seu
negócio, tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de parcerias de negócio entre empresas, bem como entre
empresas e investidores portugueses e estrangeiros. Nas principais áreas de negociação destacam-se as fintech,
deep technologies, digital, Industry 4.0, e-Health, cybersecurity, entre outras. 

Ver mais  
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1.541 Milhões de
Euros

Carteira Viva

Atualidades legais e fiscais

A ASAE e o zelo no Comércio.

No passado dia 29 de agosto foi publicado o Decreto-Lei 128/2019 que veio
alterar o Decreto-Lei n.º 166/2013, o regime jurídico aplicável às práticas
individuais restritivas do comércio (PIRC).Depois de ter sido constituído um
grupo de trabalho composto por representantes da Direção Geral das

Atividades Económicas, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e da Autoridade da
Concorrência foi elaborado um relatório que concluiu ser necessário proceder ao “fortalecimento da transparência
nas relações comerciais e o reforço das disposições sobre o equilíbrio de posições negociais entre operadores
económicos.”

Ler artigo completo 

Casos de Sucesso

6 Dias - Têxteis Internacionais

Especializada no comércio de tecidos, a 6 Dias - Têxteis Internacionais foi
fundada em 2006, mas conta já com mais de 40 anos de experiência e
conhecimento na área, tendo no seu ADN a atenção ao detalhe, qualidade e
criatividade. Com mais de 2,5 milhões de metros de tecido vendidos num ano, a
6 Dias apresenta uma grande variedade de tecidos de elevada qualidade

conseguindo acompanhar as tendências do mercado. 

Saber mais  

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/a-asae-e-o-zelo-no-comercio/
https://www.norgarante.pt/pt/testemunhos/patricia-dias/
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