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

As mais recentes notícias recordam-nos o impacto cada vez maior das
alterações climáticas e como importa que todos estejamos atentos e
possamos antecipar cenários.
A presidente do Banco Central Europeu (BCE) quer antecipar cenários em
várias vertentes, especialmente no domínio da transição para a economia de
carbono zero a médio e longo prazo, razão pela qual foram executados
testes de stress climático para toda a economia. O BCE testou o impacto das
alterações climáticas em mais de quatro milhões de empresas em todo o
mundo e 1.600 bancos da área do euro em três cenários diferentes de
política climática.
Os resultados mostram que empresas e bancos claramente beneficiarão da
adoção de políticas verdes desde já e que o impacto do risco climático se concentra em certas regiões e setores
da zona Euro, em particular os setores com elevadas emissões de CO2. Na Europa, os riscos físicos são
distribuídos de forma desigual, com as regiões do norte mais sujeitas a inundações e as regiões do sul mais
expostas à pressão da variação térmica e a incêndios florestais.
A transição para uma economia mais verde também é uma oportunidade de ouro. O estudo revela que as
vantagens de agir logo no início superam os custos iniciais a médio e longo prazo, também como resultado de
ganhos de eficiência energética para as empresas e preços de energia mais baratos em geral. Sem políticas de
transição para uma economia mais verde, os riscos físicos aumentarão com o tempo.
A opção por uma economia verde não é, pois, uma opção por uma tendência de uma “moda” de gestão, é a única
solução. Sabemos que as empresas terão de ajustar processos produtivos e que isso implica investimento. Por
isso surgem cada vez mais projetos, como o “New European Bauhaus” ou programas de apoio como as “Agendas
Mobilizadoras”, que poderá ler nas notícias abaixo, para apoiar e incentivar as empresas a avançar nesse
processo de mudança.
Também para apoiar as empresas no processo de retoma económica, o Banco Português do Fomento, lançou a
Linha de Apoio à Recuperação Económica – Retomar, com Garantia Mútua, dirigida aos créditos em moratória

para os setores mais afetados. A Norgarante está uma vez mais ao lado das empresas no apoio à retoma da sua
atividade.

Linha de Apoio à Recuperação: Retomar para créditos
com moratória
A nova “Linha de Apoio à Recuperação: Retomar” vai apoiar as operações de crédito em moratória de
empresas viáveis não financeiras e tem uma dotação global de garantias a emitir de 1.000 milhões de
euros.
Ler notícia completa

Atualidade
Estudo do BCE alerta para o impacto dos riscos
climáticos nas empresas
Banco Central Europeu divulga os resultados dos testes de "stress"
climático, alertando para o impacto dos riscos climáticos nas empresas e
bancos localizados em regiões mais expostas ao risco físico que podem
enfrentar desastres naturais muito graves e frequentes, o que por sua vez
afetaria sua qualidade de crédito.
Ler notícia completa

Projeto “Novo Bauhaus Europeu” reforça a inovação
sustentável
A Comissão Europeia criou o conceito Novo Bauhaus Europeu. Um
projeto para acelerar a transformação de vários setores económicos,
como os da construção e dos têxteis, e facilitar o acesso de todos os
cidadãos a bens circulares e com menor intensidade de carbono.
Ler notícia completa

Novo regulamento de controlo das exportações de
produtos e tecnologias de “dupla utilização” em vigor
No final do mês de setembro entrou em vigor na União Europeia um novo
regulamento de controlo das exportações de produtos de dupla utilização
- bens e tecnologias civis com possíveis utilizações militares ou de
segurança.
Ler notícia completa

Governo criou a comissão de coordenação das
Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial
O Governo criou a comissão de coordenação das Agendas Mobilizadoras
para a Inovação Empresarial, para coordenar as candidaturas e projetos
que vão ser submetidos no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR).
Ler notícia completa

Norgarante participa no I AIP Challenge
No passado dia 18 de setembro a AIP – Associação Industrial
Portuguesa desafiou diversas organizações a participarem no I Challenge
AIP - Rumo ao Oeste, com o objetivo de reatar relações e promover
networking.
Ler notícia completa

Tome nota
Portugal recupera posição no Ranking mundial de competitividade digital

Portugal subiu três posições no Ranking Mundial de Competitividade Digital de 2021 e ocupa a 34ª posição,
recuperando o lugar que alcançou em 2019.
Ler notícia completa

PME ainda podem candidatar-se a apoios à propriedade intelectual
Até ao próximo dia 31 de outubro, as pequenas e médias empresas dos 27 países da União Europeia podem
ainda candidatar-se ao fundo de 20 milhões de euros, criado no ano passado, para aceder a direitos de
propriedade intelectual, como seja o registo de marcas e desenhos ou modelos (proteção do design).
Ler notícia completa

Prémio PME Inovação COTEC-BPI – candidaturas até 25 de outubro
O Prémio PME Inovação COTEC-BPI, na sua 17.ª edição, distingue empresas de todos os sectores de atividade
que se notabilizam pela sua cultura e práticas de gestão para impulsionarem o crescimento rentável assente na
utilização do conhecimento e da inovação.
Ler notícia completa

Web Summit presencial entre 1 e 4 de novembro
A cimeira tecnológica Web Summit será o primeiro grande evento presencial que decorrerá em Portugal depois de
o país atingir a terceira fase do desconfinamento da pandemia, no passado dia 1 de outubro.
Ler notícia completa

Empresas do Centro ao Norte
Grupo Procalçado

“O Grupo Procalçado privilegia sempre a colaboração com as entidades de referência em cada setor de atividade.
Nesse sentido, é com naturalidade e satisfação que colaboramos com a Norgarante.”
José Azevedo Pinto, CEO
Criada em 1973 pela mão de José Ferreira Pinto, a Procalçado é atualmente uma das maiores empresas do setor
do calçado em Portugal, sendo uma referência no mercado europeu, na conceção, desenvolvimento e fabrico de

componentes para calçado.
Saiba mais aqui ➤
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