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Subject: Newsletter outubro 2018

  

 

Newsletter outubro 2018 

 

          EDITORIAL 

Pela sétima vez, os Fóruns Norgarante são ponto de encontro empresários e de debate de temas vitais para as 
empresas da região Norte e Centro Norte de Portugal, e da sociedade em geral.  

Este ano a cibersegurança foi o tema escolhido, pois numa era em que a sociedade, a economia e o Estado 
são dependentes das tecnologias de informação e de comunicação (TIC), evitar ou reduzir os riscos de um 
ataque cibernético é vital. Para dar a conhecer às PME esta nova problemática e as suas implicações no dia-a-
dia, organizamos duas conferências com um painel de oradores, aos quais uma vez mais deixo o meu 
agradecimento, que nos dá uma visão sobre as principais questões à volta da cibersegurança e dos 
investimentos que as medidas de prevenção necessariamente obrigam. 

Não tardará a que a banca e as sociedades de garantia mútua passem a ter em conta na análise das empresas 
os riscos da cibersegurança. Será uma realidade que vai implicar investimentos por parte das empresas e para 
os quais a Norgarante e a banca têm soluções financeiras. Na Norgarante estamos preparados para prestar as 
garantias necessárias às PME que pretendam investir em medidas, equipamentos e estratégias de segurança 
informática.  

Os Fóruns Norgarante têm assim o objetivo de contribuírem para incrementar os níveis de informação de 
empresas, gerar awareness para o tema, influenciando a sua perceção sobre riscos cibernéticos, para que a 
Cibersegurança seja considerada uma preocupação dos quadros de gestão e direção das empresas, pelo 
impacto que pode ter na continuidade do negócio e na sua reputação 

Na primeira conferência todos os oradores despertaram-nos para a adoção de comportamentos seguros e 
responsáveis na utilização da internet. Na próxima conferência, que se realiza no dia 13 de novembro, terça-
feira, em Ílhavo, teremos a presença do coordenador do CNCS, Lino Santos.  A não perder! 
 

sara.machado
Retângulo
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Nova Linha para Eficiência Energética com Garantia 
Mútua  
 
Foi lançada em outubro a nova Linha de Crédito com Garantia Mútua para a Eficiência Energética 
com um montante global de € 100 milhões com o objetivo de apoiar as empresas industriais e do 
turismo na implementação de medidas que permitam a redução do consumo energético e a 
mudança das fontes energéticas fósseis para renováveis. 
 
Esta nova linha ficará brevemente disponível para as empresas.  
 
Ver mais    

 

Atualidade 
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XXIII Fórum Ibero-Americano de Sistemas de 

Garantia reúne 28 países no Porto  

Decorreu nos dias 24 a 27 de outubro, no Porto, o XXIII Fórum Ibero-

Americano de Sistemas de Garantia e Financiamento para PME, tendo 

como tema central: "Novas fronteiras para as economias ibero-

americanas”.  

 

Ler notícia completa    
 

  

Horizonte 2020 distingue mais sete PME portuguesas 

Sete PME portuguesas foram contempladas do pelo Instrumento PME 

(Fase 1) do programa de Investigação Horizonte 2020, que no total 

distinguiu mais 246 pequenas e médias empresas de 24 países 

europeus. Cada PME recebe 50 mil euros para desenvolver o plano de 

negócio dos projetos apresentados e tem ainda acesso a formação 

gratuita e a serviços de aceleração de negócios.  

 

Ler notícia completa    
 

  

Banco de Portugal comunica a nova central e mapas 

de responsabilidades de crédito  

O Banco de Portugal divulgou esta semana no seu site a reformulação 

da Central de Responsabilidades de Crédito onde quem consulta tem a 

partir de agora acesso a mapas mais detalhados dos seus créditos.  

 

Ler notícia completa    
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Projeções económicas do Banco de Portugal  

No mês de outubro o Banco de Portugal publicou o novo boletim que 

analisa a evolução da economia portuguesa no primeiro semestre de 

2018. Segundo o boletim "o produto interno bruto (PIB) aumentou 2,3% 

no primeiro semestre de 2018 e deverá crescer 2,2% na segunda 

metade do ano. Para o conjunto do ano de 2018, projeta-se um 

aumento do PIB de 2,3%, inferior em 0,5 pontos percentuais (pp) ao 

registado em 2017, mas 0,3 pp acima do crescimento estimado pelo 

Banco Central Europeu para a área do euro, prosseguindo, assim, o 

processo, muito gradual, de convergência real da economia portuguesa 

com a área do euro."  

 

Ler notícia completa    
 

  
 

Tome nota  
  

Fórum das Nações Unidas debate o futuro da internet  

 

Nos próximos dias 12,13 e 14 de novembro terá lugar em Paris o Fórum da Governação da Internet, com o 

tema "A Internet da Confiança", organizado pelas Nações Unidas. Segundo o Expresso, o evento tem como 

objetivo "promover o diálogo e a partilha de ideias sobre a melhor forma de governar a internet e de torná-la 

mais segura". Estarão presentes no evento representantes de Governo de vários países, organizações públicas 

e privadas, assim como personalidades da sociedade civil que irão debater temas sobre o universo online.  

 

Ver mais    

  

 

Estudo de impacto do QREN confirma que fundos comunitários compensam 

 

Estudo “Avaliação do impacto dos fundos europeus estruturais e de investimento no desempenho das 

empresas”, demonstra o impacto positivo que o QREN tem na economia portuguesa. A equipa liderada por 

economista Ricardo Paes Mamede confirma que ao fim de 3 anos o volume de negócios das empresas 

aumenta, assim como, a formação bruta de capital fixo. Este impacto verificou-se ainda mais "nos incentivos à 
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qualificação e internacionalização das micro, pequenas e médias empresas (PME)".  

 

Ver mais    

  

 

Maioria das empresas apenas têm medidas básicas de cibersegurança 

 

Estudo sobre cibersegurança da Ernst & Young (EY), divulgado recentemente, revela que a aposta na 

cibersegurança permite que as empresas se tornem mais competitivas. As empresas estão a investir cada vez 

mais nesta área ganhando importância nas respetivas agendas. O relatório revela ainda que as principais 

vulnerabilidades devem-se a descuidos dos colaboradores.  

 

Ver mais    

  

 

Indicadores  

49.115 
Empresas Apoiadas 

 

6.278 Milhões 
de Euros 

Garantias Emitidas 
 

12.599 Milhões 
de Euros 

Investimento Apoiado 
 

887.310 
Emprego Apoiado

 

1.509 Milhões 
de Euros 

Carteira Viva 
 

 

Casos de Sucesso  

Esquecer o Tempo, Lda. 
 
"A nossa relação com a Norgarante tem sido discreta , segura, simples e 
frutífera. (...) Desde que nos relacionamos com a Norgarante o acesso a novas 
oportunidades foi real e efectivo porque os financiamentos aconteciam com 
celeridade acima do necessário. É bom ter parceiros assim!"  
 
Saber mais    
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INSCREVA-SE JÁ NO PRÓXIMO FÓRUM NORGARANTE!  

 

Siga-nos no Linkedin e no Youtube 
 

Se não conseguir visualizar clique aqui 
 

  

  Fale connosco  www.norgarante.pt
 

Contactos Norgarante: + 351 226 061 800  norgarante@norgarante.pt 

 

 

 

    

 

© 2018 Norgarante - Todos os direitos reservados  

 

A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Norgarante, não podendo por isso, em caso algum, ser 

considerado como SPAM. Neste sentido, e de acordo com o Artº.22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi 

incluído na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma clique aqui  

 


