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Venha descobrir o novo Portal de Financiamento 

Já está online o novo Portal do Financiamento, uma iniciativa que integra num único portal, todas as
soluções de financiamento com apoio público disponíveis, tendo como meta ajudar os empresários a
encontrar o instrumento financeiro que mais se adequa ao seu projeto, setor de atividade e fase de
vida da empresa, bem como identificar os agentes responsáveis pela sua operacionalização. 

Ler a notícia completa  

Atualidade
Fundos Estruturais e de Investimento têm novas
regras de governação 
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Há novas regras em vigor no modelo de governação dos FEEI - Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento, e nas normas gerais de
aplicação dos Programas Operacionais (PO) e dos Programas de
Desenvolvimento Rural (PDR), para o período de programação 2014-
2020. As alterações visam assegurar uma maior flexibilização e
responsabilidade dos intervenientes nos FEEI e nos Programas
Operacionais, através da clarificação das suas competências, e do
reforço das garantias dos particulares e da agilização dos modelos de
afetação dos apoios.

Ler notícia completa  

Preparação para um Brexit sem acordo: Comissão
lança um último apelo a todos os cidadãos e
empresas da EU 

A poucas semanas da saída do Reino Unido da União Europeia, em 31
de outubro de 2019, a Comissão Europeia, na sua sexta Comunicação
sobre a preparação para o Brexit, reiterou o seu apelo a todas as partes
interessadas na UE27 para que se preparem para um cenário de saída
sem acordo. Embora o objetivo da União Europeia seja uma saída
ordenada do Reino Unido, atendendo à situação política geral no país e à
incerteza persistente quanto à ratificação do Acordo de Saída, a
Comissão Europeia publicou uma lista de controlo pormenorizada para
ajudar as empresas que realizam operações comerciais com o Reino
Unido a fazerem os preparativos finais.

Ler notícia completa  

Tome nota

Novo Código do Trabalho entra em vigor a 1 de outubro

O novo Código do Trabalho entra em vigor a 1 de outubro e introduz várias alterações nas relações laborais que
importa conhecer. A revisão da lei laboral foi publicada a 4 de setembro em Diário da República, e entre as
mudanças que se destacam está a criação de uma contribuição adicional para a Segurança Social que será
aplicada às empresas que recorram a mais contratos a prazo do que a média do setor em que se inserem. 

Ver mais  

Turismo nacional é o 12º mais competitivo a nível mundial
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Portugal alcançou o 12.º lugar global no Índice de Competitividade do Turismo, subindo dois lugares em relação à
posição alcançada em 2017. O nosso país conquistou, ainda, o primeiro lugar na categoria de Infraestruturas
Turísticas do Relatório de Competitividade no Turismo de 2019, elaborado pelo Fórum Económico Mundial. A nível
europeu, Portugal é o oitavo país mais competitivo, alcançando o melhor resultado de sempre. 

Ver mais  

Comissão abre “call” para candidaturas a novo grupo dedicado à cibersegurança

A Comissão Europeia lançou um convite direcionado a empresas, associações comerciais, instituições
académicas e organizações, entre outros organismos, para a apresentação de candidaturas a membros de um
novo “grupo das partes interessadas para a certificação da cibersegurança”. A nova organização, denominada
Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG), foi criada na sequência da entrada em vigor do
Regulamento sobre Cibersegurança. 

Ver mais  

Despesa nacional em I&D por área temática

A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) divulgou os dados sobre a despesa nacional em
atividades de I&D segundo a classificação de áreas temáticas definida na “Estratégia Nacional de Investigação e
Inovação para uma Especialização Inteligente 2014-2020” (ENEI). Esta classificação inclui áreas transversais
como a Energia, a Saúde, a Economia do Mar, as TIC, o Turismo e a Floresta. 

Ver mais  

Empréstimos concedidos pelo setor financeiro – julho 2019

Em julho de 2019, a taxa de variação anual (tva) dos empréstimos concedidos às sociedades não financeiras
registou uma queda de 0,6 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior. Segundo o Banco de Portugal (BdP) os
empréstimos às sociedades não financeiras diminuíram para -0,2%. 

Ver mais  

Mercado de ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos registou queda em
agosto 

Segundos dados da Associação Automóvel de Portugal em Agosto de 2019, o mercado dos representantes
oficiais de marca a operar em Portugal, de veículos novos de duas rodas, triciclos e quadriciclos, registou uma
queda de 15,5 % face a igual mês do ano anterior, tendo sido matriculadas 3.390 unidades. Em termos
acumulados, nos oito meses de 2019, foram matriculados 24.112 veículos em Portugal, o que correspondeu a um
crescimento homólogo do número de unidades matriculadas de 5,7 %. 

Ver mais  
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Indicadores 

50.188
Empresas Apoiadas

6.761 Milhões de
Euros

Garantias Emitidas
795.044

Emprego Apoiado

1.541 Milhões de
Euros

Carteira Viva

Casos de Sucesso

Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas

A Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas dedica-se ao comércio de
máquinas, ferramentas e tintas, especialmente direcionadas para o ramo
automóvel e indústria ligeira. Comercializa também, tintas e acessórios para a
indústria e construção civil, bem como gases industriais. Com um edifício de 4
000 m2 de área coberta, totalmente concebido para a sua atividade, fornece
todo o tipo de ferramentas e equipamentos necessários para uma secção de
pintura otimizada. 

Saber mais  
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