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

Recomeçar é a palavra-chave no mês que marca o retorno do outono e
setembro começa com a eleição prestigiante do presidente do Turismo de
Portugal para assumir a liderança do organismo europeu responsável pela
promoção turística do Velho Continente. Uma boa notícia para Portugal e
para os operadores turísticos nacionais.
Destaque também para o anúncio da data de abertura do Banco Português
de Fomento (BPF), operador financeiro público que nasce para responder às
necessidades de financiamento das pequenas e médias empresas
portuguesas.
Num mundo conturbado, é também uma boa notícia, o facto de ser
internacionalmente reconhecido que Portugal definiu um conjunto de metas
em termos de desenvolvimento sustentável e que tem vindo a afirmar-se,
progressivamente, como confirma o estudo encomendado pelas Nações Unidas. Este percurso é revelador da
determinação e do esforço português em cumprir as metas da Agenda 2030 da ONU.
Somos um povo tão determinado quanto inventivo, especialmente a norte, onde as Universidades do Minho e do
Porto foram as entidades portuguesas que mais patentes requereram. Inventar para fazer crescer. ATIVAR para
criar mais emprego. ATIVAR é o nome do programa de apoio ao emprego e à contratação, é só preciso estar
atento ao portal do IEFP para saber como beneficiar.
Recomeçar. Devagar, é certo, mas sem parar, porque o país precisa de todos.

Banco Português de Fomento nasce no início de
novembro
Nos primeiros dias de novembro, estará a funcionar o Banco Português de Fomento (BPF), um banco
promocional nacional que nasce para responder às necessidades de financiamento das pequenas e
médias empresas portuguesas e ‘midcaps’.

Ver mais

Novos apoios ao emprego com as medidas ATIVAR.PT
As empresas, empresários em nome individual e entidades privadas do Terceiro Sector passaram a
dispor, desde final de agosto último, de dois novos instrumentos de apoio ao emprego e à

contratação. Trata-se do Estágios ATIVAR.PT e do Incentivo ATIVAR.PT, que vêm substituir,
respetivamente, os conhecidos “Estágios Profissionais” e “Contratos-Programa”, que nos anos mais
recentes sobressaíam na oferta do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) dirigida às
empresas.
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Atualidade
Presidente do Turismo de Portugal à frente de
associação europeia
Nos próximos três anos, o presidente do Turismo de Portugal, Luís
Araújo, vai liderar a associação representativa das principais entidades
públicas de promoção turística na Europa, a European Travel
Commission (ETC). Dela fazem parte 33 membros, de 31 países, sete
dos quais fora da União Europeia.
Ler notícia completa

Foi-se o Verão, mas a pandemia ficou…
Com o fim do Verão, o início de um novo ano escolar e a progressiva
retoma da atividade económica, no princípio de setembro o número de
infetados por SARS-CoV-2 aumentou consideravelmente no país.
Precavendo dias piores, o Governo alargou a todo o continente português
a situação de contingência que vigorava apenas na Área Metropolitana
de Lisboa.
Ler notícia completa

Portugal progride entre os mais sustentáveis do
mundo
No último ano, Portugal registou um ligeiro progresso no cumprimento
dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) constantes da
Agenda 2030 da ONU, que o nosso país subscreveu. No Relatório de
Desenvolvimento Sustentável referente a 2020, Portugal aparece no 25.º
lugar entre 193 países comprometidos com a concretização dos ODS,
com uma pontuação global de 77,65 em 100 possíveis.

Ler notícia completa

Universidades do norte do país lideram pedidos de
patentes
As universidades do Minho e do Porto foram as entidades portuguesas
que mais patentes requereram em 2019, segundo a consultora Inventa
International, especializada em propriedade intelectual.
Ler notícia completa

Tome nota
Estratégia anticorrupção em consulta pública
Até 20 de outubro, está em consulta pública a proposta de Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 20202024, da autoria de um grupo de trabalho independente criado para o efeito pelo Ministério da Justiça, que
integrou professores de Direito, representantes das magistraturas, membros do Conselho de Prevenção da
Corrupção e dirigentes da Polícia Judiciária. Depois de os cidadãos e as forças da sociedade civil se
pronunciarem, o documento será apreciado e votado na Assembleia da República.
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Dados de atividade

Casos de Sucesso
ASP, Indústria de Plásticos: Renascida das Cinzas
“A ASP encontrou na Norgarante, um parceiro disponível para colaborar na
reconstrução e desenvolvimento contínuo."
A ASP, fundada em 1993, foi uma das várias empresas de Oliveira de Frades que viu as suas instalações
completamente destruídas pelos incêndios de outubro de 2017 que atingiram a região centro.
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