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

Crescer é o verbo que melhor se ajusta à nossa economia.
No segundo trimestre de 2021, as exportações portuguesas aumentaram,
beneficiando da melhoria da envolvente externa, nomeadamente, com o
levantamento das restrições sobre a atividade económica nos mercados
externos.
No mesmo período, o Eurostat indica que o número de novas empresas em
Portugal registou um aumento de 36,1%, quando comparado com o trimestre
anterior, sendo que este aumento foi o segundo maior entre os países da
União Europeia, que registou uma média de 5,3%.
Seguramente este aumento também produziu efeitos ao nível do emprego,
tendo, segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população empregada
aumentado 4,5% no segundo trimestre, em relação ao período homólogo.
Igualmente os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico têm vindo a aumentar desde
março.
É, assim, num contexto de otimismo fundamentado, com as exportações a crescerem e o desemprego a diminuir,
situando-se respetivamente em 49,1% e 6,7%, no segundo trimestre, que o país se preparara para enfrentar o
último quadrimestre do ano. Num ano que tem sido de mudança, mas também de esperança.

Exportações da região Norte aumentam pela primeira vez
desde o início da pandemia
As exportações de bens da região Norte aumentaram 3,4% no primeiro trimestre de 2021, em
comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Segundo o boletim “Norte Conjuntura”, da
Comissão da Coordenação da Região Norte (CCDR-N) “este é o primeiro aumento, em termos
homólogos, desde que teve início a crise pandémica”.

Ler notícia completa

Atualidade
Norgarante participa no QSP Summit 2021
A Norgarante marcou presença na área de exposição de um dos eventos
mais relevantes de gestão e marketing na Europa, sendo já uma
referência para gestores e profissionais, que reuniu num só espaço
oradores de renome internacional, empreendedores, marcas disruptivas e
tendências.

Ler notícia completa

Governo reforça aposta nos veículos sustentáveis
amigos do ambiente
O Governo aumentou a dotação do Fundo Ambiental, na vertente de
incentivo pela introdução no consumo de veículos de baixas emissões
2021, de 4 milhões de euros para 4,5 milhões de euros.
Ler notícia completa

Bruxelas já entregou 48,7 mil milhões da “bazuca” a
dez países
A Comissão Europeia concedeu 48,7 mil milhões de euros a 10 Estadosmembros da União Europeia (UE) de pré-financiamento das verbas da
recuperação pós-crise da covid-19. A Comissão estima, até ao final do
ano, mobilizar um montante total máximo de 80 mil milhões de euros.
Ler notícia completa

População empregada aumentou mais de 4% entre
abril e junho
No segundo trimestre de 2021 a população empregada aumentou 4,5%,
na comparação com os meses de abril, maio e junho de 2020.
Ler notícia completa

Soluções de Garantia

Financiamento com garantia mútua para o setor do
Turismo
Linha de crédito com as melhores condições para o apoio ao investimento na criação ou na
requalificação de empreendimentos e estabelecimentos com interesse para o turismo, podendo
financiar serviço de dívida existente de curto e médio prazo, agora também garantias para a
realização de eventos com interesse para o turismo.

Contacte-nos e saiba como pode beneficiar destas condições

Tome nota
Linha de Apoio à Tesouraria para micro e pequenas empresas disponível
A Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas (Linha de Apoio MPE), que estava prevista no
Orçamento do Estado para 2021, já está disponível.

Ler notícia completa

Candidaturas a incentivos à I&D batem novo recorde
O Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação & Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE) recebeu 3 283
candidaturas relativas ao ano de 2020.

Ler notícia completa

Inscrições para ideias no feminino na indústria deep-tech até 10 de novembro
Estão abertas até 10 de novembro as candidaturas ao programa Women Leadership, promovido pelo European
Innovation Council (EIC), que pretende impulsionar o empreendedorismo feminino na área da indústria deep-tech.

Ler notícia completa

Criado mecanismo para antecipar investimentos do Portugal 2030
Foi publicada a Deliberação n.º 27/2021 | CIC Portugal 2020 - Comissão Interministerial de Coordenação do
Acordo de Parceria, relativa à Criação de um Mecanismo Extraordinário de Antecipação do Portugal 2030.

Ler notícia completa

Braga lança segunda edição do concurso “Inovação Aberta”
O Município de Braga, em parceria com a Associação Empresarial de Braga e o VisitBraga, está a desenvolver a
segunda edição do Concurso de Ideias “Inovação Aberta”.

Ler notícia completa

Empresas do Centro ao Norte
SDD - Soluções de Madeira, Lda
“Um parceiro de confiança.”
Odete Gonçalves, Dpt. Administrativo e Financeiro
Com uma experiência de mais de 30 anos, a SDD fabrica todo o tipo de carpintarias por medida, cozinhas, móveis
WC e remodelações, apresentando soluções à medida para diversos segmentos de mercado com elevado nível
de exigência como a construção civil, hotelaria, banca, saúde (clínicas e farmácias), entre outras.
Saiba mais aqui ➤
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