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Notas prévias  
Por Henrique Cruz, Presidente da Comissão Executiva da Norgarante

Com a tensão geopolítica a manter-se devido à agressão russa à Ucrânia, o
mercado energético da União Europeia continua sob pressão. Se é verdade
que para Portugal a questão da importação do gás russo é quase marginal,
com níveis abaixo de 10% do total das importações nacionais de gás, o
mesmo não podem dizer os demais países. Esta situação de quase exceção,
em termos de pressão de fornecimento em Portugal, porém não tem um
impacto tão positivo quanto o que seria desejado nos preços do setor
energético e isso deixa as empresas portuguesas crescentemente
preocupadas.  

Ainda que a reunião extraordinária da Comissão Europeia, que ocorreu no

passado dia 9 de setembro, tenha permitido chegar a um entendimento tácito
quanto ao caminho a seguir e às medidas a adotar de forma consertada no seio da União, a verdade é que as
propostas concretas ainda carecem de “afinação e consenso”. Neste intervalo de tempo com alguma indefinição
tática, as empresas continuam a confrontar-se diariamente com a escala de preços, afetando, necessariamente a
sua competitividade.  

Com as tesourarias as serem desafiadas diariamente com a dramática oscilação de preços, as empresas
necessitam de medidas de emergência capazes de garantir a sua liquidez. Algumas medidas serão muito em
breve implementadas como a futura nova linha de crédito com garantia mútua para apoiar a tesouraria das
empresas e que se espera operacional já em outubro. 

São tempos de grandes sacrifícios nas empresas, por certo, pelo que todas as medidas e apoios que incentivem
uma maior eficiência energética são essenciais, como por exemplo, o programa RePowerEu e o PRR.Também a
pensar nas empresas e em setores que ainda estão a recompor-se como o Turismo, vêm agora reforçada a Linha
de Apoio ao Turismo com mais 150 milhões de euros e uma nova linha específica de garantias financeiras e de
boa execução. 

Neste pacote de medidas, as PME podem contar com as soluções de garantia que a Norgarante disponibiliza para
continuar a sua atividade. As empresas sabem ainda que podem contar com uma experiência de 20 anos para
lhes garantir o Futuro.



Linha Apoiar Turismo 2021 reforçada com nova garantia.
Norgarante já apoiou 78 empresas com um montante
superior a 9 milhões de euros 

A Linha Apoiar Turismo foi reforçada com uma nova garantia. Às três linhas específicas em vigor foi
acrescentada a Linha Específica "Apoio Turismo 2021 - Garantias Técnicas", que se destina a
garantias financeiras e de boa execução prestadas a favor de terceiras entidades, nacionais ou
estrangeiras, que assegurem a boa execução de investimentos ou de eventos, ou o bom cumprimento
de obrigações de pagamento. 

Ler notícia completa  

Atualidade
Energia para avançar: Apoio às Empresas Arranca de
Imediato 

Em tempos extraordinários há que tomar medidas extraordinárias, por
essa razão o Governo lançou um pacote de medidas que visa apoiar as
empresas atingidas pela subida de preços de matérias-primas e energia,
ao qual entendeu dar o nome de “Energia para avançar”.

Ler notícia completa  

União Europeia dá gás ao REPowerEU 

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/linha-apoiar-turismo-2021-reforcada-com-nova-garantia-norgarante-ja-apoiou-78-empresas-com-um-montante-superior-a-9-milhoes-de-euros/
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Com os preços da energia quase 10 vezes mais caros do que há um ano,
as empresas e as famílias estão a beneficiar das ajudas em vigor para
mitigar o efeito da escalada dos preços da energia. No entanto, a
Comissão Europeia (CE) está a preparar novas medidas para travar os
impactos dos preços da energia nas empresas e nas famílias.

Ler notícia completa  

Internacionalização via E-commerce: Aberto concurso
para dinamizar as exportações online 

Está a decorrer o concurso para projetos no âmbito da medida
«Internacionalização via E-commerce» do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), dimensão Digital, Componente C16 - Empresas 4.0.

Ler notícia completa  

Setor social: 9,5 milhões de euros para novas
respostas sociais inovadoras 

Está aberto o Aviso para o financiamento da requalificação e alargamento
da rede de equipamentos e respostas sociais e inovadoras, no âmbito do
PRR, concretamente para Comunidades de Inserção e Habitação
Colaborativa (Co-Housing). O período para apresentação das
candidaturas decorre de 15 de setembro a 14 de outubro de 2022.

Ler notícia completa  
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Tome nota

Novas medidas para mitigar os efeitos da seca 

Com 60% do território nacional em seca extrema e 40% em seca severa o Governo anunciou mais 11 medidas
para minimizar os efeitos da seca. 

Ler notícia completa   

Descarbonização: Concurso do PRR recebe 242 candidaturas para investimentos
superiores a 1,4 mil milhões de euros 

Já teve início a fase de análise dos projetos de investimento apresentados ao Concurso PRR|C11 Descarbonizar.
No total foram rececionadas 242 candidaturas de diferentes setores de atividade, em que se destacam a indústria
têxtil, com o maior número de candidaturas apresentadas, seguida dos setores da construção e da indústria
extrativa. 

Ler notícia completa   

https://www.norgarante.pt/pt/noticias/novas-medidas-para-mitigar-os-efeitos-da-seca/
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Empresas do Centro ao Norte

Louropel

“A realização do sonho no mundo dos botões só é possível com empenho,

inovação constante, parcerias duradouras e de confiança, como é o caso da

Louropel/Norgarante.”

Avelino Rego

Falar com os botões é o que a Louropel faz todos os dias, há já quase seis décadas, em Louro, freguesia onde os
verdes minhotos de Vila Nova de Famalicão são fonte de inspiração e criatividade.  

Saiba mais aqui ➤
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