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

Portugal assumiu um conjunto de metas a ser alcançado até 2030, de onde
se destaca a redução entre 45 a 55 por cento das emissões de gases com
efeito de estufa, a redução do consumo de energia de fonte fóssil de pelo
menos 35 por cento, bem como o aumento da quota de energias renováveis
para 47 por cento, percentagens a obter por comparação com 2005, como se
pode constatar no Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030). 

Ainda que as metas possam ser ambiciosas, a verdade é que Portugal está a
fazer um grande esfoço para que sejam cumpridas. Para tanto, e no âmbito
do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, na Dimensão Transição
Climática, foi criado um pacote de incentivos que visam contribuir para a

descarbonização da indústria. 

Ao abrigo da Componente 11 do PRR, as empresas industriais podem
submeter junto do IAPMEI projetos que lhes permitam adotar processos e

tecnologias de baixo carbono, introduzir ou melhorar medidas de eficiência energética ou ainda incorporar ou
armazenar energia, proveniente de uma fonte renovável, nos seus processos produtivos. Para o financiamento
destes projetos podem ainda recorrer às linhas de crédito com garantia disponíveis na Norgarante, como a Linha
para a Descarbonização e a Economia Circular. 

Com o objetivo de contribuir para a aceleração da transição para uma economia neutra em carbono e, ao mesmo
tempo, para promover a competitividade da indústria e das empresas, por via da sua descarbonização, redução do
consumo de energia e da promoção de fontes endógenas de energia que a Norgarante, em parceria com a AEP -
Associação Empresarial de Portugal, pôs em marcha a primeira edição do Roadshow da Competitividade. 

Sob o lema Descarbonizar para Competir, esta primeira edição, será a oportunidade para sensibilizar
empresários e gestores para estas temáticas, bem como dar a conhecer os vários programas e instrumentos de
apoio que o Estado disponibiliza para que a meta da neutralidade carbónica possa ser atingida em Portugal. 

A sessão de apresentação é já no dia 18 de maio, às 9h30 no Auditório da AEP, em Leça da Palmeira e
ninguém pode faltar. Afinal, a mudança está nas nossas mãos. 



Norgarante e AEP na estrada com “Roadshow da
Competitividade” 

A Norgarante e a Associação Empresarial de Portugal (AEP) iniciam este mês uma parceria inédita
para dar a conhecer os programas e instrumentos de apoio disponíveis para as empresas que querem
ser mais competitivas e sustentáveis. 

Ler notícia completa  

Atualidade
PRR Transição Digital: avisos abertos 

Rede Nacional de Test Beds com candidaturas até 17 de junho e
Aceleradoras de Comércio Digital até dia 1 de julho 

Estão a decorrer os avisos para as candidaturas à criação da Rede
Nacional de Test Beds e para projetos de Aceleradoras de Comércio
Digital, duas iniciativas que se enquadram no Sistema de Incentivos
Empresas 4.0, promovida pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
para a Transição Digital do país. 

Ler notícia completa  
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Programa “Apoiar Indústrias Intensivas em Gás” tem
dotação de 160 milhões 

Atento aos impactos da guerra na Ucrânia na economia, o Governo criou
uma subvenção para apoiar o aumento dos custos de gás para as
empresas intensivas em energia, com 160 milhões de euros de apoio, que
chegará a 3.000 empresas. Entre os setores abrangidos pela medida
estão as empresas têxteis, papel e cartão, produtos químicos, vidro e
cerâmica.

Ler notícia completa  

Estão em vigor as medidas para conter os preços da
energia e alimentação e proteger empresas e famílias 

A descida temporária do ISP, a criação do gás profissional, flexibilização
dos pagamentos fiscais e diferimentos das contribuições para a
Segurança Social, são algumas das medidas apresentadas pelo Governo
no início de abril para conter a inflação na energia e na alimentação,
assim como, proteger as empresas e as famílias.

Ler notícia completa  

Soluções de Garantia

 

Linha de crédito com garantia para apoiar o financiamento de projetos de eficiência energética e economia
circular:
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✅ montante de financiamento até 2 000 000 de euros

✅ investimentos para substituir equipamentos por outros mais eficientes, para fontes de energia renováveis para
auto consumo e para implementação de estratégias circulares

✅ para empresas do setor do turismo são elegíveis as intervenções na envolvente opaca e envidraçada dos
edifícios, com o objetivo de reforçar o isolamento térmico e melhorar a eficiência energética

✅ comissões e juros bonificados

Todas as empresas com projetos aprovados pelo Fundo Ambiental não necessitam de apresentar relatório técnico.

Tome nota

Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola - Inscrições até 3 de julho 

O Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola volta para a sua 9ª edição e as candidaturas estão
abertas até dia 3 de julho.  

Ler notícia completa  

Portugal Concept Store procura fornecedores para Espanha e França 

A Portugal Concept Store, plataforma transacional de promoção de marcas portuguesas e Marca Portugal
promovida pela AICEP, vai estender as suas operações online a Espanha e França no primeiro semestre de 2022,
e procura novos fornecedores a integrar no seu portefólio. 

Ler notícia completa  

Empresas do Centro ao Norte
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PECOL

“Uma palavra de agradecimento à Norgarante pela proximidade e apoio

prestado ao grupo PECOL, que tem permitido um crescimento consistente e

sólido ao longo dos anos. É uma entidade imprescindível no tecido

empresarial e um parceiro sempre disponível para apoiar novos negócios.”

Paulo Coelho - Administrador grupo PECOL

Fundada em 1983, a Pecol integra um grupo empresarial português com sede em Águeda. Iniciou atividade como
fabricante de parafusos, acabando por expandir o seu negócio ao longo dos anos em Portugal e além-fronteiras,
tendo adquirido empresas em Espanha e Itália.  
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