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NORGARANTE E AS ESTRATÉGIAS PARA A COMPETITIVIDADE

Novembro é, pelo sexto ano consecutivo, mês de Fóruns Norgarante. Nesta edição,
estamos a debater o tema da competitividade territorial e empresarial em Viseu,
Braga, Aveiro e Porto. São quatro sessões durante as quais acreditamos dar um
contributo real para que a economia portuguesa cresça de forma sustentada e se
torne mais competitiva. Aos oradores, queremos deixar o nosso agradecimento pela
disponibilidade e pela forma como abordam o tema proposto. E, aos participantes,
deixamos a nossa gratidão pela presença e esperamos ter ajudado a desenhar
estratégias eficazes para o desenvolvimento das suas organizações. No Fórum de
Viseu, foi anunciada a abertura da nova linha de crédito para apoio à tesouraria de
empresas afetadas pelos incêndios que deflagraram no passado dia 15 de outubro
nas regiões centro e norte do país.
Da parte da Norgarante, fica sempre a certeza de que estamos aqui para apoiar as
empresas. Uma atividade que assumimos com toda a dedicação há quinze anos e
que já foi benéfica para mais de 45 mil entidades das regiões norte e centro norte
de Portugal. Desde 2002, emitimos 110.752 garantias bancárias no montante de
5,7 mil milhões de euros, o que se refletiu num investimento superior a 11,4 mil
milhões de euros e apoio a cerca de 820 mil postos de trabalho em empresas dos
mais diversos setores de atividade.
Teresa Duarte
Presidente da Comissão Executiva

GARANTIA MÚTUA ABRE LINHA PARA AJUDAR
TESOURARIA DE EMPRESAS AFETADAS PELOS
FOGOS

Desde 20 de novembro que a banca pode apresentar
candidaturas à Linha de Crédito para Apoio à Tesouraria
de Empresas Afetadas pelos Incêndios que deflagraram no
dia 15 de outubro de 2017 nas regiões norte e centro.
Esta linha, que será complementar do Sistema de Apoio à
Reposição da Competitividade e das Capacidades
Produtivas, destina-se a operações com a finalidade de
financiamento das necessidades de tesouraria ou de fundo
de maneio associadas ao relançamento da atividade das
empresas. O montante máximo de financiamento é de 750
mil euros para um prazo total até quatro anos com um
período de carência de capital até dois anos e garantia das
Sociedades de Garantia Mútua até oitenta por cento do
capital em dívida em cada momento. As operações ao
abrigo desta linha ficarão isentas de comissões e taxas
habituais dos bancos e de outras similares praticadas pelo
Sistema de Garantia Mútua.

6.ª EDIÇÃO DOS FÓRUNS NORGARANTE PERCORRE AS REGIÕES NORTE
E CENTRO

A sexta edição dos Fóruns Norgarante decorre durante o mês de novembro em
Viseu, Braga, Aveiro e Porto. Neste ano, debate-se o tema “Empresas e
Territórios pela Competitividade”, com o objetivo de “estimular o tecido
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empresarial e os decisores institucionais que determinam os modelos de
desenvolvimento dos territórios a alinhar uma agenda única para a
competitividade” das duas regiões portuguesas mais exportadoras, o norte e o
centro. Estima-se a presença de mais de quinhentos participantes nas quatro
sessões, maioritariamente empresários e gestores de micro, pequenas e médias
empresas. Na edição de 2017 dos Fóruns Norgarante, todas as sessões
contemplam uma conferência a cargo de um responsável das comissões de
coordenação e desenvolvimento regional do norte ou do centro e um painel de
debate com empresários, gestores e académicos, e com a participação da
Associação Portuguesa de Bancos, sendo moderadas por jornalistas
reconhecidos na área das empresas e da economia.

EXPORTAÇÕES DA REGIÃO NORTE CRESCEM A BOM RITMO

Segundo a edição de outono da publicação "Norte Estrutura", da CCDR-N, as
empresas da região norte registam níveis de crescimento das exportações
consideráveis e estão a assegurar excedentes comerciais crescentes, o que lhes
está a valer importantes ganhos de competitividade nos seus principais
mercados de exportação (Espanha, França, Alemanha e Reino Unido). Em 2016,
as empresas da região norte exportaram mercadorias no valor de 20.453
milhões de euros, enquanto as importações atingiram os 14.687 milhões de
euros, o que representa um excedente comercial de 5.766 milhões de euros,
com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Estes resultados
confirmam a tendência de crescimento dos últimos anos, com as exportações a
crescerem 5,8% em valor em 2016 e a registarem, entre 2013 e 2016, um
crescimento à taxa média de 5,9%. A mesma publicação revela que, no norte de
Portugal, oito municípios representam mais de metade das exportações totais da
região: Vila Nova de Famalicão, Maia, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Santa
Maria da Feira, Braga, Porto e Viana do Castelo. Há ainda dez municípios com
quase um terço do total das exportações regionais: Oliveira de Azeméis,
Felgueiras, Matosinhos, Barcelos, São João da Madeira, Vila do Conde, Santo
Tirso, Bragança, Vila Nova de Cerveira e Trofa.

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2018 APROVADO

O Orçamento de Estado para 2018 foi aprovado por PS, PCP, Bloco de
Esquerda e do PAN e os votos contra de PSD e CDS. Este Orçamento de Estado
tem algumas alterações para a atividade empresarial, prevendo-se a
introdução de incentivos à capitalização de empresas e novidades em matérias
relacionadas com as dívidas em execução fiscal, os limites de isenção de IVA
para os trabalhadores por conta própria. Haverá também aumentos nos
impostos sobre as bebidas açucaradas, cerveja, licores e bebidas espirituosas,
e no imposto de selo sobre o crédito, por exemplo. Este OE deverá fazer com
que, em 2018, o défice seja de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), que deverá
crescer 2,2%, e que a dívida pública se situe em 123,5% do PIB. .

AINDA VAI A TEMPO DE...

APOIOS À REPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DAS EMPRESAS PREJUDICADAS PELOS INCÊNDIOS
DE OUTUBRO
Os apoios às empresas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro nas regiões norte e centro estão
disponíveis desde 6 de novembro. Segundo o decreto-lei que cria o Sistema de Apoio à Reposição
da Competitividade e Capacidade Produtivas, pretende-se ajudar as empresas afetadas pelos
incêndios de 15 de outubro de 2017 nas regiões norte e centro a voltarem a ter condições para
funcionar. Este sistema apoia a aquisição de máquinas, de equipamentos, de material circulante de
utilização produtiva e as despesas associadas a obras de construção necessárias à reposição da
capacidade produtiva. As candidaturas podem ser apresentadas até 1 de outubro de 2018, através
de um formulário disponível nos sites das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) do norte e do centro.

http://www.escritadigital.pt/Edicoes1/imagens/@newsHtml/3094/newsletter-3094.htm

2018-02-05

Newsletter Norgarante

Page 3 of 3

TOME NOTA

INE: PIB SOBE 2,5%
O Produto Interno Bruto (PIB), em termos homólogos, aumentou 2,5% em volume no terceiro
trimestre de 2017 (3,0% no trimestre anterior). O contributo positivo da procura interna para a
variação homóloga do PIB aumentou, verificando-se uma aceleração do consumo privado e um
abrandamento do investimento. Clique aqui para mais informação.
BdP: PROCURA DE CRÉDITO
Empréstimos concedidos pelos bancos a sociedades não financeiras e a particulares diminuem em
setembro de 2017, acentuando as taxas de variação negativas. Clique aqui para mais informação.
AEP: “ENVOLVENTE EMPRESARIAL”
ANÁLISE DE CONJUNTURA – N.º 12, 3.º TRIMESTRE DE 2017
Destaca os seguintes dados a nível nacional:
– Aceleração do PIB no segundo trimestre para 3%, o maior crescimento homólogo desde 2000;
– Nova queda da taxa de desemprego, para 8,8% no segundo trimestre, o mínimo desde 2011;
– Subida do rating de Portugal para nível de investimento pela agência de notação S&P;
– Lançamento, por parte do Governo, do debate nacional sobre as prioridades a defender no
quadro comunitário pós-2020.
Clique aqui para mais informação.
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