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FÓRUNS NORGARANTE E COMPETITIVIDADE

Um ano marcado pela evolução positiva da economia nacional deixa-nos motivados
e esperançosos com o futuro. No entanto, a calamidade dos incêndios florestais
deixou um cenário de devastação no nosso País. Um elevado número de vidas foi
interrompido, arderam centenas de casas e empresas, postos de trabalho foram
perdidos e mais de 316 mil hectares de floresta vão demorar décadas a recuperar.
Só em 2017, os incêndios representam um custo social estimado de 613 milhões de
euros, sendo que 92,5 milhões de euros estão relacionados com a prevenção e o
combate aos fogos e 523 milhões de euros, com as perdas de bens e serviços, e
custos de recuperação. Deixamos, por isso, um voto de pesar em memória das
vítimas, solidariedade com os seus familiares e um profundo agradecimento a todos
os que, no terreno, combateram (bombeiros, forças de proteção e anónimos) o
flagelo dos incêndios.
Neste sentido, reforçamos o nosso papel de apoio ao investimento e ao fundo de
maneio das empresas, fulcral em momentos como este. Deixamos ainda o convite à
reflexão sobre o alinhamento das empresas e dos territórios pela competitividade,
que será o tema da sexta edição dos Fóruns Norgarante, que arranca a 9 de
novembro, precisamente em Viseu, uma das regiões profundamente afetadas pelos
incêndios.
Teresa Duarte
Presidente da Comissão Executiva

FÓRUNS NORGARANTE ARRANCAM DIA 9 DE NOVEMBRO

Competitividade é o tema da sexta edição dos Fóruns Norgarante
A sexta edição dos Fóruns Norgarante decorre no próximo mês de novembro e
vai debater o tema da competitividade, que, nos últimos dezassete anos, tem
sido um desígnio nacional e europeu, fazendo parte das agendas políticas da
Comissão Europeia e de Portugal. O quadro comunitário, que termina em 2020,
prevê uma diversidade de fundos comunitários destinados a promover e a
apoiar o crescimento das empresas e dos territórios, para que se afirmem como
geradoras de emprego, reforcem a capacidade produtiva e contribuam
efetivamente para a melhoria do nível de vida das populações.
Uma economia competitiva só vive com empresas e territórios alinhados pela
mesma vontade, por isso, nesta edição dos Fóruns Norgarante, contamos com
intervenções
de
empresas,
gestores,
entidades
responsáveis
pelo
desenvolvimento regional e personalidades que entendem as especificidades de
cada região. Cada representante vai transmitir informação sobre o que já se fez
e o que ainda é possível trabalhar e desenvolver para Portugal ser mais
competitivo. Os fóruns arrancam dia 9 de novembro, em Viseu, seguem para
Braga, a 16, e, depois, para Aveiro, a 23, terminando no Porto, no dia 29.
Marque já na sua agenda.

STARTUP – REDE DE INCUBADORAS ACELERA O EMPREENDEDORISMO
COM NOVOS PROGRAMAS

A Startup Portugal é a Estratégia Nacional para o Empreendedorismo do
Governo para apoiar as empresas empreendedoras que, para tal, criou a Rede
Nacional de Incubadoras (RNI). No primeiro aniversário da Startup Portugal, João
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Borga, o atual diretor da RNI, anunciou a abertura de candidaturas aos
programas Semente, Vales de Incubação e Momentum com o intuito de
apoiar todas as empresas e acelerar o empreendedorismo em Portugal.
O programa Semente atribui benefícios fiscais aos investidores com relação
próxima dos empreendedores, como, por exemplo, familiares e amigos. Os Vales
de Incubação são destinados a empresas jovens que nasceram fora das
incubadoras e com poucas capacidades financeiras. Já o programa Momentum
promove
a
igualdade
de
oportunidades
para
os
recém-licenciados
empreendedores, apoiando financeiramente jovens para avançarem com as suas
startups.
A RNI tem como objetivo garantir a existência de uma incubadora de referência
internacional em cada um dos principais setores da economia e a oferta de
incubação em todas as regiões do país, como forma de aumentar o emprego e
tornar a economia mais competitiva. Conta com 135 entidades capacitadas para
ajudar empreendedores a concretizar ideias de negócio ligadas, sobretudo, às
tecnologias de ponta. Espalhadas por todo o território, as incubadoras da RNI
estão nas regiões onde a atividade empresarial é mais dinâmica e onde existem
centros de conhecimento a funcionar como aceleradores empresariais, sejam
universidades, associações empresariais ou autarquias.

CONSELHO DE FINANÇAS OTIMISTA

Segundo as projeções do Conselho das Finanças Públicas (CFP), se nada
mudar entre 2017 e 2021, o défice, a dívida, o emprego e o setor externo
deverão melhorar consecutivamente nos próximos quatro anos. O organismo
independente que fiscaliza o cumprimento das regras orçamentais e a
sustentabilidade das finanças públicas prevê que o PIB termine o ano melhor do
que o previsto, crescendo 2,7%, mas deverá estacionar nos 1,7% em 2021.
Para o défice, a entidade projeta um valor inferior à meta do Governo, no
Programa de Estabilidade de abril, e estima que este vá descer até 2021, mas
sem chegar ao superavit (saldo orçamental positivo) previsto pelo Executivo. O
rácio da dívida pública deverá cair para os 126,8% do PIB, abaixo dos 127,7%
referidos recentemente pelo Ministro das Finanças, Mário Centeno, e dos 127,9%
inscritos no PEC.
O CFP espera, ainda, uma contínua recuperação do mercado de trabalho, com o
emprego a acelerar em 2017 e a abrandar nos anos seguintes, devendo a taxa de
desemprego ficar nos 6,8% em 2021. Já a balança comercial deverá piorar depois
de manter-se estável em 2017. O excedente comercial de 0,9% do PIB deverá
chegar aos 0,2% em 2020 e ficar com saldo nulo em 2021.

PORTUGAL SOU EU – CONFERÊNCIA COM O APOIO DA GARANTIA MÚTUA

No próximo dia 26 de outubro, irá decorrer a Conferência Impacto Adesão no
âmbito do Programa "Portugal Sou Eu", que conta com o apoio da Garantia
Mútua. O evento terá lugar no Auditório da AEP, no Porto, das 14h às 17h, onde
serão apresentados estudos e casos de empresas aderentes. A Garantia Mútua
estará presente com stand informativo dos seus produtos, que permitem apoiar
as empresas.
"Portugal Sou Eu" é um programa do Ministério da Economia para as PME com
o objetivo de dinamizar e valorizar os produtos nacionais, promovendo, junto dos
consumidores, uma marca forte da produção nacional. O programa pretende
envolver toda a sociedade civil com o intuito de fomentar o consumo informado e,
deste modo, aumentar a competitividade e a criação de emprego das PME.

AINDA VAI A TEMPO DE…

EEN APOIA A INOVAÇÃO NAS PME
A Enterprise Europe Network (EEN), liderada pelo IAPMEI, desenvolve serviços especializados,
financiados pelo programa Horizonte 2020, para apoiar empresas inovadoras na
internacionalização. O serviço Key Account Management (KAM) dirige-se às empresas beneficiárias
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do SME Instrument/Horizonte 2020 (fase 1 e/ou fase 2) e o Enhancing Innovation Management
Capacity (EIMC) destina-se a PME com um elevado potencial de inovação e internacionalização. No
âmbito do SME Instrument, estão abertas várias calls com temas abrangentes e pertinentes para
as PME.
WEB SUMMIT, YES PLEASE!
A maior cimeira digital do mundo decorre pela segunda vez em Lisboa, nos próximos dias 6 e 9 de
novembro, no MEO Arena e na FIL – Feira Internacional de Lisboa. Na edição da Web Summit
2017, irão intervir mil conferencistas de todos os cantos do mundo e de diversas áreas de
atividade, pelo que são esperadas mais de 1.500 startups, empresários, investidores e meios de
comunicação social de 160 países, 2.200 jornalistas e 60 mil participantes.
CATÁLOGO DE FABRICANTES NACIONAIS DO IAPMEI
O IAPMEI disponibiliza a todos os produtores nacionais um catálogo online para divulgação
gratuita dos seus produtos para os mercados interno e externo. Esta ferramenta tem o objetivo de
dinamizar a relação entre fabricantes e potenciais compradores.
VALE INCUBAÇÃO | ALARGAMENTO DO PRAZO ATÉ 30 DE NOVEMBRO
Para jovens empresas empreendedoras, foi prolongado até 30 de novembro o prazo para
submissão de candidaturas ao Vale Incubação. Este programa pretende apoiar projetos através
da contratação de serviços de incubação.

TOME NOTA

FÓRUM ECONÓMICO MUNDIAL – RANKING COMPETITIVIDADE
Em 2017, Portugal subiu quatro lugares no Ranking de Competitividade do Fórum Económico
Mundial (WEF), entre 137 países, passando da 46.ª para a 42.ª posição. Também a sua pontuação
subiu, de 4,48 para 4,57, atingindo o lugar que tinha em 2006. Clique aqui para mais informação.
COMISSÃO LANÇA GUIA SOBRE FUNDOS EUROPEUS
A Comissão Europeia lançou um guia atualizado sobre o funcionamento do financiamento da
União Europeia. Este guia procura esclarecer dúvidas sobre os processos de candidatura,
modalidades de gestão do financiamento, os diferentes tipos de financiamento, quem é elegível
para obter apoio, entre outros aspetos. Para mais esclarecimentos, consulte o site da Comissão
Europeia.
IAPMEI LANÇA NOVO GUIA DOS SISTEMAS DE INCENTIVOS À ECONOMIA DIGITAL
IAPMEI publicou um guia para apoiar as empresas na mudança e adaptação à nova realidade
digital. O guia inclui um conjunto de sistemas de incentivos, distribuídos por três formas de
atuação, todas elas com vista à modernização e à inovação dos produtos, serviços e modelos de
negócio, tornando-as mais competitivas.
CCDRN – O ÚLTIMO RELATÓRIO "NORTE CONJUNTURA"
O último relatório "Norte Conjuntura", publicado pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), conclui que a taxa de desemprego no norte ficou
abaixo dos 10% no segundo trimestre do ano, enquanto o emprego registou um aumento de 4,1%,
impulsionado pelos setores de alojamento e restauração, e da construção.

LINHAS DE CRÉDITO COM GARANTIA MÚTUA

Conheça, a seguir, a melhor solução para o seu negócio.

http://www.escritadigital.pt/Edicoes1/imagens/@newsHtml/3066/newsletter-3066.htm

2018-02-05

Newsletter Norgarante

Page 4 of 6

Contacte-nos. Damos-lhe a garantia de estar sempre ao lado da sua empresa para fazer crescer o seu negócio.

RESUMO DE ATIVIDADE DA NORGARANTE

A Norgarante, desde o início da sua atividade e até 30 de setembro de 2017, prestou 110.752 garantias, que ascenderam
a 5.764 milhões de euros, para financiamentos na ordem dos 11.126 milhões de euros.
Estas garantias foram prestadas em benefício de 45.291 entidades, que fizeram investimentos de 11.495 milhões de euros,
permitindo criar novos postos de trabalho ou manter no ativo cerca de 819 mil trabalhadores. No final do mês de
setembro, a carteira de garantias era de 1.546 milhões de euros.
No quadro a seguir, apresentamos os valores acumulados a setembro de 2017, bem como a percentagem de
concretização, face ao período homólogo.

EMPRESAS EM CRESCENDO | VITROCHAVES
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“A VITROCHAVES agradece o contributo da Norgarante
para o desenvolvimento do negócio da empresa.”
Silvestre Chaves, Administrador da VITROCHAVES
Fundada pelos irmãos Chaves Alves, a VITROCHAVES é uma empresa que se dedica à
transformação de vidro plano.
O foco principal da VITROCHAVES está no mercado arquitetónico, no entanto, dispõe de
soluções que lhe permitem dar resposta ao mercado de mobiliário, decoração, automotriz e
eletrodomésticos.
Com sede no Concelho de Chaves, e com um volume de negócios de 12 milhões de euros, a
2
VITROCHAVES possui uma área total de 13.800 m , distribuída por dois centros de produção,
em Chaves e Benavente, na área de Lisboa.
Posicionada como uma das fabricantes de vidro laminado independentes mais relevantes da
Península Ibérica, em 2003, a VITROCHAVES passa a ter uma presença nacional, distribuindo
vidro para os diversos setores de mercado, marcando presença em projetos emblemáticos e
apresentando soluções inovadoras e competitivas ao mercado continental, ilhas e PALOP.
Atualmente, os irmãos Chaves Alves impulsionam a VITROCHAVES para novas soluções e
inovadores processos que permitem manufaturar vidro de uma forma totalmente automática,
por controlo numérico, impressão digital, têmpera de dupla convexão, HST e controlo
informatizado do sistema produtivo.
Num mercado globalizado, a presença dos produtos fabricados pela VITROCHAVES pode ser
encontrada um pouco por todos os mercados europeu, africano, asiático e das Américas, Latina
e E.U.A.
A VITROCHAVES assume-se como um parceiro de confiança, tecnicamente preparado e
disponível para dar resposta aos mais exigentes requisitos do mercado.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor, consulte VITROCHAVES.

EMPRESAS EM CRESCENDO | SEMIMETAIS

“Na nova fase da vida da SEMIMETAIS, iniciada em finais de 2014
como uma PME com capitais exclusivamente nacionais, a Norgarante assume-se como
uma entidade imprescindível à continuidade da nossa atividade.
Enquanto parceiro que acreditou no nosso projeto desde a primeira fase,
participando no financiamento em condições vantajosas,
com efeitos inequivocamente positivos, permitiu criar um cenário motivador
para o investimento em novas áreas de negócio, com resultados francamente animadores.”
José Rufino, Sócio Gerente|Shareholder Managing Director da SEMIMETAIS
Fundada em 1975, a SEMIMETAIS encontra-se sediada em Vila Nova de Gaia e dedica-se ao
corte à medida de metais laminados planos, na forma de bobines.
A SEMIMETAIS é a única empresa a nível nacional deste setor industrial especializada
simultaneamente no corte de laminados de cobre, latão, alumínio e aço - laminados a frio,
laminados a quente, galvanizados (Zincados), eletrozincados (Zincor), decapados e oleados,
aluminizados e pré-pintados. A empresa possui equipamentos aptos a cortar espessuras de
metais de 0,1 a 2,5 milímetros e larguras desde 10 milímetros a 1.500 milímetros.
A SEMIMETAIS pauta-se pela flexibilidade e pela capacidade de adaptação imediata a novos
desafios, apostando em áreas de reconhecido valor acrescentado, mantendo um processo de
ajustamento constante, em toda a gama de produtos para a indústria automóvel,
eletrodomésticos, mobiliário metálico, indústrias elétrica e eletrónica, construção civil,
instalações de aquecimento, refrigeração, frio industrial, energia solar e outras. Atualmente, a
empresa detem um volume de negócios de 12 milhões de euros e as suas instalações possuem
2
uma área coberta de 5.000 m .
A SEMIMETAIS considera ser o parceiro ideal para empresas que procuram inovação e alta
rentabilidade no setor da transformação de metais.
Informação cedida pela empresa. Para saber mais, por favor, consulte SEMIMETAIS.

NORGARANTE - SOCIEDADE DE GARANTIA MÚTUA, S.A.
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Aveiro | 234 373 020 | aveiro@norgarante.pt
Braga | 253 202 140 | braga@norgarante.pt
Porto 1 | 226 061 810 | porto1@norgarante.pt
Porto 2 | 226 061 802 | porto2@norgarante.pt
Viseu | 232 457 310 | viseu@norgarante.pt
www.norgarante.pt

A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Norgarante, não podendo por isso, em caso algum, ser considerado como SPAM. Neste sentido, e de
acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluido na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido
da mesma, clique aqui
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