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1. Portugal 2020. Reprogramação tem reforço de 2,4 mil milhões. A reprogramação
dos fundos comunitários para as empresas envolve um valor de 632 milhões de
euros, num total alavancado de 5 mil milhões de euros. A reprogramação do Portugal
2020 tem um reforço de 2,4 mil milhões de euros em fundos da União Europeia, num
total de investimento alavancado de 7,3 mil milhões de euros, segundo informação
do Governo. (…) O Governo aprovou projetos para 70% do orçamento total disponível
dos fundos estruturais. No Portugal 2020 foram realizados oito mil milhões de euros
de pagamentos, 31% da dotação global, e feitos investimentos de 10 mil milhões de
euros, com um financiamento comunitário de 7,3 mil milhões de euros, numa taxa de
execução de 28%.
https://www.dinheirovivo.pt/economia/portugal-2020-reprogramacao-tem-reforco-de-24mil-milhoes/

2. Empresas portuguesas com futuro incerto no Irão. A guerra comercial entre os
Estados Unidos e o Irão arrisca danos colaterais para as empresas portuguesas a
operarem no mercado iraniano. Uma má notícia, tendo em conta que as empresas
nacionais conquistarem terreno naquele país do Médio Oriente. Trump segue a
máxima “quem não está por mim, está contra mim”. As empresas que decidirem
manter os laços comerciais com o Irão ficarão sem negócios nos Estados Unidos. Ora,
acontece que são já cerca de 180 as empresas portuguesas que operam naquele
mercado, com um bom potencial de crescimento. (…) No ano passado, o volume das
nossas exportações para o Irão cresceu oito vezes, face a 2014, para 61 milhões de
euros. (pág. 7)
3. Programa Valorizar aprova 450 candidaturas. O Programa Valorizar aprovou cerca
de 450 candidaturas, num investimento total de 99 milhões de euros durante os dois
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primeiros anos de execução, de acordo com o Governo. Por sua vez, a Linha de Apoio
à Valorização Turística do Interior permitiu apoiar cerca de 70 milhões de euros de
investimento. O Programa Revive, lançado em 2016, integra 33 imóveis, dos quais 17
localizam-se no Interior do Pais, e até agora foram lançados 11 concursos. Destes,
sete já foram concluídos. (pág. 9)
4. Atrair promove investimento de 345 milhões de euros. O programa Atrair, que visa
captar investimento para zonas afetadas pelos incêndios de 15 de outubro de 2017,
superou as expectativas, com 110 projetos aprovados ao fim de um ano. O programa
promoveu um investimento de 345 milhões de euros e apoios num valor
correspondente de 191 milhões de euros. (pág. 11)

5. Bancos vão ter garantias do Estado para apoiar inovação. O Governo vai apresentar
esta sexta-feira as linhas gerais da reprogramação dos fundos comunitários do
Portugal 2020. O envolvimento da banca no Sistema de Incentivos à Inovação
empresarial é a principal novidade. Os principais bancos do sistema financeiro
nacional, CGD, Santander, BCP e BPI, vão estar envolvidos no novo Sistema de
Incentivos à Inovação, criado na sequência da reprogramação do quadro de fundos
estruturais europeus, o Portugal 2020. As linhas gerais da reprogramação do Portugal
2020 serão anunciadas esta sexta-feira, no Centro de Congressos de Lisboa, pelo
ministro do Planeamento e Infra-estruturas, (MPI), Pedro Marques. A cerimónia
contará com intervenções da comissária europeia de Política Regional, Corina Cretu,
e do primeiro-ministro, António Costa. Na segunda-feira, 10 de Dezembro, esta
reprogramação será apresentada a empresários no Porto. Segundo uma fonte do
Ministério do Planeamento, o novo sistema de incentivos, aplicado às empresas, irá
permitir que, “com um pouco mais de 600 mil euros de fundos, se alavanque cinco
mil milhões de euros de investimento”. De modo a atrair os bancos para este novo
programa, o Governo criou dois benefícios que se aplicarão às operações crédito
aprovadas. Uma delas é uma garantia ao abrigo do Sistema Nacional de Garantia
Mútua até 75% da operação, a outra uma bonificação total dos juros da operação
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suportada pelo Portugal 2020 e liquidada directamente às instituições de crédito.
(págs. 1 e 2)
6. B&B quer cinco hotéis em Portugal até 2020. A cadeia de hotéis francesa B&B quer
abrir 15 espaços na Península Ibéria nos próximos dois anos. Portugal deverá receber
cinco. O investimento envolvido e as localizações são ainda desconhecidas. A B&B,
cadeia hoteleira francesa com quase 30 anos, está a expandir o seu negócio e quer
colocar Portugal no seu mapa. No Verão deste ano foi noticiado que a B&B já tinha
escolhido o local para o seu primeiro hotel no país: Cantanhede. (…) A B&B, que
conta com 28 anos de história, está presente em Espanha desde 2015. E em 2018
entrou em quatro mercados: Bélgica, Suíça, Eslovénia e Áustria, de acordo com a
informação que consta no site da empresa. Os planos da B&B apontam para que no
final de 2020 a cadeia conte com 620 hotéis em todo o mundo. Actualmente tem 450
(…). (pág. 24)

7. Insolvências de empresas diminuem 22% em novembro. No acumulado do ano,
Leiria, Viseu e Portalegre foram os distritos portugueses com a maior queda nas
insolvências. As insolvências de empresas em Portugal diminuíram 22% em
novembro, para 511, comparativamente ao período homólogo do ano passado,
revelam os dados da consultora Iberinform divulgados esta quinta-feira. No valor
acumulado de 2018 também houve uma descida (de 5,6%), para 5.461 insolvências.
O mesmo aconteceu como os encerramentos com plano de insolvência e as
declarações de insolvência, que caíram 34,6% e 4,2%, pela mesma ordem. (…) As
insolvências caem e as constituições de novas organizações sobem. Houve mais 298
novas empresas (+8,9%) do que em novembro de 2017 e já se somam de 41.645
constituições nos primeiros 11 meses deste ano. “Lisboa – com 14.586 novas
empresas – é o distrito com mais constituições e um aumento de 14,7%
relativamente a 2017”, refere a Iberinform.
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https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/insolvencias-de-empresas-diminuem-22-emnovembro-385995
8. Presidente marca eleições legislativas para 6 de outubro. s eleições para a
Assembleia Regional da Madeira realizam-se duas semanas antes, a 22 de setembro.
(…) Numa nota divulgada no site oficial da Presidência da República, o chefe de
Estado português refere que “na sequência da audição dos partidos políticos
representados na Assembleia da República, o Presidente da República definiu o dia 6
de outubro de 2019 para a realização das Eleições Legislativas”.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/presidente-marca-eleicoes-legislativas-para-6-deoutubro-386424

9. Carlos Tavares aposta no BEM: Banco de Empresas Montepio. Montepio
Investimento vai ter uma segunda vida. Carlos Tavares vai lançar o Banco BEM no
início de 2019 com oferta para o segmento das PME e do “middle market”.
Praticamente desativado, o Montepio Investimento vai ganhar uma nova vida no
início do próximo ano. Carlos Tavares prepara-se para transformá-lo num banco
dedicado às PME e empresas do middle market. E já tem nome: vai chamar-se Banco
de Empresas Montepio ou, simplesmente, BEM.
https://eco.sapo.pt/2018/12/07/carlos-tavares-aposta-no-bem-banco-de-empresasmontepio/

10.Governo protege CP da concorrência por 15 anos. Empresa estatal fica como
“operador interno” num quadro de liberalização do sector. Contrato de prestação de
serviço público deve ser celebrado "em breve", com indemnizações compensatórias.
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O ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, afirmou esta
quinta-feira que a CP deverá manter-se por 15 anos como "operador interno" e que o
contrato de prestação de serviço público deve ser celebrado "em breve". Isto num
quadro de liberalização do sector desenhado a nível europeu. (pág. 29)

11.Moscovici diz que Portugal deveria “ir um pouco mais além” nas metas no OE2019.
Pierre Moscovici aludia ao facto de, no final de novembro, a Comissão Europeia ter
considerado que a proposta de OE2019 coloca um risco de incumprimento do Pacto
de Estabilidade e Crescimento. (…) Além disso, observava a Comissão, o esforço
estrutural previsto para 2019 é de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), mas, de
acordo com os cálculos dos serviços da Comissão, quedar-se-á pelos 0,2%, em
qualquer dos casos “abaixo dos 0,6% do PIB exigido pela recomendação do Conselho
de 13 de julho”. (…) O Governo estima um crescimento do PIB de 2,2% no próximo
ano e uma redução da dívida pública para 118,5% do PIB. Por seu lado, Bruxelas
estima um crescimento do PIB português de 1,8% e uma diminuição da dívida pública
para 119,2% do PIB.
https://observador.pt/2018/12/06/moscovici-diz-que-portugal-deveria-ir-um-pouco-maisalem-nas-metas-no-oe2019/

12.Concertação Social reúne-se novamente para discutir aumento do salário mínimo.
Sindicatos pedem subida para 615 euros e 650 euros, mas patrões dizem que as
empresas não conseguem ir além dos 600 euros. A Concertação Social reúne-se
novamente, esta sexta-feira, para discutir o aumento do salário mínimo nacional em
2019. O governo avança com uma proposta para que o rendimento mínimo suba para
os 600 euros, enquanto os sindicatos pedem um aumento mais significativo – 615
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euros segundo a UGT, 650 euros segundo a CGTP. Os patrões dizem não ser possível
ir além dos 600 euros.
https://ionline.sapo.pt/artigo/637536/concertacao-social-re-ne-se-novamente-paradiscutir-aumento-do-salario-minimo?seccao=Dinheiro_i
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