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1. BEI tem 190 milhões para PME portuguesas inovadoras. O Banco Europeu de
Investimento (BEI) anunciou esta semana o investimento de 190 milhões de euros
para PME portuguesas inovadoras. Este apoio surgirá no âmbito de dois fundos. Um
dos fundos, reponsável pela maior fatia, anunciado na conferência de inovação e
tecnologia Web Summit, é o Vallis Capital Partners Fund. Com uma dotação de 150
milhões de euros, irá englobar empresas a operar em áreas de sustentabilidade,
nomeadamente no crescimento demográfico e na escassez de recursos naturais.
Outro, anunciado à margem do evento pelo vice-presidente do BEI para a Inovação,
Ambroise Fayolle, é o Mustard Seed Maze Social Entrepreneurship, de 40 milhões de
euros, e que se destinará a empresas inovadoras do setor social. O BEI continuará,
porém, segundo aquele responsável, a dar atenção aos setores mais tradicionais da
economia. (pág. 6)
2. Fundo de 55 milhões de euros para Inovação Social. O novo fundo de investimento
público de 55 milhões de euros para a Inovação Social foi esta semana ofi cialmente
apresentado pelo presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, na
conferência tecnológica Web Summit. (…) O Fundo para a Inovação Social (FIS)
funciona com duas linhas de fi nanciamento a FIS Crédito e a FIS Capital. A primeira
vertente é destinada a Entidades da Economia Social, nomeadamente associações,
mutualidades e fundações, e tem por base a concessão de empréstimos bancários
por parte de instituições de crédito. A segunda é destinada a PME e funciona em
regime de coinvestimento (com um “tecto” de 70%) por investidores privados em
capital e quase capital de entidades que desenvolvam projetos de Inovação Social.
(pág. 4)
3. Web Summit disponibiliza 44 milhões para start-ups. O Web Summit anunciou o
lançamento de um fundo de investimento de 44 milhões de euros para apoiar startups. As decisões são tomadas com base neste tipo de empresas que mais se
destacam. Por sua vez, a intenção é disponibilizar fundos durante os vários estádios
de desenvolvimento. Para além do acesso a capital, o projeto também permite a
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entrada na rede de investidores. O fundo vai para além do universo do Web Summit
e tem a designação de Amaranthine.(pág. 9)
4. Entrevista. Ana Cantinho, diretora-geral da empresa, afirma Beltrão Coelho aposta
na personalização de serviços e robótica. “Para o futuro, estamos a apostar na
personalização dos serviços, projetos ‘à medida’ e na nossa nova área, a robótica”,
afirma Ana Cantinho, diretora geral da Beltrão Coelho, que pertence à terceira
geração da família. A empresa comemora 70 anos de sucesso, tendo aumentando o
volume de negócios em 40% nos últimos cinco anos. (…) A robótica será um setor
primordial para a Beltrão Coelho? Qual o investimento que foi feito nesta área?
Quais as aplicações práticas dos robôs e que fatia do negócio representará este
setor? AC - A robótica é uma área bastante recente e o mercado está ainda a tomar
consciência das suas potencialidades. Esperamos que cresça de ano para ano. Será a
tendência natural, não há como fugir disto. O maior investimento feito foi, sem
dúvida, a nível de know-how. A nossa robôt Sanbot pode funcionar em eventos como
hospedeira ou promotora de uma marca, de um produto ou serviço. Como
hospedeira, por exemplo, pode dar as boas-vindas a quem entra no evento, pode
fazer o check-in automático, ler “badges”, gerir uma fila, orientando os convidados
para a linha correta, dançar, tirar uma “selfie” com as pessoas, enfim, é um universo
infinito de possibilidades onde é preciso ter imaginação para alcançar todo o seu
potencial. (pág. 12)
5. Armazéns Marques Soares comemoram 58 anos de atividade. Marques Soares
investe um milhão de euros na remodelação das lojas e no comércio eletrónico.
Procurando aproveitar o “grande potencial de crescimento” motivado pelo
crescimento exponencial do turismo na cidade do Porto nos últimos anos, o grupo
Marques Soares anunciou esta semana que irá avançar com a remodelação das lojas
das Carmelitas e de Santa Catarina, no Porto, mas também da unidade de Beja,
durante o próximo ano. Para além disso, o histórico grupo portuense prepara ainda o
lançamento de uma nova plataforma eletrónica de e-commerce cujo objetivo é
“aumentar o peso das vendas online, passando dos atuais 6% a 7% para 10%, já em
2019”. (pág. 13)
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6. Kiabi abre terceira loja em Portugal. A Kiabi, marca francesa de moda a preços
acessíveis, abrirá a 15 de novembro a terceira loja da cadeia em Portugal no Dolce
Vita Tejo, em Lisboa. A abertura insere-se no plano de expansão de lojas próprias da
marca que prevê um investimento de cerca de 13 milhões de euros, até 2022, na
abertura de 10 novos espaços e criando mais de 400 postos de trabalho. (pág. 19)
7. Segunda edição Call For MVP decorre até 20 de Novembro. Portugal Ventures
aproxima empreendedores e investidores. Está aberto, até 20 de novembro, o novo
período de análise de candidaturas à segunda edição Call For MVP para projetos nas
áreas de Digital (Enterprise, Cibersecurity, Networks, Artifi cial Intelligence, AR/ VR,
Marketplaces, Blockchain e IoT) e de Engineering & Manufacturing (New Materials,
Electronics, Robotics, Cleantech, Agrotech, SeaTech). Os projetos selecionados benefi
ciarão de um investimento que pode ascender a um milhão de euros, com um
montante mínimo de 300 mil euros. (pág. 24)
8. Projeto no valor de 20 milhões de euros no aeroporto de Schiphol. Bysteel ganha
primeiro contrato na Holanda. A bysteel S.A., empresa do dst group, acaba de
assinar o seu primeiro contrato na Holanda, no valor de cerca de 20 milhões de
euros, para a construção de um novo cais no Aeroporto de Schiphol, em Amesterdão.
Trata-se do maior contrato firmado pela empresa, em termos de estruturas
metálicas, que representa um aumento considerável no volume de exportação da
empresa e reforça, por isso, a sua posição no ranking das empresas exportadoras.
(pág. 27)
9. Entrevista. Berta Dias da Cunha, administradora da COSEC, indica “Risco país de
Portugal tem evoluído positivamente”. “O risco país de Portugal tem evoluído
positivamente”, de acordo com Berta Dias da Cunha, administradora da comissão
executiva da COSEC. “Os recentes esforços de ajustamento e de tornar a nossa
economia mais competitiva começam a dar resultados positivos. Contudo, a situação
continua a ser de grande vulnerabilidade perante os riscos externos da economia
mundial, por força de um elevado nível de endividamento público, bem como
privado”, explica, em entrevista à “Vida Económica”, a responsável pela seguradora
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de crédito. A COSEC esteve, no fim de outubro, na SIAL Paris, um dos maiores salões
do mundo do agroalimentar. A justifi cação é o facto de este setor ser o mais
representativo da carteira de clientes da seguradora. (pág.s. 36 e 37)
10.Jerónimo Martins lucra mais 2,4%. A Jerónimo Martins obteve um resultado líquido
de 292 milhões de euros, nos nove primeiros meses, o que se traduziu num
crescimento de 2,4%, face a igual período do ano passado. O EBITDA apresentou um
desempenho consistente, tendo o grupo de distribuição conseguido estancar a perda
de valor. O crescimento das vendas nos três países em que está presente levou a um
reforço das respetivas quotas de mercado. O EBITDA fixou-se em 709 milhões de
euros, no período em análise. (pág. 38)
11.IFRRU garante investimento de 184 milhões de euros. O investimento em projetos
no âmbito do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana
(IFRRU 2020) atingiu os 184 milhões de euros, até novembro. O Governo refere que
estão em análise projetos no valor de 500 milhões de euros e que a procura muito
grande “é um sinal muito positivo para a construção das cidades”. O Instrumento
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbana já aprovou 42 projetos de 15
concelhos diferentes sendo que 25 deles têm como finalidade a atividade económica,
14 a habitação, dois a área social e um a utilização coletiva. (última pág.)

12.Siemens Portugal vai contratar 400 trabalhadores. A Siemens Portugal vai criar 400
postos de trabalho na área das tecnologias da informação (TI) até 2020, no âmbito da
expansão do Lisbon Tech Hub, que implicará um investimento de 15 milhões de
euros. Estes trabalhadores vão juntarse às cerca de 600 pessoas que já trabalham
nesse “hub”, um centro de competências focado nas áreas da cibersegurança,
inteligência artificial e robótica. (pág. 25)
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13.Kuwait Petroleum entra em Portugal com negócio de 20 milhões. Petrolífera
kuwaitiana negoceia a compra de participação de 50% da rede portuguesa do grupo
Vapo, pretende duplicar o número de postos e contar com abastecimento direto
através do porto de Sines. A petrolífera Kuwait Petroleum está a preparar a entrada
em Portugal através da aquisição de uma participação de 50% na rede de distribuição
de combustíveis do grupo português Vapo, num negócio avaliado em 20 milhões de
euros, apurou o Jornal Económico juntos de fontes conhecedoras do processo. (pág.
24)

14.Pedro Castro e Almeida será o novo CEO do Santander Totta. A mudança acontece
quando o mandato dos membros dos órgãos sociais do banco está a chegar ao fim.
Pedro Castro e Almeida, administrador do Santander Totta, vai assumir o cargo de
presidente executivo do banco a partir do início de 2019 e o atual CEO, António Vieira
Monteiro, passa a chairman. (…) O banco vai assumir a marca Santander e deixar cair
a designação Totta.
https://www.dinheirovivo.pt/banca/pedro-castro-e-almeida-e-o-novo-ceo-do-santandertotta/
15.E se de repente um robô lhe oferecer ajuda? É a Lola. A partir de Matosinhos a
portuguesa Follow Inspiration tem vindo a desenvolver assistentes robôs que usam a
tecnologia Wiigo. Se no próximo ano entrar numa Loja de Cidadão do Porto não se
espante se for recebido por uma assistente especial: a Lola. É um robô assistente,
criada pela portuguesa Follow Inspiration. A startup quer expandir mundialmente.
“Estamos a levantar capital através de uma pré-série A, cerca de 5 milhões, para
sustentar essa expansão”, adianta Luis de Matos, CEO da Follow Inspiration.
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https://www.dinheirovivo.pt/fazedores/e-se-de-repente-um-robo-lhe-oferecer-ajuda-e-alola/
16.Governo aprova projetos de regadio com investimento de 278 milhões. O ministro
da Agricultura, Luís Capoulas Santos, assegurou que estes investimentos vão permitir
criar 10.500 postos de trabalho na agricultura. Cinquenta e cinco projetos de regadio
agrícola estão aprovados no país com um investimento de 278 milhões de euros,
estando 18 em obra, disse esta quinta-feira à agência Lusa o ministro da Agricultura.
Do Programa Nacional de Regadios, “já estão aprovados 55 projetos, a que
corresponde um montante global de investimento de 278 milhões de euros, alguns
dos quais estão já em fase de obra, como o que irei visitar [esta sexta-feira] em
Óbidos/Bombarral, e outros aguardam estudo de impacto ambiental”, afirmou Luís
Capoulas Santos.
https://www.dinheirovivo.pt/economia/governo-aprova-projetos-de-regadio-cominvestimento-de-278-milhoes/

17.EDP vende mini-hídricas. Negócio avaliado em 164 milhões de euros. A elétrica
liderada por António Mexia anunciou a venda de 21 centrais mini-hídricas em
Portugal. A operação está avaliada em 164 milhões. A EDP vendeu 21 centrais minihídricas. Com esta venda, a empresa liderada por António Mexia espera receber 164
milhões de euros, valor que juntará aos 55 milhões captados com a alienação de
ativos em Portugal. Estes desinvestimentos visam, segundo a empresa, uma
“otimização do portfólio” numa altura em que os lucros encolhem à custa das
provisões.
https://eco.pt/2018/11/09/edp-vende-mini-hidricas-encaixa-164-milhoes-de-euros/
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18.Science4you quer entrar na bolsa e arrecadar 15 milhões. O fabricante e
comercializador português de brinquedos Science4you quer dispersar até 45% do
capital na bolsa, numa operação que pode representar um encaixe de 15 milhões de
euros através da Euronext Growth, mercado ligado às praças de Lisboa, Paris,
Bruxelas, Amesterdão e Dublin. (…) Esta é a quarta empresa portuguesa a entrar
neste mercado, onde já estão a ISA — Intelligent Sensing Anywhere, a Patris
Investimentos e a Nexponor. (pág. 23)
19.Bruxelas não acredita no corte de 800 milhões na despesa do Orçamento. Comissão
prevê um défice de 0,6% sem melhoria do saldo estrutural. Principal diferença face
ao Governo está na despesa pública. (…) É verdade que, para este ano, já acredita
que o défi ce será de 0,7%, como previsto pelo Governo. Mas para 2019, Bruxelas
aponta para um saldo negativo de 0,6%, o que fi ca aquém dos 0,2% previstos pelo
Governo no OE. (…) No cenário macroeconómico, marcado por uma revisão em baixa
das previsões de crescimento para toda a zona euro, a Comissão Europeia coloca
Portugal a crescer mais do que a média da zona euro (2,1%) este ano, mas, para
2019, prevê apenas um crescimento de 1,8% para Portugal, abaixo dos 1,9% para a
zona euro. (pág. 23)

20.Lucro da REN aumenta 2,3% para 90,9 milhões de euros até setembro. Redes
Energéticas Nacionais obteve lucro de 90,9 milhões de euros entre janeiro e
setembro, mais 2,3% do que no mesmo período de 2017, divulgou esta quinta-feira a
empresa liderada por Rodrigo Costa. (…) O EBITDA (resultados antes de juros,
impostos, depreciações e amortizações) dos primeiros nove meses atingiu 378,4
milhões de euros, mais 3,8% face ao mesmo período do ano passado, informou a
gestora da rede elétrica e de gás natural em comunicado à Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM).
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https://observador.pt/2018/11/08/lucro-da-ren-aumenta-23-para-909-milhoes-de-eurosate-setembro/

21.Web Summit. Acabou, mas no próximo ano há mais tecnologia. A edição deste ano
encerrou ontem, mas o Web Summit vai voltar, pelo menos durante mais dez anos.
Mais de 70 mil pessoas e mil oradores marcaram presença no Parque das Nações.
Tecnologia, inovação, startups, investimento. A terceira edição do Web Summit pode
resumir-se a estas palavras. Durante quatro dias cerca de 70 mil pessoas
concentraram-se no Parque das Nações para discutir o futuro e talvez decidir parte
dele. Desde o primeiro minuto as conferências com os gigantes da tecnologia
focaram-se em temas chave como a Inteligência Artificial, a privacidade e, sobretudo,
os riscos da velocidade do futuro.
https://ionline.sapo.pt/artigo/633382/web-summit-acabou-mas-no-proximo-ano-ha-maistecnologia-?seccao=Tecnologia_i
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