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1. Millennium BCP tem 1.600 milhões para apoiar PME. A Linha de Capitalizar foi
pensada para as PME. O Millennium bcp assinou esta quarta-feira um protocolo para
criação da Linha Capitalizar 2018: uma linha de crédito de até 1.600 milhões de euros
com garantia mútua e condições mais favoráveis, destinada às pequenas e médias
empresas (PME). A Linha Capitalizar pretende também ser um reforço para o fundo
de maneio, para o plafond de tesouraria e para o investimento das empresas. Para
além das PME, podem concorrer empresas com um volume anual de negócios até 15
milhões, e que não integrem grupos empresariais com faturação superior a 200
milhões. Com esta iniciativa, o banco acredita estar a “reiterar o compromisso com o
mercado e com a economia portuguesa”, afirmou Miguel Bragança, vice-presidente
da Comissão Executiva do Millennium bcp.
https://www.dinheirovivo.pt/banca/millennium-bcp-tem-1-600-milhoes-para-apoiar-pme/
2. UTAO. Investimento fica abaixo do previsto no 1.º trimestre. O investimento
cresceu 9,8% no 1.º trimestre, menos de um terço do previsto pelo Governo para o
conjunto do ano (32,7%). (…) De acordo com os técnicos que apoiam o parlamento, a
despesa com juros evidenciou uma queda de 7,2% no primeiro trimestre, “mais
acentuada do que a redução de 5,2% projetada no Programa de Estabilidade 201822. (…) No mesmo período, continuam os especialistas, o ‘stock’ nominal de dívida
pública aumentou 2,4 mil milhões de euros – para 245,8 mil milhões, embora em
percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) se tenha verificado uma redução de 3,7
pontos percentuais para 126,4%. Também o crescimento da despesa de capital, onde
se inclui a despesa com a Formação Bruta de Capital Fixo (investimento), cresceu
menos: 12,3% no primeiro trimestre em termos homólogos, contra 26,7% previsto no
conjunto do ano. “A FBCF registou um crescimento de 9,8%, bastante aquém do
crescimento de 32,7% projetado no Programa de Estabilidade 2018-22. O aumento
das despesas de investimento concentrou-se sobretudo ao nível da administração
regional e local, onde a FBCF aumentou 15,2%”, afirma a UTAO.
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https://www.dinheirovivo.pt/economia/utao-investimento-fica-abaixo-do-previsto-no-1-otrimestre/

3. Angola prepara cronograma de pagamentos às empresas portuguesas. Segundo
Eurico Brilhante Dias há um compromisso do Banco Nacional de Angola, nos valores
de maior montante a transferir para Portugal e de um "acompanhamento
personalizado de cada caso" e empresa. O Governo angolano vai preparar até
setembro um cronograma para regularização dos pagamentos em atraso às empresas
portuguesas, essencialmente de construção, de centenas de milhões de euros,
anunciou esta quarta-feira o secretário de Estado da Internacionalização de Portugal.
https://observador.pt/2018/07/11/angola-prepara-cronograma-de-pagamentos-asempresas-portuguesas/
4. Angola e Portugal acertam fim da dupla tributação até à visita de António Costa. O
Governo angolano anunciou que está em fase de conclusão uma convenção para
acabar com a dupla tributação entre Angola e Portugal, considerado essencial pelos
empresários dos dois países.(…) “Está em curso e praticamente concluído o acordo
para se evitar a dupla tributação entre Angola e Portugal”, disse o governante
angolano, acrescentando que também o Acordo de Proteção Recíproca de
Investimentos “continua em negociação”, cujo acordo deverá ser concluído até à
visita do primeiro-ministro português.
https://observador.pt/2018/07/11/angola-e-portugal-acertam-fim-da-dupla-tributacao-atea-visita-de-antonio-costa/
5. Centro de inovação digital da Mercedes-Benz abre em 2019 no Hub Criativo
do Beato. A Mercedes-Benz.io vai abrir em 2019 no Hub Criativo do Beato, num
espaço com mais de 2.000 metros quadrados. Em maio de 2017, a marca anunciava
que queria contratar 115 pessoas. O centro de inovação digital da Mercedes-Benz vai
abrir em 2019 no Hub Criativo do Beato, num espaço com mais de 2.000 metros
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quadrados no edifício da Factory (organização que gere um dos maiores campus para
startups na Alemanha), anunciou a empresa esta quarta-feira em comunicado. A
apresentação do projeto decorre na próxima quinta-feira. A Factory Lisbon encontrase no processo de remodelação dos cerca de 10 mil metros quadrados que compõem
os dois edifícios que vai ocupar no Hub Criativo do Beato, que ficará no complexo
industrial da antiga Manutenção Militar.
https://observador.pt/2018/07/11/centro-de-inovacao-digital-da-mercedes-benz-abre-em2019-no-hub-criativo-do-beato/

6. BPI cultiva negócios de agricultura e vinhos em Vila Real. O banco, no âmbito dos
Encontros BPI, deslocou-se à região transmontana para apresentar a uma plateia de
empresários e gestores as soluções para os seus negócios. O BPI foi a Vila Real reunirse com 120 empresários e gestores da região e mostrar como é que podem beneficiar
das várias soluções do banco para apoiar os negócios no interior do país. Em mais
uma edição dos Encontros BPI, que teve lugar na Quinta do Paço, a instituição
mostrou que conhece bem o contexto em que operam as companhias desta região.
“Temos vindo a fazer uma aposta na proximidade das populações, na região do
Douro. Contamos com um centro de investimento, 10 balcões, 46 colaboradores, 4
gestores especialistas. Estamos preparados para suportar os investimentos e a nossa
presença está posicionada onde é preciso. Temos capacidade de nos deslocar quando
necessário”, salientou João Oliveira e Costa, administrador responsável pela banca de
particulares e negócios. (…) A região conta com 8% de todas as empresas na zona
Norte, sendo que 50% destas estão associadas à actividade agrícola. (pág. 27)
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7. OutSystems ganha prémio de inovação. A empresa líder no desenvolvimento e
oferta de plataformas low-code, que permitem um rápido desenvolvimento de
aplicações empresariais, acaba de ser considerada a "Melhor Solução para
Desenvolvimento Mobile" em 2018 nos SIIA CODiE Awards. Depois de anunciar uma
ronda de investimento de 360 milhões de dólares (310 milhões de euros), liderada
pelos fundos de capital de risco da KKR e da Goldman Sachs, a OutSystems, empresa
líder no desenvolvimento e oferta de plataformas low-code (que permitem um rápido
desenvolvimento de aplicações empresariais), acaba de ser considerada a “Melhor
Solução para Desenvolvimento Mobile em 2018” nos SIIA CODiE Awards. Estes
prémios destacam empresas que, em todo o mundo, desenvolvem produtos
tecnológicos inovadores. (…) A empresa tecnológica, que nasceu em Linda-a-Velha
(Lisboa) e atualmente tem sede no Luxemburgo, tem um volume de negócios que
ronda os 100 milhões de dólares (85 milhões de euros) e que, segundo a empresa,
“cresce mais de 70% ao ano”.
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/noticias/outsystems-ganha-premio-de-inovacao332277

8. Empresários estão mais otimistas, mas exportações vão abrandar. Os empresários
que vendem para fora do país estão mais confiantes do que em novembro passado.
No entanto, a confirmarem-se estas previsões, as exportações de bens deverão
abrandar face a 2017. Os empresários que vendem bens para fora do país estão mais
otimistas. Em maio, quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) fez um inquérito
às empresas exportadoras as respostas mostraram que os empresários acreditam
que as vendas para o exterior vão crescer este ano 6,4%, mais do que os 5,7% para
onde apontavam em novembro passado. (…) A evolução das exportações é
determinante para a economia já que elas valem cerca de 43% do PIB, segundo os
números do Governo publicados no Programa de Estabilidade de abril.
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https://eco.pt/2018/07/11/empresarios-estao-mais-otimistas-mas-exportacoes-vaoabrandar/
9. Nova fábrica automóvel instala-se em Viana e cria 50 novos postos de trabalho.
Esta é a quarta unidade para o sector automóvel que a francesa Steep Plastique
constrói no parque empresarial de Lanheses, em Viana do Castelo. O grupo francês
Steep Plastique, especializado na produção de componentes plásticos para a
indústria automóvel, está a instalar-se em Viana do Castelo e vai criar, numa primeira
fase, 50 novos postos de trabalho, anunciou esta quarta-feira a adjudicatária da obra.
A construtora “Garcia Garcia”, que está a realizar a obra para a multinacional
francesa, “com conclusão prevista para o final do mês”, referiu, em comunicado que,
“no arranque, o projecto irá criar cerca de 50 postos de trabalho directos, podendo
este número ascender a 200 numa fase de maior maturação do investimento em
Portugal.
https://eco.pt/2018/07/11/nova-fabrica-automovel-instala-se-em-viana-e-cria-50-novospostos-de-trabalho/
10.Inflação dispara para 1,5% em junho. Combustíveis puxam pelos preços. A taxa de
inflação homóloga situou-se em junho nos 1,5%, em Portugal, indica o INE, acima dos
1% em maio e um pouco abaixo da estimativa rápida. (…) O indicador de inflação
subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e
energéticos) cresceu em junho 1%, o que compara com a subida de 0,6% registada
em maio. Contudo, voltam a confirmar a relevância da subida dos preços dos
combustíveis para o rumo dos preços em Portugal.
https://eco.pt/2018/07/11/inflacao-dispara-para-15-em-junho-combustiveis-puxam-pelosprecos/
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11.Presidente da CP admite alugar mais comboios à espanhola Renfe. Para minimizar a
falta de material circulante CP deverá alugar mais comboios a Espanha e lançar
concursos internacionais para a manutenção. Carlos Nogueira, presidente da CP,
disse esta quarta-feira no Parlamento que pretende reforçar o aluguer de comboios à
Renfe para além das 20 automotoras espanholas que actualmente já estão ao serviço
da CP. (pág. 18)
12.Conhece as características dos cartões contactless? O BdP dá uma ajuda. Tecnologia
facilita pagamentos e é mais segura, diz o supervisor. Os cartões de débito ou de
crédito contactless permitem fazer pagamentos com tecnologia de leitura por
simples aproximação ao terminal de pagamento, sem ser necessário a marcação do
código pessoal (PIN). A tecnologia contactless também pode ser disponibilizada
através do telemóvel, relógios ou pulseira, tornando mais fácil os pagamentos de
baixo valor. O Banco de Portugal (BdP) entende que “a tecnologia contactless oferece
maior segurança ao titular do cartão e maior protecção contra tentativas de fraude,
uma vez que lhe facilita fazer pagamentos sem que o cartão saia da sua mão e sem
que tenha de inserir o seu código pessoal em público”. (pág. 19)

13.Economia. Católica prevê aceleração. O crescimento do produto interno bruto (PIB)
desiludiu nos primeiros três meses do ano face ao que eram as expectativas. No
entanto, de acordo com as estimativas da Católica, o ritmo de expansão económica
acelerou no segundo trimestre com a ajuda do investimento que veio fortalecer o
optimismo. De Abril a Junho prevê-se que a economia cresça em cadeia 0,6%.
(pág. 13)
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