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Auxílio Empresarial: Disponível a linha de apoio às pequenas e micro empresas da região
Europeia.

A nova linha de auxílio às micro e pequenas empresas do território Europeu, criada em razão das
consequências da pandemia do novo Coronavírus, está vigente desde quarta-feira, 5 de Agosto.

Esta linha, de acordo com a SPGM - Sociedade de Investimento, Gestora da Linha de Apoio à
Economia Covid-19 - conta “com dotação de 1.000 milhões de euros, dos quais 700 milhões se
destinam a microempresas e 300 milhões de euros a pequenas empresas”.

Conforme comunicado publicado, os principais requisitos para cadastro das empresas são quebra
abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% de sua faturação, sendo proibida a participação de
empresas que participaram de qualquer outro programa para auxílio empresarial ou, que sua
sede esteja localizada em região europeia com regime fiscal diferenciado (offshores).

Fonte: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/linha-de-apoio-a-micro-e-pequenas-empresas-
disponivel-a-partir-desta-quarta-feira-622543



Exportação e Importação: Pelo quarto mês consecutivo exportações e importações diminuem em
Portugal;

Pelo quarto mês consecutivos e com variações negativas, as exportações e importações
portuguesas caíram 10,1% e 23,1%, respectivamente, se comparado com o mesmo período do
ano passado. Ainda assim, trata-se de uma melhora em relação ao mês de maio, no qual as
quedas atingiram 38,7% e 39,8%.

Excluindo a rubrica de combustível, a balança comercial registrou um déficit de 665 milhões de
euros; já em relação às exportações e importações de bens no país, foi registrado declínio de
30,6% e 34,4%, respectivamente.

Fonte: https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/exportacoes-e-importacoes-diminuem-pelo-
quarto-mes-seguido-em-portugal-623095



Startups: Conheça o Bind 4.0

O Bind 4.0 é um programa de aceleração voltado para Startups com produtos e serviços com
aplicação nos campos de manufatura avançada, energia inteligente e tecnologia da saúde.

Além disso é uma iniciativa público-privada que promove o desenvolvimento de startups do setor
4.0 por meio de treinamentos, orientações e conexões e com os principais players industriais do
país Basco.

Na quinta edição do programa, as startups participantes terão a possibilidade de fechar contratos
no valor de até 150.000 euros, aumentar seu networking, bem como lhe serão oferecidos serviços
de suporte de nível internacional.

Será possível a inscrição até o dia 11 de Setembro de 2020.

Fonte: https://bind40.com/acelerador-de-startups-de-industria-4-0-5ed-
pt/?utm_source=social_rmkt&utm_medium=fb_&_insta&utm_campaign=bind40_2020_pt_eur&
br


