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Desenvolvimento de Empresas: Portugal Ventures investiu 17,7 milhões de euros no apoio ao
empreendedorismo.

Em 2020, mesmo diante da pandemia, a Portugal Ventures, sociedade de capital de risco vinculada ao
Banco Português de Fomento, investiu 17,7 milhões de euros em empreendedores e startups, sendo uma
importante ferramenta de apoio a economia em um ano tão desafiador.

Nesse sentido, no ano de 2020, a Portugal Ventures lançou ao menos cinco programas para apoio à
inovação, sendo eles: Call INNOV-ID; Call Fostering Innovation in Tourism; Operação Follow-nos; Open
Day; e, Call Tourism.

Algumas startups apoiadas ganharam destaque por seus projetos, como, por exemplo, “a Algarve Sun
Boat, que é a primeira empresa de turismo marítimo do Algarve a operar com uma frota 100% ecológica,
sem emissões de carbono e em embarcações eletro-solares.” e a Barkyn, que faz um “serviço de
subscrição para animais de estimação, que integra alimentação personalizada e veterinário à distância.”.

De acordo com a Portugal Ventures, o objetivo da sociedade é “encontrar soluções únicas para problemas
reais da sociedade”.

A Portugal Ventures possui na atualidade 184 milhões de euros sob gestão de risco e mais de cem
empresas em seu portfólio, apoiando startups que “criam soluções inovadoras com capacidade de
internacionalização nas áreas de Digital, Engenharia&Indústria, Ciências da Vida e Turismo, nas fases
‘pre-seed’, ‘seed’ e ‘series A’.”

Fonte: Jornal Económico

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugal-ventures-investiu-177-milhoes-de-euros-em-ano-de-pandemia-685622


Inovação Sustentável: Indústria 4.0. pode revolucionar o consumo de energia no Brasil.

De acordo com pesquisa desenvolvida pelo American Council for an Energy-Efficient Economy, o Brasil é
apenas o 20º país entre os 25 maiores consumidores de energia, no que tange a eficiência na geração e no
consumo de energia elétrica.

A mencionada pesquisa demonstra uma grande diferença em investimentos no setor. Como exemplo, a
Alemanha investe em eficiência no geração e no consumo de energia elétrica cerca de US$ 2,5 bilhões por
ano, sendo que o Brasil destina somente US$ 191 milhões.

Nesse sentido, o setor industrial é apontado como o grande vilão do desperdício de energia elétrica no
Brasil, pois consome 40% (quarenta por cento) da energia elétrica gerada no país, sendo que, desse
percentual, 68% (sessenta e oito por cento) é consumido por motores elétricos e pouco modernos.

A solução está na indústria 4.0, com a implantação de sistemas inteligentes de geração de informações,
garantindo mais eficiência. “De acordo com estudo da consultoria McKinsey, nas fábricas inteligentes, a
diminuição no consumo de energia pode chegar a 20%. E os ganhos não param por aí: redução de até
40% nos custos de manutenção, aumento da produtividade do trabalho de até 25% e maior precisão nas
previsões de demanda.”

Não restam dúvidas que a Indústria 4.0 pode ser um grande trunfo para a guinada do Brasil no que tange
a eficiência na geração e consumo de energia elétrica.

Fontes:	Valor	Econômico

https://valor.globo.com/patrocinado/weg/weg/noticia/2019/08/05/industria-4-0-pode-mudar-o-cenario-do-consumo-de-energia-no-brasil.ghtml


Política: Portugal assume pela quarta vez a presidência do Conselho da União Europeia.

Após treze anos, Portugal assumiu pela quarta vez a presidência do Conselho da União Europeia. Em
outros comandos, em 1992, 2000 e 2007, o país liderou o conselho na conclusão de diversos acordos
importantes e na aproximação da EU com o continente africano.

O desafio dessa vez é maior, eis que Portugal assume a liderança no meio da Pandemia, na mesma época
em que o Reino Unido consolida sua retirada da EU.

Segundo o primeiro-ministro português, António Costa, a presidência portuguesa se pautará na
satisfação de três grandes prioridades, quais sejam:

“Promover uma recuperação europeia alavancada pelas transições climática e digital

Concretizar o Pilar Social da União Europeia como elemento essencial para assegurar uma
transição climática e digital justa e inclusiva

Reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo”

Para António Costa estamos em “tempos de agir: por uma recuperação justa, verde e digital.

Desejamos sorte a Portugal nesse novo mandato cheio de desafios, em tempos jamais vistos.

Fonte:	Governo	de	Portugal

https://www.2021portugal.eu/pt/programa/prioridades/


Agrotech: Instituto Pedro Nunes promoverá webinar sobre a inovação para a valorização sustentável do
setor agroalimentar.

Estão a decorrer as inscrições para o webinar “Inovação para a Valorização Sustentável do setor
Agroalimentar”, a ser promovido de forma digital pelo Instituto Pedro nunes, por meio dos seus
laboratórios de Fitossanidade e de Informática e Sistemas.

O evento ocorrerá no dia 29 de janeiro, a partir das 9h15 (Portugal Continental) e terá como objetivo
“contextualizar e demonstrar os protótipos tecnológicos detidos pelo IPN, como resultado das atividades
de I&DT desenvolvidas em estreita colaboração com stakeholders portugueses do setor Agroalimentar.”.

Segundo o IPN, “os participantes deste evento terão a oportunidade de iniciar a sessão refletindo e
partilhando experiências e perspetivas sobre o desafio global de gerir o aumento contínuo da procura
por alimento, numa realidade onde os recursos críticos à produção alimentar se estão a tornar cada vez
mais escassos, ao mesmo tempo que as alterações globais ameaçam a sustentabilidade da própria
produção. O setor Agroalimentar é sem dúvida uma área de referência estratégica para Portugal e para a
Europa, onde a inclusão e transformação digital são uma prioridade para facilitar ganhos efetivos de
produtividade e competitividade em toda a cadeia de valor. As oportunidades de financiamento têm tido
um papel crucial enquanto acelerador deste processo transformativo e durante o evento serão divulgadas
as oportunidades de financiamento para este setor ao nível regional e europeu, bem como, o respetivo
impacto no setor.”.

As inscrições são gratuitas e obrigatório e poderão ser feitas clicando aqui.

Para maiores informações basta acessar o sítio eletrônico do IPN.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ElBElPrKEQEYUBWRef5rzIdvvxp0IKeofZ5Qk62d8dNEuQ/viewform
https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2909?uri=%2F


Recuperação de Empresas: Nova lei brasileira de falência e recuperação de empresas é sancionada.

Em 24 de dezembro de 2020, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.122/2020, que altera
diversas disposições da 11.101/2005, denominada Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial.

Dentre as principais alterações trazidas pela nova lei está a possibilidade da empresa em recuperação
judicial obter empréstimos, que serão considerados de risco e dependem de autorização judicial.

Outro mudança importante é a extensão do prazo para parcelamento das dívidas tributárias, que
poderão ser pagas em até 120 (cento e vinte) parcelas. Novos débitos tributários também poderão ser
objeto de parcelamento.

A nova lei traz ainda a possibilidade dos credores apresentarem um plano de recuperação para a
empresa, no caso de não se chegar ao acordo ou não ser apresentado tal plano pela recuperando, dentro
do prazo legal.

O texto da lei foi objeto de seis vetos pelo presidente Jair Bolsonaro, quase todos relacionados a
concessão de benefícios fiscais para as empresas em recuperação. Foram vetadas a suspensão de
execuções trabalhistas durante a recuperação judicial; isenção de impostos sobre o lucro da venda de
bens; benefícios tributários na renegociação de dívidas de pessoa jurídica em recuperação judicial;
inclusão das hipóteses de caso fortuito e força maior como causas excludentes da exigência da cobrança
da Cédula de Produto Rural (CPR) na recuperação judicial; a previsão de recuperação judicial para
cooperavas médicas; e a permissão de venda de bens livre de ônus em planos de recuperação judiciais
aprovados.

Os mencionados vetos serão rediscutidos pelo parlamento e poderão ser derrubados.

Fontes: Agência Câmara de Notícias; Governo do Brasil; e, Senado Federal.

https://www.camara.leg.br/noticias/719779-NOVA-LEI-DE-FALENCIAS-E-SANCIONADA-COM-VETOS
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/28/nova-lei-de-falencias-e-sancionada-com-seis-vetos-pontuais


Europa: É oficial, o Reino Unido está fora da União Europeia!

Após mais de três anos do plebiscito que determinou a sua saída, o Reino Unido começou o ano de 2021
fora da União Europeia. O Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit negociado entre o Reino Unido
e a União Europeia foi alcançado na véspera de natal e pois fim a uma longa negociação, que causou a
saída de dois primeiros-ministros britânicos.

Durante a longa negociação as divergências entre Londres e Bruxelas foram reduzidas a três pontos
principais: (i) regras de concorrência justa; (ii) mecanismos para resolver disputas futuras; e, (iii)
direitos de pesca em águas britânicas. O item (iii) foi o que demandou maior tensão, sendo dirimido por
meio de uma acordo de transição, estipulando-se um “período transitório até junho de 2026, durante o
qual os europeus abandonarão gradualmente 25% de suas capturas nas águas do Reino Unido. Depois
desse período, as quotas de pesca passarão a ser negociadas anualmente.”

O texto integral do acordo, com mais de 2.000 (duas mil) páginas, ainda não foi divulgado, contudo, a
presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que “o Reino Unido e a UE continuarão
a cooperar em áreas de interesse mútuo, mencionando clima, energia, segurança, inteligência e
transporte.”.

“Diante disso, os cidadãos da União Europeia não poderão mais viver e trabalhar no Reino Unido sem um
visto – embora a regra não se aplique aos mais de 3 milhões de europeus que já fazem isso –, e cidadãos
britânicos não poderão automaticamente trabalhar e se aposentar em países da UE. Exportadores e
importadores também enfrentarão declarações alfandegárias, inspeções de mercadorias e outros
obstáculos. Além disso, após o fim do período de transição, o Reino Unido não estará mais sob a
jurisdição do Tribunal de Justiça Europeu.”

Fontes: DW; e, EURONEWS

https://www.dw.com/pt-br/reino-unido-e-ue-fecham-acordo-sobre-la%C3%A7os-p%C3%B3s-brexit/a-56053896
https://pt.euronews.com/2020/12/30/assinado-acordo-comercial-pos-brexit-em-bruxelas

