FINANCIAMENTO DAS PME
DA FILEIRA DA PEDRA NATURAL
No âmbito do Projeto de Qualificação | 2020 "Ecoeficiência e
Competitividade", a ANIET organizou sessões de sensibilização
para a temática do financiamento das PME.
Contando com a presença de oradores de várias entidades,
nomeadamente, IPAMEI, Banco POPULAR, Seguradora ABARCA e PAMESA Consultores, estas acções tiveram em vista a
sensibilização e esclarecimento sobre as várias medidas de
apoio, produtos e serviços de financiamento disponíveis para
as PME, no sentido de financiar a actividade e relançar o investimento em áreas estratégicas, quer para a qualificação e inovação ,quer para a internacionalização do sector.
Inseridas na ACTIVIDADE 3 do Projecto, estas sessões com
cariz informativo e de auscultação, permitiram o esclarecimento, a motivação e envolvimento das PME presentes no debate
sobre algumas temáticas de financiamento e de investimento.

A recolha de informação através de pequenos inquéritos de
resposta fechada permitirá identificar a actual situação, carências de reestruturação patrimonial, de conhecimentos e de
capacitação – que será o ponto de partida para a produção de
um Roadmap para o investimento que a ANIET se encontra a
elaborar e que será oportunamente apresentado.
Para mais detalhe aceda ao site da ANIET onde poderá, entre
outras informações, consultar as apresentações feitas.

PROTOLOCO DE COLABORAÇÃO COM
ABARCA-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
Na prossecução dos objectivos estatutários da ANIET, nomeadamente a criação de novas parcerias, com o propósito de
disponibilizar serviços de elevada qualidade aos seus Associados e promovendo vantagens foi celebrado no dia 3 de Abril,
mais um protocolo de colaboração.
O presente Protocolo com a empresa ABARCA - Companhia
de Seguros, S.A, tem por objectivo a disponibilização de produtos do Ramo de Seguro de Caução que possam beneficiar
os associados da ANIET.
É objectivo da ABARCA – Companhia de Seguros, S.A. oferecer as melhores soluções do Ramo de Seguro de Caução às
empresas associadas da ANIET.

CCPH | EXPORTAR PARA BENELUX
No dia 16 de Maio, as Câmaras de Comércio Holandesa, Belga
e Luxemburguesa, convidam a participar na sessão Export to
BENELUX, que terá lugar na Fundação Portugal África.
Saiba como exportar para estes mercados junto de empreendedores experientes e embaixadores dos países em questão,
assim como encontrar soluções práticas para os seus negócios.
Para mais informações e inscrições
site aqui.
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