
 

 

 

 

As Políticas de Financiamento na Indústria Transformadora encerram as 

TALKS do Metal Match  

 

O Metal4Future encerra mais uma etapa com a última TALK, que se vai realizar no próximo dia 

28 de setembro, pelas 14h, no Centro de Negócios de Oliveira de Azeméis.  

A temática volta a focar-se nas “Políticas de Financiamento no Setor da Indústria 

Transformadora”, de forma a dotar as PME com informações essenciais de alternativas de 

financiamento, impulsionando o seu crescimento sustentado e competitivo.  

Encarregue desta missão está Paulo Alcarva, economista, professor e escritor, com mais de 20 

anos de experiência em banca de empresas e de investimento, tendo desempenhado funções 

de direção num dos maiores bancos nacionais e trabalhado quer com PME, quer com grandes 

grupos económicos. 

Nesta TALK, vão ser abordados tópicos como a Indústria Transformadora e Estrutura de Capitais, 

Instrumentos de Financiamento de Capital, Instrumentos de Financiamento de Dívida, 

Instrumentos de Política Pública e debatidas e esclarecidas dúvidas e casos reais. Pretende-se 

assim dotar os participantes de informação em matéria de cariz financeiro, congregando um 

conjunto de entidades que disponibilizem instrumentos e soluções para apoiar o financiamento 

das empresas. 

Esta atividade - Metal Match - tem por objetivo sensibilizar a colaboração e parceria ativa entre 

empresas de diversos setores de atividade, mediante networking e partilha de experiências, 

através de um conjunto de 5 grandes ações, desdobradas em vários eventos, que se focam em 

promover a cooperação e coopetição entre PME. A implementação destas práticas permite às 

empresas, e em especial às PME, a criação de novas dinâmicas, permitindo o alcance de novas 

estratégias e soluções inovadoras, que resultam na obtenção de vantagens a diversos níveis, 

como melhoria de desempenho, aumento de know-how, acesso a novos mercados, entre 

outros. 

As inscrições para a última TALK estão abertas quer para empresas quer para pessoas individuais 

com interesse em saber mais sobre estas temáticas. A inscrição é gratuita e pode ser feita 

através do formulário disponível nas redes sociais do projeto.  

O projeto Metal4Future é promovido pelo INFORMESP e cofinanciado pelo Compete 2020, 

Portugal 2020 e União Europeia. 

     

Link para inscrições: 

https://forms.gle/DVBP9w5CJdMbymbm8 

 

 

https://forms.gle/DVBP9w5CJdMbymbm8


 

 

 

 

Para mais informações contactar: 

Beatriz Carvalheira | beatrizcarvalheira@nomore.pt | (351) 225 100 752 

Juliana Duque | julianaduque@nomore.pt | (351) 927 508 927 

 

 

Sobre o METAL4FUTURE 

O projeto METAL4FUTURE tem como objetivo sensibilizar e munir de ferramentas as PME da 

metalurgia e metalomecânica, para a transformação digital, bem como dar resposta aos desafios 

ambientais e climáticos, e a outros fatores críticos de competitividade do referido setor. É 

financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e 

Internacionalização, no montante de 477.887,60 €, dos quais 406.204,46€ são provenientes do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

 

Sobre o INFORMESP 

Desde a sua criação, o INFORMESP tem vindo a proporcionar um acompanhamento contínuo 

junto dos seus associados, o que tem permitido auscultar e conhecer as suas necessidades. 

Desta forma, existe um conhecimento aprofundado das realidades empresariais e das suas 

necessidades, fragilidades e oportunidades de melhoria, o que tem permitido um apoio na 

definição de estratégias para as melhores soluções que visem alavancar o crescimento dos seus 

negócios, tornando-as PME mais competitivas. O âmbito de atuação do INFORMESP abrange o 

tecido empresarial da região do Distrito de Aveiro, com maior ênfase para o setor da indústria 

transformadora, com destaque particular para o setor da metalurgia e metalomecânica. 
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