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EDITORIAL 

Caro(a) Mutualista, 

Num ano em que a análise à conjuntura económica permanece pessimista e
em que os desafios às empresas portuguesas são cada vez maiores
queremos renovar o nosso compromisso consigo.

A Lisgarante mantém a sua missão no apoio à captação de financiamento e
na procura de soluções mais adequadas a cada realidade empresarial
através da aposta nas linhas de apoio, como a Linha PME Crescimento 2013
ou a possibilidade de novo Alargamento de Prazo de Linhas PME Investe já
contratadas. Mantemos e reforçámos ainda o investimento na relação com
os nossos parceiros, com novas soluções dirigidas às necessidades de
tesouraria, através de linhas de Factoring celebradas com várias Instituições
de Crédito e apoios específicos para o setor do turismo.

Todas estas iniciativas destinam-se aos nossos Mutualistas, pois é convosco
que queremos reforçar a nossa parceria neste momento determinante para
o futuro das empresas que têm pela frente novos e importantes desafios.

As nossas equipas comerciais estão à sua espera nas agências localizadas
em Lisboa, Albufeira e Funchal, bem como através do backoffice no nosso
site. Agora, mais do que nunca, procure-nos e fale connosco, temos uma
solução à sua medida!

Nuno Cavaco Henriques 
Administrador

CONVERSAS MÚTUAS NO ALGARVE 

A Lisgarante recebeu cerca de 90 convidados no dia 8 de
março no The Lake Spa Resort em Vilamoura no âmbito de
uma conferência sob o tema "Inovação: Conceito e
diferentes formas de manifestação/difusão".

A abertura da sessão esteve a cargo do presidente da
Lisgarante, José Fernando Figueiredo, tendo contado ainda
com uma intervenção por parte de Vítor Neto, presidente do
NERA, que teceu algumas considerações importantes sobre o
mercado empresarial algarvio. 

O evento contou também com a participação e o contributo
de representantes da Banca e de várias empresas e
associações conceituadas, nomeadamente João Paulo
Galvão, da Global Fire, Francesco Berrettini pela Inesting e
Carlos Cavaco, em representação do Turismo de Portugal,
I.P, que debateram o tema em análise em open session,
contando com a intervenção do público presente.

LINHA PME CRESCIMENTO 2013 

Continuam as candidaturas à Linha PME Crescimento 2013, a Linha criada no seguimento
da anterior com o intuito de ajudar as PME a obter financiamento junto das Instituições de
Crédito para operações de Médio Longo Prazo e Leasing.

Disponibilizando um montante global de 2.000 milhões de euros, dos quais 400 milhões de
euros são destinados a uma Linha de Micros e Pequenas Empresas e 1.600 milhões de
euros destinados a uma Linha Geral, com uma dotação de 900 milhões de euros a uma
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Linha de apoio à Exportação, a PME Crescimento 2013 mantém os valores praticados na
linha anterior, com spread de 4,813% para as empresas PME Líder e de 5,00% para as
Micro e Pequenas Empresas, valores que continuam a superar os que são praticados
atualmente no mercado.

Para mais informações clique aqui.

LINHA FEI 2013 

Encontra-se disponível uma nova Linha destinada a
Pequenas e Médias Empresas, a Linha Geral FEI 2013.
Disponibilizando um montante máximo de financiamento de
1,5 milhões de euros, por empresa, é possível que cada PME
contrate mais do que uma operação ao abrigo desta linha,
desde que, no global, não seja ultrapassado o valor máximo
estipulado.

Destinada a operações para empréstimos de médio/ longo
prazo, incluindo leasing, destinados a investimento novo em
ativos fixos corpóreos/ incorpóreos ou ao reforço de fundo de
maneio ou de capitais permanentes, esta Linha beneficia até
80% de garantia sobre o valor de financiamento.

Para mais informações contacte-nos.

MUTUALISTAS - GRACER 

A Gracer – Sociedade de Turismo Algarve S.A. explora duas unidades
hoteleiras no Sotavento Algarvio, em Altura e Tavira. Ambas as unidades
hoteleiras prestam um serviço de qualidade num ambiente natural de
excelência. A Gracer iniciou a parceria com a Lisgarante em 2009, que tem
vindo a desempenhar um papel importante no decurso da atividade da
Gracer, essencialmente no que concerne a investimentos que a empresa
tem vindo a realizar nos seus empreendimentos.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - GRUNDÉNS PORTUGAL 

A Grundéns Portugal desenvolve e fabrica impermeáveis para
profissionais desde 1972, encontrando-se especializada na
produção de fatos para a Industria Pesqueira. Para dar corpo
à sua estratégia de crescimento, a empresa tem contado
com o apoio da Lisgarante na procura de soluções adequadas
às necessidades financeiras de investimento, perspetivando-
se um incremento desta parceria na prestação de garantias
no âmbito de necessidades futuras, tendo em consideração o
aumento de faturação estimado para os próximos anos.

[ver notícia completa]
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