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O ano de 2020 fica indelevelmente marcado pela pandemia da Covid-19 e
pela forma como afetou profundamente as famílias, a sociedade e a
atividade económica, tanto em Portugal como no resto do mundo. Neste
contexto, as Sociedades de Garantia Mútua desempenharam um papel
importante ao mitigar a queda abrupta da atividade económica através da
prestação de garantias financeiras no âmbito das Linhas de Crédito
específicas de apoio à normalização da atividade empresarial e à
tesouraria das empresas.
Em resultado, em 2020, a Lisgarante prestou 26 922 garantias, num total
aproximado de 2 335 milhões de euros, dos quais cerca de 2 124 milhões
de euros no âmbito das Linhas de Crédito específicas de apoio às
empresas afetadas pela pandemia Covid-19, o que representa um
crescimento de 536,6% em valor de garantias prestadas e 303,5% em
número de contratos de garantias emitidos face ao ano anterior. Estas
garantias foram prestadas em benefício de 22 531 empresas, que
empregaram cerca de 277 mil trabalhadores.
A 31 de dezembro de 2020, a carteira de garantias vivas da Lisgarante era de aproximadamente 3 029 milhões
de euros, num total de 31 339 empresas com envolvimento corrente com esta Sociedade.
O ano de 2021 será repleto de desafios, mas com a garantia de que Lisgarante continuará empenhada na sua
missão de apoiar as empresas portuguesas, principalmente nos momentos de maior adversidade!
Nuno Cavaco Henriques
Presidente da Comissão Executiva

Resumo da Atividade Anual | 2020

Atualidade
BPF lança novas Linhas de Apoio à Economia
COVID-19
Encontram-se disponíveis, desde o dia 18 de janeiro, as novas Linhas
de Apoio à Economia COVID-19 criadas pelo Banco Português de
Fomento (BPF) com o objetivo de apoiar três sectores de atividade
fortemente afetados pela pandemia – indústria, turismo e montagem de
eventos.
Ler notícia completa

Prorrogação das Linhas de Apoio à Economia Covid19
As Linhas de Crédito de Apoio à Economia Covid-19 criadas para
apoiar a normalização da atividade empresarial foram prorrogadas pelo
Banco Português de Fomento.
Conheça os novos prazos de vigência.
Ler notícia completa

Prorrogação das Linhas de apoio às empresas da
Região Autónoma da Madeira
As Linhas de Crédito de apoio às empresas da Região Autónoma da
Madeira criadas para apoiar a normalização da atividade empresarial
foram prorrogadas pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial da
Madeira (IDE, IP-RAM).
Conheça os novos prazos de vigência.
Ler notícia completa

Casos de Sucesso
PowerShield
Com a intervenção da Lisgarante pudemos aceder a apoios em montantes e
condições favoráveis, essenciais para suportar a fase de crescimento do
negócio dos últimos anos.
Saber mais

Grupo Oneshop
Os mais de 10 anos de relação existente falam por si e são o melhor indicador
da importância que esta Sociedade apresenta na atividade.
Saber mais
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