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Em destaque: Nova linha de crédito com Garantia Mútua 

 

 
 
Já se encontra disponível a nova Linha de Crédito de apoio ao emprego e à manutenção dos postos 
de trabalho das Médias, Small Mid cap, Mid cap e Grandes Empresas do setor do Turismo, 
fortemente afetadas pela pandemia de COVID-19. 
 
Cada empresa pode solicitar um montante máximo de financiamento de 4.000 euros por posto 
de trabalho, existindo a possibilidade de conversão de 20% do valor do financiamento em 
subvenção não reembolsável. 
 
As Sociedades de Garantia Mútua garantem até 80% do capital em dívida. 
 
Saber mais   
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Outras linhas de crédito com Garantia Mútua em destaque 

Linha de Apoio à Economia Covid19 - Agências de Viagens e Operadores 

Turísticos 

Para apoiar a tesouraria das Agências de Viagens e Operadores Turísticos a 

fazer face à obrigação de reembolso dos valores recebidos para viagens 

organizadas que não foram efetuadas ou foram canceladas por facto imputável 

ao surto da pandemia de COVID-19. 

                                                              Saber Mais 
 

Linha de Apoio ao Sector Social e SI Inovação 

O Banco Português de Fomento prorrogou os prazos de vigência da Linha de 

Apoio ao Sector Social e da Linha Capitalizar Mais - Linha específica SI 

Inovação até 30 de junho de 2021.  

  

Atualidade 

 

Governo vai alterar foco da política económica para 

apoiar a retoma 

Estimular a procura, reorientar os apoios às empresas e dar especial 

atenção aos setores mais afetados, serão estes os focos da política 

económica segundo o Ministro de Estado, da Economia e da Transição 

Digital, Pedro Siza Vieira. 

 

Ler notícia completa   
 

  

 

PME Excelência 2020 

Das 9 955 empresas reconhecidas com o estatuto PME Líder 2020, um 

total de 2 865 empresas foram agora distinguidas com o estatuto PME 

Excelência 2020. 

 

Ler notícia completa   
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Casos de Sucesso 

Vidrotempra 

 
Pelo apoio e pela confiança na empresa, sem a Sociedade de Garantia Mutua o 
crescimento da Vidrotempra não seria tao rápido e sustentável. 
 
Saber mais   

Jupiter Hotel Group 

 
A Lisgarante tem sido um parceiro importante na estratégia de crescimento da 
nossa cadeia hoteleira, apoiando-nos de forma proativa e em espírito de bem 
comum, quer na realização de investimentos, quer na atividade corrente 
 
Saber mais   

As nossas Agências 

                 

Siga-nos no LinkedIn 
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