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EDITORIAL

Caro(a) Mutualista,
A actual conjuntura económica, caracterizada pela forte restrição na
concessão de crédito, pela quebra de investimento e do consumo
privado, torna particularmente relevante o papel das Sociedades de
Garantia Mutua (SGM´s), instituições de crédito cuja missão é reduzir
os contrangimentos das PME´s no acesso ao crédito. Com uma ampla
oferta de garantias, adequadas a todos os ciclos de vida das empresas
e suas necessidades especificas de financiamento, queremos estar ao
seu lado na negociação e obtenção de financiamentos e garantias que
permitam concretizar os seus investimentos e/ou consolidar o seu
negócio.
Na área de produtos da edição deste mês damos destaque às garantias
de boa execução técnica. Trata-se de um produto de vital importância
para as empresas do sector da construção civil e obras públicas, um
dos que mais afectados está a ser no actual contexto económicofinanceiro, e a partir do qual as empresas podem encontrar uma fonte
alternativa de financiamento da sua atividade sem necessidade de
recurso às tradicionais linhas de curto prazo ou mesmo working capital,
soluções essas bastante mais onerosas. Com um preçário muito
competitivo, a intervenção da Lisgarante permite ainda desenquadrar
estas garantias dos plafonds de crédito de que as empresas dispõem na
banca, sempre limitados, aumentando assim o poder negocial das
mesmas junto dos seus parceiros bancários.
Acreditamos poder fazer a diferença. Convidamo-lo por isso a conhecer
a proposta de valor da Lisgarante numa das nossas agências.
As nossas equipas aguardam a sua visita.
Conte connosco!
Bruno Piegas
Sub Director Comercial da Lisgarante

COMPETE TEM 400 MILHÕES PARA APOIAR PROJETOS DE
INVESTIMENTO

De acordo com Franquelim Alves, gestor do do Compete, "cerca de 73% da
dotação global do programa, superior a 5,5 mil milhões de euros, está afeta ao
apoio direto ao investimento empresarial através dos Sistemas de Incentivos
QREN (SI I&DT, SI Inovação e SI Qualificação e Internacionalização das PME) e
dos instrumentos de Engenharia Financeira”, sendo que se prevê que exista
“uma disponibilidade de cerca de 400 milhões de euros para apoiar projetos de
investimento de empresas até ao final do atual quadro comunitário."
O gestor do Compete afirma ainda que "a prioridade dada no âmbito dos
Sistemas de Incentivos QREN para o apoio à internacionalização e às
exportações tem sido constante desde o seu início, registando-se uma forte
concentração no apoio a empresas inseridas em sectores com potencial de
exportação", sendo que "todos os apoios às empresas estão direcionados para
as empresas de bens transacionáveis."
Já no próximo dia 26 de Abril termina o prazo para as candidaturas para
projetos de Inovação (novos bens e serviços e novos processos e expansão) e
Empreendedorismo qualificado.

GARANTIAS TÉCNICAS
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Através das Sociedades de Garantia Mútua, as empresas podem obter qualquer tipo de
garantia para apresentar perante organismos públicos, clientes, fornecedores, etc., no âmbito
da boa execução de contratos. As empresas podem solicitar uma garantia única ou propor a
abertura de uma linha de garantias com um limite previamente fixado e que a própria empresa
poderá gerir, consoante as suas necessidades. Após a abertura de um limite de garantias, a
sua emissão é processada em 24 a 48 horas.
A utilização da Garantia Mútua como alternativa à Banca tradicional permite, ainda, a
diminuição do risco de crédito - utilizando estes plafonds, a empresa mantém intacta a sua
capacidade de endividamento na banca, que consumirá unicamente em operações
especificamente financeiras.
O carácter mutualista do nosso Sistema permite diminuir os custos financeiros dos acionistas
beneficiários, possibilitando a obtenção das melhores condições de mercado, não só a nível de
custos, como também das contra-garantias habitualmente prestadas.
Temos a solução para o seu negócio! Para isso, apenas terá que preencher a ficha de
solicitação de garantia, disponível nesta página, e reencaminhar para os nossos escritórios.
Em caso de dúvida, contacte-nos!

ABERTURA LINHA PME CRESCIMENTO

Estão abertas as candidaturas à Linha PME Crescimento, uma nova Linha criada com intuito
de ajudar as PME a obter financiamento junto da Instituições de Crédito para operações de
Médio Longo Prazo e Leasing.

[ver notícia completa]

CANDIDATURAS ABERTAS AOS PRÉMIOS EUROPEUS
DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL 2012

Com o objetivo de identificar e reconhecer atividades e
iniciativas de sucesso que visem a promoção da atividade
empresarial e do empreendedorismo na Europa, está a
decorrer a sexta edição dos Prémios Europeus de Promoção
Empresarial,
uma
iniciativa
da
Comissão
Europeia
dinamizada em Portugal pelo Instituto de Apoio às Pequenas
e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).
O prazo para candidaturas, a nível nacional, decorre até 21
de
Maio.
Mais
informações
em
http://www.premioseuropeus.iapmei.pt/.

PME CRIARAM 85% DOS NOVOS EMPREGOS NA EUROPA

O ritmo de crescimento do emprego nas PME foi o dobro das
grandes empresas, na última década. As Pequenas e Média
Empresas (PME) foram responsáveis por 85% do total de
empregos criados na União Europeia (UE) na última década. A
conclusão é de um estudo da Comissão Europeia (CE), publicado
este ano. O documento frisa que, entre 2002 e 2010, o ritmo de
crescimento de emprego nas PME foi o dobro do das grandes
empresas.
O apoio às PME revela-se cada vez mais preponderante na
atividade económica em Portugal. As Linhas PME Investe em vigor
representam alguns dos instrumentos criados pelo Governo para
apoio às organizações de menor dimensão e que, de acordo com
este estudo, têm sido as grandes responsáveis pela criação de
emprego a nível europeu.

MUTUALISTAS - GLOBAL FIRE

A Global Fire é uma empresa de desenvolvimento e
comercialização de equipamento electrónico anti-fogo. O seu
produto principal é constituído por centrais automáticas de
deteção de incêndio e respectivos equipamentos afins.
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Apesar de ter sido constituída em 2000, o início da atividade
da empresa remonta a 1994, na Dinamarca, a partir de um
projeto de promotor portugues, detentor de elevado nível de
Know how. Tendo em vista a obtenção de vantagens
competitivas, este deslocalizou o projeto para Portugal.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - VINHOS BARBEITO
Os Vinhos Barbeito foram fundados em 1946 por Mário Barbeito
de Vasconcelos, mantendo-se na família até os dias de hoje.
Aquando da sua fundação existiam na região mais de 30
empresas a produzir e exportar vinho Madeira. A empresa foi
ganhando clientes em muitos países, através da criação de
relações sólidas e próximas com os mesmos, sendo que alguns
dos clientes e fornecedores ainda se mantêm.

[ver notícia completa]
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