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Newsletter | 14 de Fevereiro de 2012

EDITORIAL 

Caro(a) Mutualista,

A atual conjuntura económica, associada ao impacto negativo que as medidas de
austeridade terão sobre o tecido empresarial português, levantam dificuldades acrescidas
no acesso ao financiamento por parte das empresas, numa altura em que os mercados
tornam ainda mais difícil a disponibilização de meios pelas instituições de crédito.

 É para dar resposta às necessidades de acesso ao financiamento que existimos. 
 No ano de 2012, a Lisgarante quer reforçar a sua parceria consigo. Queremos ajudá-lo a

concretizar os seus projetos e apoiar a sua empresa em novas iniciativas empreendedoras
que conduzam ao sucesso da sua organização. Independentemente dos seus objetivos ou
da sua área de negócio, fale connosco – estamos cá para o apoiar.

 E que, apesar das dificuldades, este seja um ano positivo para todos nós!

José Fernando Figueiredo
 Presidente do Conselho de Administração

PROTOCOLO FAME PARA O MUNICÍPIO DE LISBOA 

A inauguração do espaço Startup Lisboa no passado dia 2 de
Fevereiro serviu de palco para a assinatura do protocolo FINICIA
Eixo III para a região de Lisboa, com a presença dos
representantes da Lisgarante, na pessoa do seu Presidente, José
Fernando Figueiredo, do Município de Lisboa, do Montepio Geral,
da Associação Nova Incubadora de Lisboa e do IAPMEI.

Este protocolo de cooperação que dá pelo nome de Fundo de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas no Município de Lisboa surge no
seguimento da estratégia de desenvolvimento económico e
sustentável da região de Lisboa, orientada para a consolidação de
uma estrutura económica forte e competitiva, geradora de
empregos e oportunidades no município.

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]

REABERTURA LINHA ENSINO SUPERIOR 

Os estudantes do ensino superior já podem voltar a recorrer ao crédito bancário com
Garantia Mútua, na sequência da reabertura do sistema, confirmada pelo Governo no final
de 2011. Num esforço conjunto com o Governo, alguns dos bancos que integram o sistema
e o próprio Sistema Nacional de Garantia Mútua, o mecanismo de empréstimos é assim
reaberto para o restante do ano letivo 2011/2012.

http://www.lisgarante.pt/edicoes1/lisgarante/desenvArtigosPag.aspx?a=21087&r=28
http://www.lisgarante.pt/edicoes1/lisgarante/desenvArtigosPag.aspx?a=21087&r=28
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[ver notícia completa]

LINHA DE APOIO AO CRÉDITO COMERCIAL ATRAVÉS DO SEGURO DE
CRÉDITO 

Considerando a situação atual da economia portuguesa, a Linha de Apoio
ao Crédito Comercial através de Seguros de Crédito foi prorrogada por mais
uma ano de forma a reduzir os impactos das restrições de crédito e do
aumento do risco dos clientes e nos mercados onde estas empresas atuam.

Esta adenda ao protocolo celebrado em Janeiro de 2009 com o propósito de
garantir, através de garantias de carteira a emitir pelas SGM, as coberturas
adicionais (“top-up”) no âmbito de apólices globais de seguros de crédito,
prevê que as SGM emitam uma garantia de carteira a favor de cada
seguradora, destinada a assegurar, o pagamento, até ao seu valor máximo,
de 100% do valor indemnizável ao abrigo de cada uma das coberturas
adicionais (“top up”) celebradas pela seguradora com cada empresa.

Para mais informações contacte uma das Companhias de Seguro
Protocoladas, a saber: Cosec, Coface, Cesce e Crédito y Caucion ou em
alternativa a SPGM através do email seguro.credito@spgm.pt.

VANTAGEM MUTUALISTA 

A Lisgarante celebrou em 2011 Protocolos de Cooperação com a COFACE e
com a INFORMA D&B que vêm permitir aos seus mutualistas o acesso a
Produtos e Serviços destas conceituadas entidades em condições financeiras
muito vantajosas.

Fique a conhecer as vantagens que cada uma destas entidades lhe pode
proporcionar e ainda para saber como poderá usufruir das mesmas.

Não perca esta oportunidade!

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - CLAMITEC: INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA
MICOLOGIA APLICADA À PROTECÇÃO DE PLANTAS 

Constituída em 2008, a Clamitec - MYCO SOLUTIONS, LDA é
uma empresa de base tecnológica, spin-off da atividade de
investigação do Laboratório de Micologia Aplicada do Instituto
de Ciências Agrárias Mediterrânicas (ICAM) da Universidade de
Évora.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - INTROSYS: LÍDER EM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL 

A Introsys é uma empresa localizada no Parque Industrial da Moita,
especializada em automação industrial, responsável pela conceção de
sistemas de controlo para sistema de produção com especial
incidência na Indústria Automóvel. Atualmente são líderes nacionais
na área de fornecimento de serviços de sistema engenharia de
automação e controlo para a Indústria automóvel. Os seus principais
clientes são a Ford MC, VW AG, Audi AG, BMW AG, EBE GmbH, TMS
GmbH e VW Autoeuropa. 

[ver notícia completa]
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A mensagem que acabou de receber é um e-mail informativo da Lisgarante, não podendo por isso, em caso algum, ser considerada
como SPAM. Neste sentido, e de acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluido na nossa lista
de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma, clique aqui

mailto:mkt@lisgarante.pt?subject=remover%20da%20newsletter

