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EDITORIAL

Caro(a) Mutualista,
Num momento em que a economia europeia começa a demonstrar sinais de crescimento,
dando ânimo ao aumento das exportações da economia portuguesa, é nossa intenção
continuar a apoiar as necessidades de financiamento das pequenas e médias empresas
nacionais.
Queremos ajudá-lo na expansão do seu negócio porque acreditamos que o tecido empresarial
português necessita do contributo de todas as empresas e empresários para reforçar a
sustentabilidade da nossa economia.Connosco será possível concretizar os projetos que serão
determinantes para o impulso da economia portuguesa.
Em colaboração com os parceiros, públicos e privados, estamos constantemente a criar novas
soluções para as vossas necessidades de financiamento, seja no turismo, nas exportações,
no comércio interno, no investimento ou no apoio da sua tesouraria.
Independentemente dos seus objetivos ou área de negócio, fale connosco – estamos aqui
para o apoiar.
Nuno Cavaco Henriques
Administrador Executivo da Lisgarante

INDICADORES DE ATIVIDADE 2013

Em 2013, a Lisgarante apoiou cerca de 2.200 empresas às quais concedeu mais de 6.800
garantias, no valor de 293 milhões de euros, que permitiram o acesso a financiamentos
na ordem dos 638 milhões de euros.
De referir ainda que, a dezembro de 2013, e em termos acumulados à data, a Lisgarante
já contratou 43.770 garantias, no valor de 2,2 mil milhões de euros, que permitiram aos
seus Mutualistas, as PME e empresários em nome individual, obter um valor global de
financiamento próximo dos 4,8 mil milhões de euros.

AGÊNCIAS COMERCIAIS EM LISBOA

1/3

13/12/2017

Newsletter Lisgarante
De acordo com os objetivos que havia definido para este ano, a Lisgarante abriu mais uma agência em Lisboa. Neste
momento, temos três agências à sua disposição, destinadas a cada região: Centro (concelho de Lisboa exclusivamente),
Nascente (concelhos de Loures, Odivelas, Torres Vedras, Cadaval, Lourinhã, Azambuja, Alenquer, Vila Franca de Xira, Sobral
de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos e os concelhos dos distritos de Évora e Setúbal) e Poente (concelhos de Mafra, Sintra,
Cascais, Oeiras e Amadora).
Para qualquer questão contacte-nos.

LINHA PME CRESCIMENTO 2014

Recentemente anunciada pelo Governo, a nova Linha PME Crescimento 2014 terá uma
dotação no valor de 2.000 milhões de euros e terá por objetivo reforçar quatro
componentes com igual montante disponível (500 milhões): o apoios às micro e pequenas
empresas, ao investimento, aos ciclos longos de produção e o restante dedicado ao apoio
às empresas exportadoras. Em breve, as candidaturas estarão disponíveis, através das
Instituições de Crédito protocoladas.
Em caso de dúvida ou qualquer questão que queira colocar contacte-nos.

ALARGAMENTO - FASE III

De acordo com indicação do Ministro da Economia, em breve será possível às empresas com
operações de financiamento contratadas ao abrigo das chamadas Linhas de Crédito PME
Investe III, IV, V, VI e VI Aditamento, que já tenham recorrido a anteriores alargamentos,
solicitar um novo alargamento do prazo global da operação por 24 meses. Estes pedidos
deverão ser realizados junto das Instituições de Crédito protocoladas com as quais as
operações foram contratadas.
Em caso de dúvida ou qualquer questão que queira colocar contacte-nos.

LINHA FEI 2013

A Linha FEI 2013 é uma nova linha de apoio disponibilizada pelo sistema
nacional de garantia mútua que tem como principal objetivo financiar os
projetos das Pequenas e Média Empresas (PME) até 1,5 milhões de euros,
oferecendo melhores condições de acesso e preços mais atrativos.
Com uma dotação de 203 milhões de euros, esta linha de financiamento
para empréstimos de médio longo prazo, adicional às linhas de
financiamento disponíveis, prevê ainda uma garantia por parte das
sociedades de garantia mútua de até 80% do capital, bem como a
possibilidade de rendas mensais constantes de capital e juros,
amortizações do tipo “bullet” e comissões de garantias com valores
bastante competitivos face ao mercado.
As candidaturas à Linha FEI terão que ser apresentadas através das
Instituições de Crédito. No entanto, caso tenha qualquer dúvida ou
questão fale connosco.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - LUCULLUMAR

A empresa Lucullumar é responsável por três unidades
hoteleiras que integram o grupo turístico Galo Resort Hotels,
nomeadamente o Hotel Galosol, o Hotel Galomar e o Hotel
Alpino Atlântico. O apoio da Lisgarante tem sido fundamental
para a empresa Lucullumar, contribuindo para a obtenção de
soluções de financiamento vantajosas, respondendo às
necessidades financeiras no âmbito de investimento para o
contínuo crescimento da empresa.
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A ligação deste grupo à região nasceu em 1968 quando o
fundador, Siegmund Bachmeier, numa viagem de férias, se
apaixonou pela beleza da Ilha da Madeira. Desde então
empreendeu várias iniciativas ligadas à hotelaria e
restauração, que nos dias de hoje representam uma oferta
global de 395 camas. Atualmente a gestão do grupo
hoteleiro está a cargo do Sr. Roland Bachmeier, filho do
fundador, contando com o apoio das suas duas filhas.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - MUNDO AQUÁTICO

Situado
na
Guia-Albufeira,
o
Parque
Temático
Zoomarine constitui uma das ofertas turísticas mais
procuradas da região Algarvia. A sua edificação estende-se
por uma área superior a 18 hectares, onde os visitantes
podem usufruir de atividades de lazer e entretenimento,
numa continua missão para a promoção do conhecimento,
da preservação e da educação ambiental. Eleito em 2013 o
sétimo melhor parque temático da Europa pela maior
comunidade online de viajantes, TripAdvisor, é o único
representante nacional no ranking dos "25 Melhores parques
de diversões e aquáticos – Europa".
Em 2014, e com o apoio do QREN-SI Inovação, muitas serão
as novidades a apresentar aos visitantes, já a partir de 1 de
Abril. O Zoomarine conta com a Lisgarante como parceiro
privilegiado, o que se traduz numa relação de confiança
sustentada e um apoio fundamental, sinónimo de sucesso
conjunto.
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