1/17/2018

Newsletter Lisgarante

Newsletter | 20 de fevereiro de 2017

NEWSLETTER - FEVEREIRO 2017

Caros Mutualistas e Parceiros,
A Lisgarante concluiu o ano de 2016 com o apoio a mais a de 15.000 empresas e
empresários. Consolidou uma carteira de garantias superior a 800 milhões de
euros, o que representa um crescimento de 4% face ao ano transato. Com a nossa
intervenção, facilitou a disponibilização de crédito aos seus mutualistas (clientes
com condição de acionistas) num montante acima de 1.200 milhões de euros,
diretamente ou através dos bancos parceiros.
Em 2017 ambicionamos continuar a apoiar o crescimento da economia e reforçar a
capitalização das empresas. Através da nossa rede comercial ou por via dos
protocolos celebrados estamos prontos para responder às necessidades financeiras
das empresas decorrentes dos desafios de desenvolvimento dos seus negócios.
Destacamos as Linhas de Crédito do programa Capitalizar, a linha IFD 2016-2020
no valor de 1.000 milhões de euros e, complementarmente, as novas linhas para
apoio de Tesouraria corrente, reforço de Fundo de Maneio ou Investimento, que
entraram em vigor no dia 1 de fevereiro de 2017, com uma dotação global de
1.600 milhões de euros.
Votos de um excelente ano repleto de novos projetos.
Nuno Cavaco Henriques
Presidente da Comissão Executiva

GARANTIA MÚTUA: NOVA LINHA DE CRÉDITO DE 1,6 MIL MILHÕES DE EUROS
PARA APOIO ÀS PME

No dia 16 de janeiro de 2017, o governo português, o IAPMEI, a PME Investimentos e o
Sistema Nacional de Garantia Mútua, membro da Associação Europeia de Garantia Mútua
(AECM), lançaram uma nova linha de crédito de 1,6 mil milhões de euros com
garantia parcial (de 50% a 70%) prestada pelas Sociedades de Garantia Mútua
privadas, e contragarantia pública parcial (de até 65%) do Fundo de Contragarantia
Mútuo (FCGM), gerido pela SPGM.
Esta linha segue-se a outra linha de crédito de mil milhões de euros com garantia parcial
(de até 70%) das Sociedades de Garantia Mútua privadas, e contragarantia pública
parcial do FCGM (até 70% da garantia) gerido pela SPGM. Esta linha foi lançada pelo
governo português e pela Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), em agosto de
2016.
Fonte: AECM

[ver notícia completa]

MAIS DE METADE DAS PME ESPERA QUE FATURAÇÃO ALÉM FRONTEIRAS CRESÇA
EM 2017

Mais de metade das pequenas e médias empresas portuguesas (63%) abrangidas por um
estudo da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, considera que a faturação gerada
pela atividade internacional vai crescer em 2017.
Os resultados evidenciam igualmente "um forte espírito de empreendedorismo internacional"
numa grande parte das empresas, com cerca de 42% das inquiridas a sinalizar que "nunca
encarou o mercado interno como sendo o seu único mercado". Nesse sentido, 35% das
empresas refere estar em mais de cinco mercados, 53% entre um e cinco mercados e 8%
em mais de 20 mercados.
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Fonte: Público

[ver notícia completa]

PARA MUITAS PME, A INTERNACIONALIZAÇÃO É SINÓNIMO DE EXPORTAR

Quando as empresas portuguesas decidem expandir-se e entrar em mercados externos, mais
do que abrir uma sucursal ou estabelecer parcerias de negócio, o principal canal de
internacionalização é a exportação. A venda direta para clientes externos é a forma mais
utilizada por uma larga maioria das Pequenas e Médias Empresas (PME) exportadoras
inquiridas num estudo realizado para a Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP).
Mais do que fazer um retrato estatístico de todo o tecido empresarial exportador palpável nos
dados do INE, o estudo da Câmara do Comércio permite acompanhar “melhor a realidade das
empresas que estão a internacionalizar-se”, conhecendo “o dia-a-dia das decisões” e a forma
como estão no terreno, vincou Bobone.
Fonte: Público

[ver notícia completa]

LINHA DE CRÉDITO CAPITALIZAR

A Linha de Crédito Capitalizar, encontra-se disponível desde o dia 1 de fevereiro de 2017, com uma dotação global de 1.600
milhões de euros. Com esta nova linha de crédito, que se destina preferencialmente a Pequenas e Médias Empresas (PME),
as empresas podem aceder a crédito bancário em condições de preço e prazo mais favoráveis, permitindo-lhes sustentar
uma estratégia de crescimento e criação de emprego, contribuindo para o crescimento económico do país.
Na tabela abaixo destacamos as principais características:

Saiba mais em www.lisgarante.pt

RESUMO DA ATIVIDADE DA LISGARANTE 2016

Desde o início da sua atividade, e até 31 de dezembro de 2016, a Lisgarante prestou 61.744 garantias, num total de
3.084 milhões de euros.
Estas garantias foram prestadas em benefício de 31.110 empresas, que empregaram 614.911 trabalhadores e que fizeram
investimentos na ordem dos 6.666 milhões de euros. A carteira de garantias a 31 de dezembro de 2016 atingiu cerca de
826 milhões de euros.
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No quadro infra apresentamos os valores referente ao ano 2016 e os valores acumulados a dezembro de 2016.

CASOS DE SUCESSO | TURISCAR RENT A CAR, S.A.

“A Garantia Mútua tem sido um importante apoio no financiamento
bancário e melhoria das condições do mesmo, dando um serio contributo
para a Turiscar se afirme no mercado”, referiu Abílio Lobato dos Santos –
Presidente do Conselho de Administração.
A TURISCAR é uma marca portuguesa, com 27 anos de experiência na área do
aluguer de viaturas de curta duração, com uma forte incidência no segmento de
corporate, contando na sua carteira com as principais seguradoras, assistências em
viagem e operadoras de renting e ainda outras grandes empresas nacionais e
internacionais.
A organização tem pautado a sua filosofia empresarial por valores institucionais,
com um posicionamento que ultrapassa claramente o objetivo comercial, cruzandose com o modelo de cidadania e de valorização humana.
A cultura empresarial da TURISCAR envolve todos os colaboradores na procura
ativa de oportunidades de melhoria de desempenho nos processos e nas
atividades.
A TURISCAR possui 21 balcões no País, e é atualmente uma das maiores empresas
Portuguesas no setor.
A frota média anual situa-se nas 2.000 viaturas dos vários segmentos de
passageiros como de comerciais.
A TURISCAR orienta a sua atividade pela constante resposta às necessidades do
mercado, aliando o investimento na frota, à oferta de uma gama de viaturas
ajustada à procura.
Como empresa de capital intensivo, face ao permanente investimento em frota e
demais recursos técnicos, a Turiscar tem vindo a ser apoiada pela Lisgarante, na
contratação de apoios bancários para as diversas iniciativas de investimento.
Salientar o apoio na criação de novas atividades, consideradas como start-up, que
com a Garantia Mútua, beneficiou de obtenção de crédito bancário contratado nas
melhores condições do mercado.

CASOS DE SUCESSO | BEMICRO LDA.

“O apoio da Lisgarante na instalação da unidade fabril de produção de
microinversores BeON em Portugal é fundamental para a prossecução do
Plano de Negócios da nossa empresa e será a alavancagem necessária para
que a BeON se transforme numa marca de referência mundial em
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microinversores”, mencionou Maria do Rosário Rodrigues, Gestora da BeOn em
Portugal.
A BeMicro Lda. dedica-se ao fabrico e comercialização de microinversores para a
indústria fotovoltaica, sendo o único fabricante europeu deste tipo de equipamentos.
Criada em Março de 2015, a BeMicro é detentora da marca BeON Energy e os
microinversores ‘BeON’ são atualmente a marca de referência do mercado fotovoltaico
português. Pretende-se agora apostar na internacionalização do negócio, através da
expansão para os mercados holandês, espanhol e alemão, como metas mais próximas
e posteriormente para Itália e Inglaterra.
O desenvolvimento tecnológico associado ao microinversor BeON ganhou o Prémio EDP
Inovação 2014, tendo sido vencedor entre 50 projetos a concurso. Foi também o
vencedor do KIC InnoEnergy Iberia Award 2015, prémio entregue durante o
Congresso da Smart City Expo World em Barcelona.
Um microinversor é um inversor fotovoltaico que otimiza a produção de energia a nível
de cada módulo fotovoltaico. Devido a esta modularidade é a solução técnica perfeita
para o novo sistema de produção em autoconsumo, uma vez que a dimensão da
instalação pode ser rigorosamente controlada adicionando mais painéis e
microinversores conforme as necessidades de consumo da instalação. Torna também a
instalação fotovoltaica mais segura eletricamente, já que a utilização de
microinversores evita a extensão da instalação DC (corrente contínua) em alta
voltagem, tornando praticamente todo o sistema em AC (corrente alterna). Integrados
em Kit’s fotovoltaicos, os microinversores permitem que em qualquer varanda ou
terraço com boa exposição solar se possa produzir energia e injetar diretamente na
instalação através da ligação a uma simples tomada. A energia assim produzida vai ser
autoconsumida na instalação, permitindo poupanças substanciais na fatura de energia
elétrica. Enquanto se consome o que se produz evita-se comprar energia ao
distribuidor de energia elétrica.
A produção de energia elétrica em autoconsumo a partir de fontes renováveis está
regulamentada em Portugal a partir da publicação do Decreto-Lei nº 153/2014 de 20
de Outubro.
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