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EDITORIAL

Caro(a) Mutualista,
Num novo ano que o panorama se adivinha delicado pelas severas restrições a que
estaremos sujeitos e pela dificuldade na disponibilização de meios no acesso ao
financiamento, vimos reforçar o nosso posicionamento enquanto entidade parceira
do seu negócio.
É nossa intenção adaptarmo-nos a estes novos tempos de forma a dar resposta às
suas necessidades de acesso ao financiamento.
Em 2013, queremos continuar a ajudá-lo a concretizar os seus projetos e a apoiar a
sua empresa em novas iniciativas que conduzam ao sucesso da sua organização.
Independentemente dos seus objetivos ou da sua área de negócio, fale connosco –
continuamos aqui para o apoiar.
Que seja um ano positivo para todos nós!
José Fernando Figueiredo
Presidente do Conselho de Administração

5º FÓRUM DO EMPREENDEDORISMO - A AUDÁCIA DE MUDAR

É possível pôr a economia portuguesa a mexer. Venha saber como no 5.° Fórum
Empreendedorismo da Garantia Mútua, subordinado ao tema “Uma Nova Economia
para Portugal - A Audácia de Mudar”, que terá lugar no Europarque já no próximo dia
31 de janeiro, onde iremos debater as novas medidas de relançamento da economia
nacional.
Vamos pôr os portugueses a trabalhar em conjunto e provar que é possível pôr a nossa
economia a funcionar, apostando em 5 sessões paralelas que irão provar que:
- Inovação Empresarial e Empreendedorismo: É possível transformar boas ideias em
bons negócios.
- Mercados Externos: É possível levar Portugal mais longe.
- Recursos Nacionais: É possível fazer o sector primário dar frutos.
- Economia Social: É possível gerar novas oportunidades em conjunturas adversas.
- Educação e Formação: É possível manter as perspetivas de futuro para as novas
gerações.
Contamos consigo para pôr a economia portuguesa a rolar! Inscreva-se já em
www.forumempreendedorismo.org.

LINHA PME CRESCIMENTO 2013

Estão abertas as candidaturas à Linha PME Crescimento 2013, uma nova Linha criada no
seguimento da anterior que mantém o intuito de ajudar as PME a obter financiamento junto
das Instituições de Crédito para operações de Médio Longo Prazo e Leasing.
Esta nova Linha disponibilizará um montante global de 2.000 milhões de euros, dos quais
400 milhões de euros serão destinados a uma Linha de Micros e Pequenas Empresas e
1.600 milhões de euros destinados a uma Linha Geral, com uma dotação de 900 milhões
de euros a uma Linha de apoio à Exportação.
A PME Crescimento 2013 mantém igualmente os valores praticados na linha anterior, com
spreads a partir de 4% para as empresas PME Líder e a partir de 5% para as
microempresas, valores que continuam a superar os que são praticados atualmente no
mercado.
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Para mais informações consulte-nos através do email lisgarante@lisgarante.pt ou consulte
o seu Banco.

ALARGAMENTO DE PRAZO 2013

Estão abertas novas candidaturas ao Alargamento de Prazo destinada às empresas
beneficiárias de Linhas PME Investe que pretendem solicitar novo alargamento de 12 meses
do prazo de pagamento de operações já contratadas e cujo prazo já foi alvo de uma extensão
de um ano. Tal como na versão anterior, mantém-se a necessidade de inexistência de
incumprimentos não regularizados junto da Banca e de situação regularizada junto da
Administração Fiscal e da Segurança Social.
Para mais informações consulte-nos através do email lisgarante@lisgarante.pt ou consulte o
seu Banco.

PROTOCOLO FINICIA LISBOA

Foi assinado este mês o protocolo de constituição do Fundo
Municipal FINICIA no Quadro do Programa do IAPMEI, para
facilitação de acesso a soluções de financiamento e
assistência técnica na criação de empresas. Este projeto,
ancorado na Startup Lisboa, está a ser desenvolvido com a
participação do IAPMEI, do Montepio Geral e da Lisgarante,
no sentido de agilizar todo o processo de front office e back
office, permitindo apoiar de forma ágil os potenciais
empreendedores que venham a solicitar financiamento no
âmbito deste instrumento.
Para mais informações clique aqui.

MUTALISTAS - QUEIROPLÁS

Constituída em 1995, a Queiroplás (QP) centra a sua atividade no
mercado de impressão gráfica de grandes formatos (outdoor) e
ponto de venda (point of sale), integrando o Grupo Pinkplate, líder
ibérico neste subsetor gráfico, com uma faturação consolidada na
ordem dos €15M (2011). Em Madrid desde 2006, o Grupo tem
vindo a posicionar-se como um player de referência a nível ibérico e
está atualmente a expandir atividade comercial para a região de
Barcelona. Em 2011, as vendas em Espanha representaram cerca
de 1/3 das vendas totais do Grupo.
Ao longo dos últimos 6 anos, a Lisgarante tem vindo a acompanhar
a evolução da empresa, apoiando as suas necessidades financeiras,
seja no âmbito dos investimentos necessários para dar corpo à sua
estratégia de crescimento, seja no apoio às recorrentes
necessidades de fundo de maneio.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - GRUPO INSULAR DE MOÍNHOS

O Grupo Insular de Moinhos é uma das empresas madeirenses mais antigas ligadas
ao ramo alimentar. A sua fundação remonta ao ano de 1929 e o início da sua
atividade ocorre no sector de moagem de cereais e produção de farinhas. A sua
principal premissa desde o primeiro momento foi comercializar produtos alimentares
de qualidade, de modo a garantir sempre a preferência dos madeirenses.
A Lisgarante, dentro daquilo que é a sua missão, tem-se revelado um importante
parceiro financeiro, contribuindo para a obtenção de soluções de financiamento
vantajosas, adequadas aos ciclos de exploração e recebimentos, com custos
financeiros mais baixos.

[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
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