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Atualidade
Linha de Crédito para a Descarbonização e
Economia Circular
A nova Linha anunciada pelo Governo é dirigida às empresas
industriais e do turismo que pretendam aumentar a competitividade
através da eficiência energética e melhorar a sustentabilidade
ambiental, mediante a adoção de medidas de redução do consumo
energético e de mudança da fonte energética fóssil para renovável.
Ler notícia completa

Melhoria das condições da Linha de Crédito Indústria
4.0 / Apoio à Digitalização
As novas condições representam vantagens acrescidas para as
empresas, destacando-se o aumento da cobertura de garantia
mútuade 65% para 70%, o aumento da bonificação da comissão de
garantiapara 100%, ou o aumento do prazo de financiamento de 4
para 7 anos.
Ler notícia completa

Evento anual da European Association of Guarantee
Institutions (AECM)
Realizou-se em Antuérpia, Bélgica, entre os dias 12 e 15 de junho, o
evento anual da European Association of Guarantee Institutions (AECM)
que contou com a presença de mais de 220 participantes, entre os
quais a Lisgarante.
Ler notícia completa

Linhas de Crédito geridas pela PME Investimentos
atingem €20 mil Milhões de financiamentos
aprovados
O valor foi alcançado após a aprovação de cerca de 225 mil operações
a quase 100 mil empresas, apoiando dessa forma perto de 1,2 Milhões
de empregos, no âmbito das iniciativas do Ministério da Economia e
através de Linhas de Crédito geridas pela PME Investimentos.
Ler notícia completa

Tome nota
Novo Site IFRRU 2020 já está online
O IFRRU 2020 é um instrumento financeiro destinado a apoiar investimentos em reabilitação urbana, que cobre
todo o território nacional e ao abrigo do qual já foram assinados mais de 100 contratos que representam um
investimento contratado de quase € 330 Milhões.
Conheça as condições do IFRRU com garantia mútua!
Saber mais

Investimento acelera crescimento do PIB no 1º trimestre de 2019
No primeiro trimestre de 2019 o crescimento do Produto Interno Bruto foi de 1,8% em termos homólogos,
segundo estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, sendo este o 22.º trimestre consecutivo de
crescimento.
Ver mais

Casos de Sucesso
AlgarExperience
A AlgarExperience prima pelos valores de simplicidade, sustentabilidade,
confiança e evolução. Esta evolução é motivada pelo apoio dos turistas,
colaboradores, fornecedores e parceiros, tal como a Lisgarante que acredita e
permite a expansão desta organização, através da prestação de garantias.
Saber mais

Kalorias
Sem o apoio da Lisgarante, o Kalorias nunca teria tido a possibilidade de
crescer da forma como cresceu e muito menos ter as oportunidades de
continuar a ser uma empresa de futuro no nosso país.
Saber mais

As nossas Agências

Siga-nos no LinkedIn

Fale connosco

+ 351 210 425 500

www.lisgarante.pt

lisgarante@lisgarante.pt

© 2019 Lisgarante - Todos os direitos reservados
A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Lisgarante - Sociedade de Garantia Mútua, S.A., não podendo
por isso, em caso algum, ser considerado 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 incluído na nossa lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da
mesma clique aqui

