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EDITORIAL

Caro(a) Mutualista,
É nos cenários de maior adversidade, como o que vivemos,
que importa juntar esforços e encontrar soluções à medida
dos desafios que temos pela frente. Na Lisgarante não nos
pomos à parte destes desafios, cientes do papel que nos é
cada vez mais reconhecido no apoio às necessidades
financeiras do tecido empresarial do nosso país.
Assim, temos procurado continuar a contribuir no desenho e
disponibilização de Linhas de Crédito de apoio às
necessidades de financiamento das empresas, seja numa
vertente mais estruturada de investimento de longo prazo ou
apoio ao fundo de maneio permanente, seja nas
necessidades de gestão de tesouraria. Temos pois Linhas
negociadas com a Banca e demais parceiros, que permitem
satisfazer toda a oferta de financiamento destinada às PME,
independentemente do ciclo de vida em que se encontrem.
Mas a nossa oferta vai além do apoio ao financiamento,
prestando a Lisgarante todo o tipo de garantias que as PME
necessitam no âmbito da sua atividade (garantias boa
execução, bom cumprimento contratual, levantamento
incentivos, etc.).
Mas os desafios colocam-se também às empresas, quer do
ponto de vista da exigência de informação a disponibilizar às
entidades financiadores de forma mais regular e atempada,
quer na resiliência com que trabalham todos os dias
procurando encontrar novos mercados, clientes e parcerias
de longo prazo.
Contacte-nos e venha visitar-nos numa das nossas Agências
situadas em Lisboa, Albufeira e Funchal.
António Tavares
Diretor Comercial da Lisgarante

LINHA SOCIAL INVESTE

O SOCIAL INVESTE é o Programa de Apoio à Economia Social,
concretizado numa linha de crédito, que visa facilitar o acesso a
financiamento por parte de entidades que integram o sector social. Este
programa destina-se a incentivar o desenvolvimento das atividades de
natureza social e solidária das entidades que integram o sector social,
traduzindo desta forma, o reconhecimento de que este sector constitui,
inquestionavelmente, um dos pilares do desenvolvimento económico e
social do país.
A quem se destina?
• Instituições particulares de solidariedade social
• Mutualidades
• Misericórdias
• Cooperativas
• Associações de desenvolvimento local e
• Outras entidades da economia social sem fins lucrativos
O crédito beneficia de garantia, no quadro do sistema de garanta mútua,
de bonificação da taxa de juro e de bonificação da comissão de garantia,
nos termos protocolados com as Sociedades de Garantia Mutua.
São elegíveis as seguintes operações:
• Investimento no reforço da atividade em áreas existentes ou em novas
áreas de intervenção
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• Modernização dos serviços prestados às comunidades
• Modernização da gestão e reforço de tesouraria
As operações elegíveis são classificadas em duas tipologias específicas,
diferenciadas de acordo com o objetivo do financiamento e a
preponderância das rubricas - as operações elegíveis são classificadas em
duas tipologias específicas, diferenciadas de acordo com o objetivo do
financiamento e a preponderância das rubricas:
• Eixo I – Investimento no reforço da atividade em áreas existentes ou
em novas áreas de intervenção e Modernização dos serviços prestados às
comunidades
• Eixo II – Modernização da Gestão e Reforço da Tesouraria
Mais informamos que as candidaturas a esta linha de crédito poderão ser
apresentadas a partir de hoje através das Instituições de Crédito
protocoladas.
Para mais informações clique aqui.

SISTEMAS DE INCENTIVOS EM VIGOR

Tendo em vista o apoio ao investimento produtivo de
inovação,
o
empreendedorismo,
a
investigação
e
desenvolvimento tecnológico e a utilização de fatores
imateriais de competitividade, os Sistemas de Incentivos ao
Investimento das Empresas surgem como os instrumentos
públicos fundamentais das políticas de dinamização
económica, designadamente em matéria da promoção da
inovação e do desenvolvimento regional.
Encontram-se atualmente em vigor programas nas seguintes
áreas:
- Investigação & Desenvolvimento Tecnológico –
Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico nas Empresas, com vista a obter novos
produtos, serviços ou processos economicamente viáveis que
permitam responder aos desafios que se colocam nos
próximos anos e ao desenvolvimento do nível da capacitação
e reforço de competências internas de I&DT e da valorização
de
resultados
de
I&DT
junto
das
empresas
(http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/incentivos-asempresas/iedt);
- Inovação – Estimular o investimento de inovação
(incluindo o investimento estruturante): produção de novos
bens e serviços no país ou “up-grading” significativo da
produção actual através da transferência e aplicação de
conhecimento ou de inovações organizacionais, bem como a
expansão de capacidades de produção em sectores de
conteúdo tecnológico ou com procuras internacionais
dinâmicas
(http://www.pofc.qren.pt/areas-docompete/incentivos-as-empresas/inovacao);
- Qualificação & Internacionalização PME – Apoiar
projectos de investimento promovidos por empresas, a título
individual ou em cooperação, bem como por entidades
públicas, associações empresariais ou entidades do Sistema
Cientifico e Tecnológico (SCT) direccionados para a
intervenção nas PME, tendo em vista a inovação,
modernização e internacionalização, através da utilização de
factores
dinâmicos
da
competitividade
(http://www.pofc.qren.pt/areas-do-compete/incentivos-asempresas/qualificacao-e-internacionalizacao-pme).

MUTUALISTAS - GOLDEN TRAM 242

Construído naquela que é provavelmente a zona mais atraente da
capital portuguesa, o Golden Tram 242 Hostel, situado na Rua Áurea e
aberto ao público desde 21 de abril deste ano, prevê disponibilizar
cerca de 47.000 camas por ano. Com cinco pisos, vinte quartos e
centro e trinta e uma camas, incluindo quatro suites, o Golden Tram
242 disponibiliza ainda aos seus clientes uma coffee-shop/bar e um
lounge equipado com diversos entretenimentos e áreas de lazer.
Apesar de recente, a empresa recorreu à Lisgarante no âmbito da
contratação de várias tipologias de garantias, destacando-se o
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investimento efetuado na conclusão desta unidade hoteleira.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - MODIBORSE

Constituído na década de 90, o Grupo Modiborse centra a
sua atividade na representação e comercialização de marcas,
no mercado nacional, e no travel retail business com três
conceitos distintos tendo por base a excelência e serviço
personalizado (Fashion Gate, Football Gate e Travel &
Business Gate), operados pela empresa do grupo,
GATELEVEN.
O Grupo Modiborse encerrou o ano de 2012 com um volume
de negócios de cerca de cinco milhões de euros. As
empresas do Grupo são mutualistas desde 2009 estando a
Lisgarante a apoiar o esforço de investimento e o
crescimento do negócio desde então.

[ver notícia completa]
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