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O que é 
Linha de Crédito até € 700 milhões de euros lançada pelo Ministério da Economia, em resultado do protocolo celebrado entre 
o IAPMEI, a PME Investimentos, as Instituições de Crédito e as Sociedades de Garantia Mútua. 

 
Para que serve 
Permitir que as empresas obtenham financiamento para necessidades de fundo de maneio em condições mais vantajosas, 
nomeadamente em relação a preços e prazos dos empréstimos. 

 
A quem se destina 
Micro e Pequenas Empresas certificadas pela Declaração Eletrónica do IAPMEI, com Localização (sede social) em território 
nacional. 

 
Qual a intervenção da Lisgarante 
Prestar garantias que facilitem a obtenção de crédito em melhores condições para as empresas. 

 
Como aceder 
Fale diretamente com o seu Banco ou contacte-nos para mais informações. 

 
Principais Condições: 

Financiamentos até € 1 500 000 Operações até 4 anos 

Cobertura de Garantia até 50% 

Carência até 6 meses 

Bonificação de 50% na Comissão de Garantia 

* A presente informação tem natureza publicitária e não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, não constituindo uma proposta 
contratual. Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função do perfil de risco para cada operação. 

Linha Fundo de Maneio 

700 Milhões de euros para apoiar as empresas 
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Atualidade 

 

Governo anuncia a criação da linha Capitalizar 

Turismo  

Na abertura do 30.º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, 

a decorrer em Lisboa, António Costa anunciou a criação da linha 

Capitalizar Turismo, no valor de 130 milhões de euros, para “financiar a 

criação e requalificação de projetos turísticos”, que também terão uma 

nova linha no âmbito da sustentabilidade ambiental.  

 

Ler notícia completa    
 

  

 

Nova linha para a Eficiência Energética  

O Sistema Nacional de Garantia Mútua, em conjunto com o Programa 

Interface, o Turismo de Portugal, o Fundo de Inovação, Tecnologia e 

Economia Circular lançaram uma nova linha para a Eficiência 

Energética, com um montante global de € 100 milhões.  

 

Ler notícia completa    
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XXIII Fórum Ibero-Americano de Sistemas de 

Garantia  

Decorreu nos dias 24 a 27 de outubro, no Porto, o XXIII Fórum Ibero-

Americano de Sistemas de Garantia e Financiamento para PME, tendo 

como tema central: "Novas fronteiras para as economias ibero-

americanas”.  

 

Ler notícia completa    
 

  
 

Casos de Sucesso  

Sofrapa 

 
"A Sofrapa é mutualista desde 2005, sendo que a Lisgarante tem apoiado o 
seu crescimento ao longo dos últimos anos, sendo um importante parceiro da 
empresa. Agradecemos a confiança depositada na nossa gestão”.  
 
Saber mais    

  

Grupo Rolo 

 
"O grupo tem investido nos últimos dois anos um total de 18M€. O investimento 
contou com o apoio de várias entidades entre as quais a Lisgarante, que se 
tornou parceiro fundamental para o desenvolvimento destes dois projetos".  
 
Saber mais    
 

 

 

 

As nossas Agências 
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Siga-nos no LinkedIn 
 

  

  Fale connosco  www.lisgarante.pt  
 

 
 Contactos Lisgarante:  + 351 217 503 090  lisgarante@lisgarante.pt 
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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  
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