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NEWSLETTER - MAIO 2017

Caros Mutualistas e Parceiros,
Nesta edição evidenciamos o papel que a Garantia Mútua tem desempenhado no
desenvolvimento das empresas portuguesas. Através das soluções que temos
disponíveis para a sua empresa, temos contribuído de forma clara no apoio aos
projetos de investimento, mas também no apoio às necessidades de tesouraria e
fundo de maneio.
Todas estas iniciativas destinam-se aos nossos Mutualistas, pois é convosco que
queremos reforçar a nossa parceria neste momento determinante para o futuro das
empresas que têm pela frente novos e importantes desafios.
As nossas equipas comerciais estão à sua espera nas agências localizadas em
Lisboa, Albufeira e Funchal. Agora, mais do que nunca, procure-nos e fale
connosco, temos uma solução à sua medida!
António Tavares
Diretor Comercial

GOVERNO ANUNCIA LANÇAMENTO DE NOVOS CONCURSOS DO
PORTUGAL 2020

Foram lançados, nas plataformas do Portugal 2020, novos concursos dos
sistemas de incentivos ao investimento empresarial "com uma dotação global
de 602 milhões de euros de fundos comunitários, que permitirão o apoio a 1,3
mil milhões de euros de investimento", segundo informação do ministério do
Planeamento e das Infraestruturas.
Estes
concursos
destinam-se
a
apoiar
a
inovação
produtiva,
o
empreendedorismo qualificado, a internacionalização e qualificação das
pequenas e médias empresas e o regime contratual.
Fonte: Jornal de Negócios
No âmbito destes projetos, o Sistema Nacional de Garantia Mútua tem
disponível a Linha de Adiantamento de Incentivos - Portugal 2020, que
permite às empresas dispor de um mecanismo de garantias para levantamento
dos incentivos que tenham sido aprovados no âmbito dos programas de apoio
ao investimento do “Portugal 2020”.
Para mais informações sobre a Linha de Adiantamento de Incentivos - Portugal
2020 contate-nos ou consulte a informação disponível em www.lisgarante.pt.

[ver notícia completa]

“MILHARES DE EMPRESAS” JÁ ADERIRAM ÀS LINHAS CAPITALIZAR

Em conjunto, a linha de crédito com garantia mútua e a linha de financiamento a
operações de capital reversível têm como objetivo fazer chegar 1100 milhões de
euros para investimento das Pequenas e Médias Empresas (PME).
Para mais informações sobre a Linha de Crédito Capitalizar 2017 contate-nos ou
consulte a informação disponível em www.lisgarante.pt.
Fonte: Dinheiro Vivo
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GARANTIA MÚTUA PRESTOU 12,5 MIL MILHÕES DE EUROS DE GARANTIAS

Desde o início da sua atividade e até final de 2016, o Sistema Nacional da Garantia
Mútua emitiu mais de 217 mil garantias, num valor global superior a 12,5 mil
milhões de euros em garantias prestadas, para financiamentos na ordem dos 24,9
mil milhões de euros.

[ver notícia completa]

SOLUÇÕES PARA A SUA EMPRESA

Conheça estas e outras soluções que temos disponíveis em www.lisgarante.pt.

CASOS DE SUCESSO | HOTEIS HERITAGE

"Os nossos primeiros contactos com a Garantia Mútua datam de 2008,
altura em que se assiste a um agravamento das condições de mercado, nos
empréstimos bancários às empresas. Desde esse período, até à data de
hoje, a Garantia Mútua tem sido um importante apoio no financiamento
bancário e melhoria das condições do mesmo", referiu Antonio Pedro Duarte
Fernandes – Administrador.
Os Hoteis Heritage Lisboa surgiram em 1998 com a ideia de promover hotéis de
charme portugueses que reflectissem a tradição e a cultura do país e da cidade.
Propriedade e gestão de famílias portuguesas, os Hoteis Heritage Lisboa
encontram-se instalados em antigas casas e pequenos edifícios históricos da zona
antiga da cidade.
Desde a escolha do local ao próprio edifício passando pelo facto de os arquitectos

2/4

13/12/2017

Newsletter Lisgarante

e decoradores serem sempre portugueses, reflecte a preocupação de que
todas as unidades tenham uma forte ligação à cidade.
Aqui, a tradição do local e as exigências dos tempos modernos harmonizam-se
criando ambientes únicos, íntimos e acolhedores, como de a casa de um amigo
português se tratasse. A sua localização no centro histórico de Lisboa facilita o
contacto imediato com aquilo que a cidade tem para oferecer de mais genuíno,
desde os seus monumentos às suas gentes.
O Solar Do Castelo, por exemplo, encontra-se no interior das muralhas do Castelo
de São Jorge, onde vivem cerca de quatrocentas pessoas e onde se respira a
atmosfera de um bairro típico lisboeta.
Podemos encontrar ainda casas antigas com relevante interesse arquitectónico,
como é o caso de As Janelas Verdes, e edifícios de famosos arquitectos
portugueses, como Cassiano Branco no caso do Hotel Britania e Lucínio Cruz no
caso do Lisboa Plaza.
O Heritage Av Liberdade Hotel, localizado em plena Avenida da Liberdade, num
edifício do século XVIII, tem como arquitecto e decorador Miguel Câncio Martins.

CASOS DE SUCESSO | ISWARI

"O apoio da Lisgarante à actividade da empresa Alma e Valor, dona da
marca Iswari, tem sido crucial ao desenvolvimento da actividade e da
internacionalização que tem permitido crescer a um ritmo medio de 50%
ao ano", de acordo com Gonçalo Sardinha – Gerente.
“As linhas de crédito e confirming que dispomos permitem investimentos na nossa
capacidade produtiva, na compra de matéria-prima, no acompanhamento do
crescimento. Em 2016 a empresa faturou 4.6 Milhões de Euros e em 2017 estamos
em linha para Faturar 7.2 Milhões.
A Lisgarante provou ser um parceiro que nos acompanha nesta dinamização e
conquista internacional de uma empresa portuguesa com produtos inovadores num
sector em franca expansão.”
A Iswari é uma marca portuguesa que rapidamente se tornou líder de mercado
na área dos superalimentos, conquistando mais de 18 países com os seus
produtos e filosofia únicos. Apesar do seu início mais artesanal, com produção
familiar e com vendas para amigos, Gonçalo Sardinha acreditava no sonho de
oferecer aos portugueses, e ao mundo, superalimentos que podiam mudar o estilo
de vida de milhares de pessoas.
Em 2010 nascia a Iswari que, com um investimento inicial de 50.000 euros,
rapidamente alcançou o sucesso e atualmente está presente em mais de 18 países,
com um volume de faturação na ordem dos 4 milhões de euros. Sediada em
Palmela, onde se encontra a fábrica, a Iswari conta com uma equipa de 50
colaboradores, sendo que 37 se encontram em Portugal e os restantes 13
distribuídos pela marca na República Checa e na Irlanda.
A marca Iswari oferece uma vasta gama de produtos conhecidos como
superalimentos, alimentos de alto teor em micronutrientes (vitaminas lipossolúveis,
hidrossolúveis, sais minerais e oligoelementos) com elevados benefícios para a
saúde. Ao todo são 51 produtos, distribuídos por seis categorias principais:
Pequenos-Almoços, Desintoxicantes, Proteínas, Macaccinos, Superalimentos Puros,
“Toppings” e Snacks.
Os produtos Iswari não possuem ingredientes nocivos para a saúde humana ou
quaisquer derivados de animais, soja, leite, glúten ou açúcares refinados. Os
produtos Iswari são atestados pela Vegan Society Trademark, são orgânicos (com
qualidade assegurada desde a origem pois apenas são utilizadas matérias-primas
que respeitem os standards europeus de produção orgânica), provenientes de
comércio-justo (seleção rigorosa de produtos cuja origem é certificada) e isentos
de glúten, sendo certificados pela APC – Associação Portuguesa de Celíacos.
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