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CAROS MUTUALISTAS E PARCEIROS,
Na primeira edição de 2018, a Lisgarante reforça o seu compromisso na divulgação dos produtos com
Garantia Mútua e no fortalecimento da nossa relação com todos os Mutualistas, Parceiros e potenciais
Clientes.
Este início de ano é celebrado com uma nova imagem e um novo sítio na Internet para potenciar a
comunicação convosco.
Durante o ano de 2017, a Lisgarante prosseguiu a sua missão de apoio às empresas através da emissão
de 6.520 garantias com um valor total aproximado de 297 milhões de euros, em benefício de 5.984
entidades, mantendo a sua relevância no apoio à economia, com preferência para as PME.
De forma a melhorar as condições de financiamento para as empresas, publicitamos o mais recente
instrumento financeiro, o IFRRU 2020, e destacamos o lançamento das linhas Capitalizar Exportação e
Capitalizar Mid-Cap previsto para este ano.
Nesta edição, assinalamos ainda a realização da Cerimónia PME Excelência 2017, que distinguiu 1.947
empresas, das quais 639 localizadas nos distritos de intervenção da Lisgarante (Beja, Évora, Faro,
Lisboa, Setúbal e Ilha da Madeira), em função dos indicadores de solidez financeira e de desempenho
económico e financeiro.
Na rúbrica “Casos de Sucesso”, destacamos os nossos Mutualistas Alberto Oculista e Urmi. Votos de
um 2018 cheio de sucesso!
Nuno Cavaco Henriques
Presidente da Comissão Executiva

A LISGARANTE TEM NOVO WEBSITE
O novo website é uma plataforma de acesso privilegiado à Lisgarante onde poderá solicitar contacto especializado dos nossos
Gestores e encontrar toda a informação dos produtos com Garantia Mútua.
Esperamos a sua visita!

RESUMO DA ATIVIDADE DA LISGARANTE 2017
Durante o ano de 2017, a Lisgarante prestou 6.520 garantias, num total aproximado de 297 milhões de euros, alavancando
financiamentos na ordem dos 694 milhões de euros.
Estas garantias foram prestadas em benefício de 5.984 entidades, que empregaram cerca de 153 mil trabalhadores e que
fizeram investimentos de sensivelmente 774 milhões de euros. A carteira atual de garantias emitidas é de aproximadamente
857 milhões de euros.
No quadro abaixo, apresentamos os valores referentes ao ano de 2017.
Pode consultar mais informações sobre a evolução da atividade da Lisgarante aqui.

Criado no âmbito do Portugal 2020, o IFRRU 2020 é um instrumento financeiro para reabilitação
e revitalização urbanas, que se destina a apoiar projetos de reabilitação integral de edifícios e
de espaços e unidades industriais abandonadas, com vista à reconversão, bem como à
revitalização física do espaço dedicado a comunidades desfavorecidas, em zonas urbanas e
rurais, potenciando ainda melhorias da eficiência energética dos edifícios.
A linha de financiamento é apoiada pela Garantia Mútua e permite intervenção nas designadas
zonas Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU).
Consulte mais informações aqui.

GOVERNO PREVÊ 1.600 MILHÕES DE EUROS PARA CAPITALIZAR EMPRESAS

O Governo prevê o relançamento da Linha de Crédito Capitalizar, com dotação global de 1.600 milhões de euros. Segundo
o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, a nova linha trará algumas novidades, por exemplo, em relação aos prazos
de maturidade, “que passam de seis para doze anos”, e à política de spreads.
Está ainda previsto o lançamento da Linha Capitalizar Exportação, com uma dotação de 600 milhões de euros, para dar
“condições mais vantajosas com vista à promoção da internacionalização das empresas portuguesas”, e ainda da Linha
Capitalizar Mid-Cap, dotada com 400 milhões de euros, dirigida a “empresas que empregam até três mil trabalhadores”.
Consulte a notícia completa aqui.
Fonte: Jornal ECO.

PERTO DE 2.000 EMPRESAS GALARDOADAS COM O PRÉMIO PME EXCELÊNCIA 2017
Realizou-se no passado dia 20 de fevereiro a cerimónia PME Excelência 2017, uma iniciativa do IAPMEI e do Turismo de
Portugal que contou, uma vez mais, com a presença das Sociedades do Sistema Nacional da Garantia Mútua (SNGM) –
Agrogarante, Garval, Lisgarante, Norgarante e SPGM.
Neste evento, foram premiadas 1.947 empresas que se distinguiram pelos seus indicadores de solidez financeira e
desempenho económico e financeiro, tendo sido igualmente certificadas pelo SNGM com o seu rating.
Nos distritos de Beja, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Ilha da Madeira – áreas geográficas onde a Lisgarante apoia as PME –
foram distinguidas 639 empresas com o Estatuto de PME Excelência 2017, o que representa um aumento de 15% em relação
ao ano anterior.
Para mais informações e para consulta dos critérios da PME Excelência 2017, clique aqui.

CASOS DE SUCESSO | ALBERTO OCULISTA

“A Lisgarante, como instrumento facilitador de acesso ao crédito, contribuiu para alavancar a capacidade de
investimento do Grupo, permitindo aproveitar oportunidades de negócio que surgiram ao longo do tempo o que,
por sua vez, permitiu consolidar uma posição de destaque do Grupo em Portugal”.
A empresa Alberto Oculista, S.A. foi fundada em 1984 com o objetivo de se especializar no retalho de óptica. Teve origem
na Rua Dr. Fernão de Ornelas, n.º 41, na Cidade do Funchal.
Atualmente, é líder destacada do mercado da Região Autónoma da Madeira no que concerne à comercialização de produtos
óticos (aros oftálmicos, lentes oftálmicas, aparelhos de medida, óculos de sol, entre outros), sendo representante das marcas
de maior prestígio e notoriedade do mundo.
De forma a ultrapassar as limitações decorrentes da exiguidade do mercado regional, os sócios encetaram, há cerca de sete
anos, uma estratégia de expansão do negócio, contando atualmente com uma rede de 46 lojas físicas distribuídas por
Madeira, Açores, Algarve, Almada, Lisboa, Figueira da Foz, Coimbra, Viseu e Madrid – esta última inaugurada em 20 de abril
de 2017 –, fazendo parte de um projeto estratégico de internacionalização para o qual o Grupo tem reservado um valor
estimado de dois milhões de euros, que contempla a abertura de mais lojas em Espanha.
Pode ler o testemunho completo aqui.

CASOS DE SUCESSO | URMI

“A Lisgarante tem sido um parceiro que nos tem apoiado no crescimento através da ajuda ao financiamento
junto das Instituições de Crédito.”
A Urmi, S.A. foi fundada em 1984 e tem na indústria extrativa, exploração de pedreiras, obras públicas e nos representantes
de máquinas de terraplanagem os seus principais Clientes, desenvolvendo a sua área de negócio em vertentes como
reparação e manutenção de máquinas de terraplanagem e acessórios, fabricação de acessórios de acoplagem às máquinas
de terraplanagem, com design próprio, representação e comercialização de peças e acessórios, reparação metalomecânica
e comércio de aços especiais.
A Qualidade é reconhecida como uma prioridade da Urmi, no seu esforço de melhorar a competitividade, assegurar e garantir
a qualidade dos produtos e serviços.
A atividade da empresa desenvolve-se num ambiente de melhoria permanente através do empenho conjunto dos
colaboradores, clientes e fornecedores, por isso estamos, neste momento, a investir no aumento das instalações que
permitirão melhores condições de trabalho.
Pode ler o testemunho completo aqui.
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