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Caros Mutualistas e Parceiros,

No início do ano de 2019, a Lisgarante e o Sistema Nacional de Garantia Mútua,
em conjunto com os seus Parceiros públicos e privados, reforçam o compromisso
de criar novas soluções que correspondam às necessidades de financiamento das Micro, Pequenas e
Médias Empresas.
Prova disso é o lançamento de uma linha de crédito – Capitalizar Turismo 2018/2019 – adequada às
necessidades de financiamento de empresas que pretendam criar ou requalificar projetos turísticos,
mas também pela aposta na linha de crédito para Eficiência Energética, que acentua o nosso empenho
em contribuir para a melhoria da sustentabilidade empresarial, ambiental e social do país.
Queremos ajudá-lo na expansão do seu negócio e na concretização dos seus projetos, por isso
convidamo-lo a consultar todos os nossos Produtos ou a contactar as nossas Agências Comerciais !

Nesta edição fazemos também o balanço da atividade da Lisgarante em 2018, ano no qual prestámos
mais de 5 mil garantias, totalizando mais de 250 milhões de euros, fixando a carteira de garantias viva
em aproximadamente 850 milhões de euros.
Desde a sua constituição em 2002, e em mais de 15 anos de atividade, a Lisgarante prestou cerca de
75 mil garantias, num valor aproximado de 3 600 milhões de euros, para financiamentos na ordem dos
8 000 milhões de euros. Estas garantias apoiaram mais de 35 mil entidades, que empregaram
aproximadamente 800 mil trabalhadores e que fizeram investimentos superiores a 8 000 milhões de
euros.

Nuno Cavaco Henriques
Presidente da Comissão Executiva

Em destaque: Novas Linhas de crédito com Garantia Mútua

€130 Milhões para apoiar empresas do setor do Turismo
Promovida pelo Turismo de Portugal, IP, esta nova Linha tem por objectivo apoiar o investimento
na criação ou na requalificação de empreendimentos e estabelecimentos com interesse para o
Turismo, podendo financiar serviço de dívida de curto e médio prazo.

As empresas beneficiam de uma garantia até 80% do capital em dívida em cada momento do
tempo e ainda da bonificação integral da comissão de garantia, para financiamentos até aos
€4.5 Milhões por operação, cujos prazos podem estender-se até aos 15 anos, com possibilidade
de beneficiar de um período de carência de capital até 48 meses .
Saber mais

€100 Milhões para melhorar a eficiência energética das
empresas
Linha pretende apoiar investimentos para modernizar e melhorar o desempenho energético das
instalações industriais e turísticas das empresas aumento a sua competitividade e contribuindo
assim para a sustentabilidade ambiental, por via da transformação do consumo de fontes de
energia fósseis em fontes renováveis.
Os financiamentos ao abrigo desta Linha podem ascender aos €2 Milhões por empresa para
operações com prazos até aos 10 anos e possibilidade de incluir um período de carência até 24
meses. As Sociedades de Garantia Mútua prestam uma garantia até 80% do capital em dívida
em cada momento do tempo com bonificação integral da respetiva comissão.
Saber mais

Atualidade
Governo aprova medidas para minimizar efeitos da
saída do Reino Unido da União Europeia nas
empresas portuguesas
Entre essas medidas está a criação de uma Linha Específica de apoio
para empresas, a desenvolver pela Sociedade Portuguesa de Garantia
Mútua em colaboração com o IAPMEI-Agência para a Competitividade
e Inovação, no valor de 50 milhões de euros.

Ler notícia completa

€50 Milhões para Empresários Regressados da
Venezuela com o apoio da Garantia Mútua
O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, IP, o Instituto
de Desenvolvimento Empresarial, IP RAM, a SPGM – Sociedade de
Investimento, S.A., as Sociedades de Garantia Mútua (SGM) e as
principais Instituições de Crédito nacionais celebraram um protocolo
para a criação da Linha Regressar Venezuela.

Ler notícia completa

Casos de Sucesso
FN hotelaria
Atualmente, embora a atividade da FN hotelaria continue assente na resposta
às solicitações dos seus clientes no mercado regional, a sua presença em
projetos de enorme relevo e referência nacional continua a crescer.
Saber mais

Gesfleet
Todo o projeto foi avaliado e feito um voto de confiança pela Lisgarante, que
garantiu o seu arranque através das soluções financeiras que dispõem ao seu
alcance para melhor conforto das entidades que financiam o negócio.
Saber mais
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