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EDITORIAL

Caro(a) Mutualista,
Com a abertura da Agência da Madeira em 2008, a Lisgarante tem vindo a
ganhar uma importância cada vez maior junto do tecido empresarial
madeirense. A sua intervenção tem incidido sobre as micro, pequenas e
médias empresas, impulsionando o seu crescimento, desenvolvimento e
modernização, quer através da realização de novos investimentos, quer
através do reforço da sua tesouraria ou dos capitais permanentes. Na era
da globalização, a sua intervenção assume especial relevância pois permite
que as empresas ultrapassem os constrangimentos associados à sua
pequena dimensão e passem a operar em mercados mais competitivos.
Paralelamente, temos vindo a dedicar especial atenção à emissão de
garantias no âmbito de projetos de investimento apoiados pelos sistemas
de incentivos em vigor para a Região, assumindo-nos como um parceiro
incontornável quer dos parceiros bancários quer do IDE-RAM.
Ainda uma referência ao Fórum Conversas Mútuas promovido pela
Lisgarante na Madeira no passado dia 23 de Novembro, no qual foi
abordada a importante temática da internacionalização. Muito nos honra
juntar num ambiente “familiar” empresas madeirenses de diferentes
dimensões e setores de atividade, a operarem em mercados distintos. O
debate de ideias entre os convidados permitiu-nos conhecer com maior
detalhe as realidades e os desafios com os quais estas empresas são
confrontadas diariamente, como também conhecer quais os seus projetos
para o futuro. A forte adesão a esta iniciativa demonstra, em nosso
entender, o papel que a Lisgarante pode assumir para encontrar as
melhores soluções para a concretização desses mesmos projetos num
futuro próximo.
Conte connosco!
Nuno Silva
Gerente da Agência da Madeira

CONVERSAS MÚTUAS NA MADEIRA

A Lisgarante recebeu cerca de 90 convidados no hotel Four
Views Baía no dia 23 de novembro para uma conferência sob
o tema "Estratégias de internacionalização para o mercado
global".
Após a abertura da sessão por parte do Presidente da
Lisgarante, José Fernando Figueiredo, o Presidente do IDERAM, Jorge Faria, fez um breve apresentação enquadrada no
tema em análise.
O evento contou também com a participação e o contributo
de representantes de várias empresas e associações,
nomeadamente a ACIF, Grupo Insular e Sociedade Turística
Palheiro Ferreiro, que debateram o tema em análise em open
session.
O evento teve como principal objectivo o estreitamento da
relação de proximidade com os clientes e parceiros da
Lisgarante, fomentando a sua atividade enquanto parceiro
das empresas da Região Autónoma da Madeira no apoio
especializado à captação de financiamentos.

1/3

13/12/2017

Newsletter Lisgarante

Nuno Cavaco Henriques, Administrador Executivo da Lisgarante, esteve presente enquanto
orador convidado, em representação do Sistema Nacional de Garantia Mútua, no I Encontro
Tekinstal, promovido pela AIPOR (Associação dos Instaladores de Portugal) no dia 27 de
novembro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Este encontro de reflexão e partilha de informação que se propõe contribuir para um
trabalho de networking e de despistagem de oportunidades interempresariais, ao mesmo
tempo que aponta mecanismos de manutenção e desenvolvimento das empresas, aconteceu
sob a tutela do tema – “Reabilitação Urbana – Reabilitar para Revitalizar” –, tendo a AIPOR
juntado vários stakeholders numa sessão de trabalho como mais um esforço do
posicionamento do setor face à realidade.
“Este é o primeiro de um ciclo de encontros que a AIPOR pretende promover com
regularidade, onde queremos ouvir todos os que, de uma ou de outra forma, podem
contribuir para a solução de um setor em crise”, salienta Tiago Maul, presidente da AIPOR.

LINHA INVESTE QREN

Estão abertas as candidaturas à Linha Investe QREN - Linha de Financiamento ao
Investimento Empresarial no QREN.
Promovida pela SPGM – Sociedade de Investimento (Entidade Gestora da Linha), este
instrumento financeiro visa apoiar as empresas e a envolvente empresarial, contribuindo
para minorar os efeitos negativos da crise económica, promovendo o financiamento da
contrapartida nacional privada associada à realização de operações cofinanciadas pelo
FEDER no âmbito do QREN.
A Linha Investe QREN disponibiliza um montante global de 1000 milhões de euros, dos
quais 500 milhões são provenientes dos recursos do empréstimo-quadro (QREN EQ)
celebrado entre o Estado português e o Banco Europeu de Investimento (BEI) e os
restantes 500 milhões são provenientes de recursos próprios dos fundos das instituições de
crédito aderentes.
São beneficiárias, a título de empréstimo, empresas com projetos de investimento
aprovados no âmbito dos Sistemas de Incentivos do QREN (SI QREN) e entidades com
projetos de “Ações Coletivas” (SIAC) aprovados no respetivo sistema do QREN. As
operações de financiamento, cujos beneficiários sejam PME com projetos aprovados pelo SI
QREN, beneficiam de uma garantia autónoma, à primeira solicitação, prestada pelas
Sociedades de Garantia Mútua – Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante.
O acesso à linha de financiamento Investe QREN é realizado exclusivamente através da
rede de balcões dos bancos aderentes.
Para mais informações consulte-nos através do email lisgarante@lisgarante.pt ou consulte
o seu Banco.
Para mais informações clique aqui:
Documento de Divulgação

LINHA BES EXPRESS BILL - A GARANTIA DE QUEM PAGA, A CERTEZA DE
QUE RECEBE

As Sociedades de Garantia Mútua (Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante)
celebraram um protocolo com o Banco Espírito Santo, permitindo a disponibilização
de uma Linha de Crédito Especializado às PME que tenham subscrito o produto BES
Express Bill.
Este instrumento de financiamento apresenta vantagens para o vendedor, que
garante o recebimento e o acesso automático e em condições favoráveis à
antecipação de fundos, sem consumir “plafonds” de crédito, e potenciando as suas
vendas.
Mas também apresenta vantagens para o comprador, que emite pagamentos a
prazo com garantia, melhorando o seu poder negocial juntos dos fornecedores e o
seu perfil de risco.
Uma solução de financiamento disponibilizada às empresas para que estas paguem
e recebam à hora certa.
Para
mais
informações
aceda
ao
link
BES
Express
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=4956200F-9AF4-4C18-AE3D560589B0C639.

Bill

em
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MUTUALISTA - GREENPEDIA SOLUTIONS

A Greenpedia Solutions foi inaugurada em 2009, criada para dar resposta à necessidade de
oferecer uma solução integrada no que diz respeito à prestação de um serviço
especializado e venda de equipamentos e produtos que respondam às necessidades das
empresas. A criação desta empresa e a disponibilização das suas capacidades, interesses e
vontades acrescentou algo de inovador ao mercado. Presentemente, atuam em Portugal e
no Sul de Espanha.
A Greenpedia iniciou a parceria com a Lisgarante em 2011, tendo esta instituição
desempenhado um papel importante no decurso da sua atividade, quer no apoio à
expansão do negócio quer no apoio às necessidades correntes da empresa.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS - ZEUGMA

Fundada por Raul Espirito Santo e com sede em Mafra, a Zeugma é uma empresa que
apresenta uma experiência tecnológica considerável, fornecendo soluções de automação
industrial, linhas de montagem, células robotizadas e sistemas de teste automático. Com
uma vocação fortemente exportadora, 68,7% do seu volume de negócios em 2011
destinaram-se aos mercados intracomunitários, 12,3% aos mercados extracomunitários e
19,1% ao mercado nacional.
A Zeugma tem contado, desde 2009, com o importante apoio da Lisgarante, através de
linhas de crédito PME Investe, permitindo investimento em I&D, facilitando o alcance do
seu equilíbrio financeiro e, simultaneamente, o crescimento sustentado do negócio.

[ver notícia completa]
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