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NEWSLETTER – NOVEMBRO 2014

Caros mutualistas e parceiros,
Apesar dos ténues sinais de crescimento, o ambiente económico e de negócios
permanece instável. A Lisgarante continua a almejar com perseverança apoiar as
PME no seu desenvolvimento e crescimento, através do apoio à captação de fontes
de financiamento da sua atividade.
No 1º semestre de 2014 emitimos 3 126 novas garantias, apoiando financiamentos
de 300 milhões de euros. Grande parte da nossa intervenção nas empresas
manteve como principal canal a Linha PME Crescimento 2014 sendo visível o
acréscimo de procura de soluções de apoio de tesouraria corrente. Neste âmbito, a
Garantia Mútua tem vindo a estabelecer linhas de crédito especializadas com as
principais Instituições de Crédito, nomeadamente no que diz respeito ao
financiamento à exportação, factoring e confirming.
A Linha estabelecida com o FEI, hoje notícia, comercializada através das nossas
agências comerciais, foi recentemente aberta a colocação por via das Instituições
de Crédito protocoladas. Esta linha de crédito apresenta condições muito
vantajosas em especial para as empresas em fase de investimento de expansão,
permitindo igualmente o financiamento por leasing.
Certo de que a nossa presença junto das empresas é cada vez mais evidente,
através das soluções que disponibilizamos, estamos igualmente empenhados em
acompanhar em proximidade os negócios. No presente ano realizámos já mais de
500 visitas no âmbito de novos investimentos promovidos pelos nossos
mutualistas.
Em nome da Equipa Lisgarante, faço votos de bons negócios CONNOSCO.
Nuno Cavaco Henriques
Administrador

LINHA FEI 2013

A Linha FEI 2013 é uma linha do Sistema Nacional de Garantia Mútua que tem por objetivo apoiar o financiamento das
Pequenas e Médias Empresas (PME) oferecendo melhores condições de acesso e preços mais atrativos. Com um montante
global de 203 milhões de euros.
Caso tenha um projeto de investimento para realizar ou tenha necessidades de fundo de maneio na gestão corrente da sua
empresa, não hesite em contatar a Lisgarante, nós ajudamo-lo a encontrar a melhor solução de financiamento para o seu
negócio. Em alternativa poderá contactar a Instituição de Crédito com quem trabalha, para obter mais informações sobre esta
Linha.
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LINHA DE CRÉDITO PME CRESCIMENTO 2014

Disponível desde 3 de março de 2014, tem uma dotação global de 2.000 milhões de euros e detém três Linhas Específicas:

CAPACIDADE EMPREENDEDORA DOS PORTUGUESES

O ministro da Economia, Pires de Lima, e o presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, entregaram as chaves a mais
de 30 novos projectos empresariais apoiados pela incubadora “Start-Up Lisboa”.
Na cerimónia, o ministro da Economia destacou a importância destas incubadoras na retoma económica, afirmando que
"têm ajudado a criar emprego no último ano".
"Em Portugal têm sido criados 101 mil novos postos de trabalho e mais de metade têm origem em empresas que foram
criadas há menos de cinco anos", disse António Pires de Lima.
Para o ministro, estas empresas, "com a sua capacidade de inovar, estão a ajudar Portugal a retomar" a economia. Por seu
lado, o presidente da câmara de Lisboa disse que foi a crise económica que "obrigou" a autarquia a criar as 'Start-Up'.
"Durante muitos anos, as autarquias preocuparam-se pouco com a economia. A nossa relação verificava-se no mês de
agosto, quando íamos à conta receber a derrama que generosamente o sector financeiro gerava na cidade. Os últimos
anos obrigaram, e bem, a mudar a nossa relação com a economia, porque a derrama teve uma quebra muito acentuada, o
desemprego aumentou e percebemos que uma cidade não pode viver simplesmente esperando que a economia funcione
por si, mas que pode e deve ter uma relação positiva na criação do ambiente económico favorável ao desenvolvimento",
afirmou.
António Costa fez ainda saber que existem atualmente em Lisboa uma rede de 12 incubadoras de empresas.
Em declarações à agência Lusa, as mentoras da empresa "Wine With a View", que permite beber um copo de vinho no
Castelo de São Jorge com vista para a cidade, e da "Renda Zero", que é um projeto novo de arrendamento em que o
inquilino investe o dinheiro na reabilitação do imóvel e o proprietário oferece a renda ao inquilino são unânimes em
destacar as mais-valias das “Start-Up”.
No intuito de estimular e orientar investimentos a realizar por Micro e pequenas empresas no Município de Lisboa, a
Lisgarante, a Caixa Económica Montepio Geral, o IAPMEI e a Associação Incubadora de Lisboa constituíram o Fundo
FINICIA de Lisboa, cujos termos de colaboração foram firmados no Protocolo Financeiro e de Cooperação. (mais
informações)
Fonte: Jornal de Negócios

APOIOS COMUNITÁRIOS A PME

A Comissão Europeia deu a conhecer as primeiras 155 pequenas e médias empresas (PME) que beneficiarão de
subvenções do novo instrumento de apoio às PME Bruxelas está a disponibilizar para já um orçamento, de 3 mil milhões de
euros, que será distribuído por 155 PME provenientes de 21 países. Cada uma delas receberá 50 mil euros para financiar
estudos de viabilidade dos seus projetos.
As PME podem "ainda beneficiar de serviços de assessoria empresarial durante três dias, no máximo. Em seguida, os
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respectivos projetos poderão ser objeto de um novo apoio financeiro da Comissão, que poderá ascender a 2,5 milhões de
euros", acrescenta Bruxelas em comunicado.
Portugal é um dos países eleitos, no caso apenas com uma PME escolhida, a Stab Vida, uma empresa dedicada à genética,
com sede em Oeiras.
O instrumento de apoio às PME foi lançado no âmbito do novo programa-quadro da UE "Horizonte 2020", cujo orçamento
ascende a 80 mil milhões de euros para financiamento da investigação, e visa ajudar as pequenas empresas a
transformarem projetos inovadores em produtos comercializáveis. Podem candidatar-se a uma subvenção desse
instrumento as PME dos Estados-Membros da UE ou dos países associados ao Programa-Quadro Horizonte 2020.
No total, deverão ser financiados cerca de 645 projetos em 2014 e 670 em 2015. Podem ser apresentadas candidaturas a
qualquer momento, sendo os próximos prazos de avaliação 24 de Setembro e 17 de Dezembro de 2014, para a fase 1, e 9
de Outubro e 17 de Dezembro de 2014, para a fase 2.
Deixamos aqui 5 passos para aceder aos fundos
1. Projeto: O primeiro passo para tentar encaixar um projeto neste programa de incentivos é conhecer bem as regras do
jogo. A Comissão Europeia publica, no portal do participante, todos os projetos dedicados à pesquisa e inovação que estão
inscritos no programa H2020. Além deste programa para 2020, é possível avançar com uma candidatura relativa a
programas anteriores. Bruxelas fornece um manual para encontrar qual o melhor programa para poder candidatar o
projeto.
2.
Candidatura: Esta candidatura pode ser feita individualmente ou em grupo. Bruxelas detalha que a maioria dos
projetos apoiados são iniciativas colaborativas, com pelo menos três entidades de diferentes Estados-membro. E existem
vários parceiros que podem ajudar na celebração das parcerias. Contudo é possível avançar com uma proposta individual,
quer como investigador, empresa, ou equipa. A maioria dos programas individuais são apoiados no âmbito do programa
H2020.
3. Criar Conta: Para submeter o projeto é necessário criar uma conta no portal do participante. Depois os participantes
têm que preencher os formulários e submetê-los por via eletrónica à Comissão Europeia.
4.
Registo: A Comissão Europeia tem registo online para as entidades que pretendem participar. Neste registo, o
proponente ficará com uma chave de identificação que será usada entre as partes como forma de identificação. Antes de
registar a organização, é importante verificar se a sua organização não está já registada.
5. Submeter: Depois de concretizar os passos anteriores só falta submeter o projeto. Para isso é importante ir à Secção
submissão da proposta eletrónica e no tópico especifico em que pretende concorrer. É preciso estar com a sua conta aberta
para poder concluir este processo.
A Lisgarante coloca ao seu dispor garantias a incentivos, requeridas no âmbito de programas de apoio às empresas. (mais
informações)
Fonte: Jornal de Negócios

CASOS DE SUCESSO

A Science4you ganhou o Prémio "Start Up of the Year" da primeira edição do "Portugal Ventures Awards!", uma iniciativa
de Fernando Alvim.
O "Portugal Ventures Awards!" é uma iniciativa anual que visa distinguir novos talentos Portuguêses com idade inferior a
35 anos, para premiar o importante papel que desempenham, a sua actividade e mérito em diferentes áreas, como
cultura, ciência ou sociedade. A ideia por trás da criação desses prémios é descobrir e revelar talentos emergentes, como
forma de incentivá-los a continuar a sua jornada.
Os nomeados para os Prémios são selecionados e avaliados por uma escala pluridisciplinar de jurados, composto por
reconhecidas personalidades, tais como Julião Sarmento, Carlos Fiolhais, Leonel Moura, Rui Pedro Tendinha, Rui de Brito,
Eduarda Abbondanza, Henrique Sá Pessoa , José Nunes, Sousa Martins, Reginaldo Rodrigues de Almeida, Pedro Rocha
Vieira, José Mário Silva, João Pombeiro, Henrique Amaro, Rui Oliveira Marques, Rui Monteiro e Nuno Azinheira, entre
outros.
Miguel Pina Martins, fundador e CEO da Science4you, uma empresa apoiada pela Portugal Ventures e pela Lisgarante,
recebeu o prémio na cerimónia de premiação que foi realizada na Culturgest, em Lisboa.
Fonte: Linkedin

CASOS DE SUCESSO

O fundador e presidente da Mundo Aquático SA, Pedro Lavia, (empresa detentora do parque temático Zoomarine em
Albufeira), recebeu durante o congresso anual da IMATA, que teve lugar em Orlando, nos Estado Unidos da América, o
altamente prestigiado “Sonny Allen Lifetime Achievment”. É de destacar que este prémio “carreira” foi atribuído pela
primeira vez a um cidadão que não tem nacionalidade Norte Americana.
O "Sonny Allen Lifetime Achievement Award" foi criado como tributo ao fundador e ex-presidente da IMATA, falecido em
1997, e é atribuído, de forma excecional, apenas quando ao proposto é reconhecido um raro mérito profissional e ético. O
objetivo desta distinção é homenagear aqueles que ao longo da sua vida se destacam pela paixão, idealização e promoção
de elevados padrões de bem-estar animal na área dos mamíferos marinhos.
O Zoomarine, em Albufeira, foi inaugurado em 1991, sendo o culminar de um longo e inovador percurso empresarial e
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técnico do Presidente da Mundo Aquático SA, o impulsionador de inúmeros projetos ("Delfines de Miami", "Acuarama",
"Golfinhos de Miami", "Mediterraneo Marine Park" e, naturalmente, os Zoomarine de Portugal e Itália) em inúmeros países
(Argentina, México, Brasil, Espanha, Portugal, Itália, Malta, entre outros) e envolvendo 14 espécies de mamíferos
marinhos.
Desde a sua abertura, o Zoomarine (considerado, em 2013 e em 2014, o 7º melhor parque temático da Europa) já
recebeu mais de 10 milhões de visitantes e vários prémios internacionais - incluindo da IMATA (o último dos quais em
2011) em diversas categorias, tornando-se num dos parques zoológicos mundiais com mais prémios nestas áreas.
Fonte: Algarve24

SA&V

Lisboa assistiu em 1985 ao nascimento da SAARANHA&VASCONCELOS com uma
orientação inicial virada para o desenho de peças de decoração e lifestyle. A oferta
de soluções criativas e arrojadas da equipe liderada pelas sócias fundadoras Carmo
Aranha e Rosário Tello trouxe ao estúdio os primeiros projetos de arquitetura e
desenho de interiores, que desde logo se tornaram a sua atividade principal.
A SA&V trabalha para diversas empresas e instituições, mas também para a área
residencial, onde tem criado ambientes para clientes com idades e formas de vida
distintas.
Ao longo de um percurso a desenvolver projetos nas áreas residenciais urbanas ou
rurais, privadas e públicas, surgiram novos desafios nos “ambientes móveis” com
os projetos de desenho de interiores para dois iates privados: o Maiora 39 metros e
o Baglietto 43 metros, tendo este último sido apresentado aos média e ao público
no Monaco Yacht Show 2011.
SA&V International
Após vários anos de desenvolvimento de projetos para clientes internacionais em
vários países da Europa, Angola e Brasil, a empresa criou uma divisão de negócios
internacionais: SA&V Internacional, uma submarca com vista ao desenvolvimento
de negócios internacionais que neste momento já conta com projetos na Europa,
China, Rússia, EUA e alguns países do Médio Oriente, apresentando já excelentes
resultados.
A Lisgarante tem vindo a apoiar este esforço de internacionalização desde 2012,
através de operações de curto prazo e de investimento.
Em Maio de 2014, a propósito da visita oficial do Presidente da República à China, a
SA&V foi uma das empresas convidadas pelo AICEP para participar no Fórum
“China-Portugal: Meeting Partners for Business”, em Pequim, onde assinou
importantes acordos com parceiros Chineses.
Para o crescimento consolidado da operação internacional, não só foi importante a
experiência de 30 anos de existência, como também a uma equipa sólida,
profissional e dinâmica.
A SAARANHA&VASCONCELOS é ainda membro da International Interior Design
Association (IIDA).

MUTALISTA: MAREC - ESPAÇO CASA, S.A.

O projeto ESPAÇO CASA iniciou a sua atividade em 2005 com a abertura de uma
loja na Sobreda (Almada), e desde então tem vindo a consolidar uma forte posição
no mercado nacional, com a abertura de várias lojas, em vários pontos do país e
Ilhas. Dedicada ao comércio de artigos para o lar, rapidamente obteve uma
resposta positiva por parte dos clientes, essencialmente porque consegue conjugar
a qualidade com o baixo custo dos produtos, proporcionando um variado leque de
escolhas e oportunidades e no seu portefólio destacam-se as 4 marcas próprias
(Top Home, BodyCare, Home Style e Maskot).
Mutualista deste 2011, tem vindo a usufruir de garantias no âmbito de várias linhas
PME Investe, permitindo-lhe acesso a financiamentos em condições de pricing mais
vantajosas de modo a apoiar a empresa no seu projeto de expansão da rede de
lojas nacional e internacional, iniciado desde 2008 e 2012 respetivamente.
Atualmente detém 48 lojas, com 8 lojas abertas em 2013. A realçar ainda a
abertura de 4 Lojas “Espaço Casa” em Angola no Ano de 2013 e a previsão de mais
4 em 2014, com a celebração de contrato de franchising com uma empresa de
direito Angolano. Reforçou a Internacionalização da marca ESPAÇO CASA com a
abertura em Espanha, província da Estremadura, no CC El Faro no Ano de 2012,
tendo presentemente um ambicioso Plano de expansão, que prevê até ao final do
presente ano 4 Lojas na zona de Madrid. As Vendas em 2013 no mercado Espanhol
e Angolano representam 9% do volume de negócios em 2013, tendo as
exportações passado pouco mais de 922 mil euros, em 2012, para mais de 3.850
milhões em 2013.”
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