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EDITORIAL

Caro(a) Mutualista,
As PME têm um papel fulcral na economia portuguesa que, neste momento,
precisa de um novo rumo.
Numa altura em que só sobrevive quem é capaz de antecipar e responder às
expectativas do mercado, as PME não podem estagnar e devem assumir um
compromisso de mudança.
O sucesso de Portugal depende das PME e da capacidade que estas terão
para enfrentar novos desafios e os exigentes compromissos que têm pela
frente.
Neste sentido, nesta edição, damos a conhecer o lançamento de uma nova
Linha, a Linha de Apoio à Consolidação Financeira, que visa permitir o
alargamento do prazo de reembolso dos empréstimos das PME do Sector do
Turismo contraídos junto da Banca. Esta nova Linha irá certamente permitir
que muitas PME abracem o desafio de mudança em que todos neste
momento acreditamos.
Roosevelt uma vez terá dito: "Acreditar que é possível, é meio caminho
andado".
Acredite connosco!
Cristina Rodrigues
Sub-Diretora de Operações da Lisgarante

CONVERSAS MÚTUAS 2013

A Lisgarante iniciará no mês de Novembro o seu ciclo de
conferências Conversas Mútuas, que terão lugar em Lisboa,
no Algarve e no Funchal.
Se é nosso mutualista ou parceiro e gostava de estar
presente numa das sessões promovidas pela Lisgarante por
favor preencha o questionário disponível aqui.

LINHA DE APOIO À CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Foi assinado no passado dia 30 de setembro o protocolo de
colaboração entre o Turismo de Portugal, as Sociedades de
Garantia Mútua e algumas Instituições de Crédito (BPI, BES,
Banco Internacional do Funchal, Santander Totta, Crédito
Agrícola, CGD, Montepio Geral e Millennium BCP) que prevê
a criação de condições favoráveis às empresas através da
partilha de risco entre estas entidades.
Este instrumento financeiro, válido até 2015, terá uma
dotação de 150 milhões de euros e permitirá criar condições
para alargar os prazos de reembolso dos empréstimos das
pequenas e médias empresas do setor contraídos junto da
Banca.
Disponível nos bancos aderentes a partir de outubro, esta
Linha junta-se a um leque de instrumentos de apoio
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financeiro disponibilizados com a intervenção do Turismo de
Portugal.
Para mais informações contacte-nos ou uma das Instituições
de Crédito protocoladas.

SOLUÇÕES PARA GESTÃO DE TESOURARIA

Para fazer face às necessidades de tesouraria das PME, a Lisgarante tem vindo a desenvolver novos produtos de curto
prazo para apoiar as empresas na sua gestão de tesouraria.
Portugal está no Top 5 dos países da EU com maior atraso de pagamentos. Soluções como o Factoring ou Confirming, entre
outras, são cada vez mais solicitadas pelos nossos mutualistas, tentando através deste produto financeiro inverter a
tendência de dilatação dos prazos de pagamento que a crise económico-financeira trouxe.
A Garantia Mútua, em parceria com algumas Instituições de Crédito, tem promovido a associação da Lisgarante a este tipo
de financiamentos, permitindo desta forma às empresas ter um maior controlo sobre o seu ciclo de faturação.
Se tem dúvidas ou se acredita que uma solução destas poderá adaptar-se à sua empresa, não deixe de contactar a nossa
equipa comercial, que poderá ajudá-lo(a) na melhor solução para a gestão da sua tesouraria.

SISTEMAS DE INCENTIVOS EM VIGOR

No 1º semestre de 2013 os Sistemas de Incentivos do QREN
aprovaram 350 milhões de euros de incentivos alavancando
282 milhões de euros de investimento privado no tecido
empresarial, o que totalizou 632 milhões de euros de
investimento na economia.

Do montante global de investimento, 57 milhões de euros
corresponderam
a
projetos
de
Investigação
&
Desenvolvimento, 86 milhões de euros corresponderam a
projetos de Internacionalização o que permitiu apoiar a
presença estruturada em certames de referência, missões e
prospeção de mercados, garantindo melhores condições para
uma efetiva internacionalização das empresas.

Para apoiar as entidades beneficiárias dos Sistemas de
Incentivos do QREN, e em complemento ao financiamento
comunitário, temos ao seu dispor a linha de Crédito “Investe
QREN”, que pretende ser um estímulo à execução e
conclusão dos seus projetos QREN.

Para mais informações contacte-nos.

MUTUALISTAS - EXTERMÍNIO

A Extermínio é uma empresa madeirense fundada em 1991,
especializada na atividade de combate e controlo de pragas,
desenvolvimento e produção de produtos e sistemas de
higiene. O grupo (do qual fazem parte outras duas empresas
- a Seta Verde e a Qualiassist) produz cerca de 80% dos
produtos que comercializa, conduzindo à necessidade de
criar novos postos de trabalho, apesar do enquadramento
económico difícil, sendo certo que a sustentabilidade do
negócio do grupo passa por investir e promover a expansão
do seu mercado. Neste contexto, a Lisgarante tem-se
revelado um parceiro importante com o qual a empresa
mantém uma relação de confiança sustentada, “um apoio
fundamental que o momento atual exige”.

[ver notícia completa]
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Constituída em 2008, a Sparos dedica-se à inovação no
desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e processos
para a alimentação de peixes. Mutualista da Lisgarante
desde 2010, tem vindo a usufruir de garantias no âmbito de
várias linhas PME Investe, o que lhe tem permitido acesso a
financiamentos em condições de pricing mais vantajosas mais recentemente a empresa candidatou-se a um incentivo
QREN tendo a Lisgarante prestado uma garantia para
adiantamento de subsídio não reembolsável.

[ver notícia completa]
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