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Conheça as novas linhas de crédito com Garantia Mútua 

Linha Desenvolvimento Negócio 2018 – Sucessão Empresarial e Incremento de 

Escala. Brevemente disponível! 

 

Até 100 milhões de euros para apoiar as empresas familiares a assegurarem a transição da propriedade para as 

gerações seguintes e a aumentar a sua escala através de reforço de capitais ou de processos de fusão ou aquisição. 

Saber Mais 

Linha Desenvolvimento Negócio 2018 – Obrigações Fiscais . Brevemente 

disponível! 

 

Até 5 milhões de euros para apoiar as empresas que tenham encargos com as 

adaptações necessárias à implementação dos novos requisitos associados à 

transmissão de dados associados ao cumprimento voluntário de obrigações 

fiscais. Saber Mais 

Linha Regressar. 

Brevemente disponível! 

 

Até 50 milhões de euros destinados a todos os emigrantes e lusodescendentes 

regressados a Portugal, independentemente do país de origem, que pretendam 

criar novos negócios ou adquirir partes sociais de empresas existentes. Saber 

Mais 

 

 

 

 

 

 

 



Atualidade 

 

Lisgarante presente nas sessões Portugal 2020: 
Incentivos e Financiamento para Empresas 

Com o apoio e participação da Lisgarante, as sessões promoveram o 

esclarecimento de empresários sobre os concursos aos programas 

operacionais Portugal 2020 e sobre o papel da Garantia Mútua no 

financiamento das PME. 

 

Ler notícia completa   
 

  

 

Linhas do Programa Capitalizar disponibilizaram oito 
mil milhões de euros às empresas 

Segundo o Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, as linhas de 

crédito do programa Capitalizar já fizeram chegar às empresas oito mil 

milhões de euros, o que “significa que quase 9% do total do crédito às 

empresas e à economia foi suportado pelo sistema de garantia mútua”. 

 

Ler notícia completa   
 

  

 

Já se encontra online o novo Portal do Financiamento 

Inserido no Programa Capitalizar, este Portal agrega o conjunto de 

soluções de financiamento com apoio público disponíveis para empresas, 

de acordo com as diversas fases da sua atividade e investimento. 

 

Ler notícia completa   
 

 

Linha de Crédito Capitalizar 2018 com prorrogação de 
prazo e aumento de verbas 

O prazo de vigência da Linha de Crédito Capitalizar 2018 foi prorrogado 

até 31 de dezembro de 2019 e o seu plafond global aumentado de 1.600 

para 2.400 milhões de euros. 

 

Ler notícia completa   
 

  
 

 



 

Casos de Sucesso 

Sublime Stay 
 
Foi possível concluir com sucesso esta fase de investimento ao abrigo da nova 
Linha Capitalizar Turismo com o apoio da Lisgarante em parceria com o Banco 
Santander. 
 
Saber mais   

  

Abrigo do Pastor 
 
O recurso à Linha de Crédito Regressar Venezuela, com a participação da 
Lisgarante, foi fundamental para a concretização da operação financeira que 
permitiu a aquisição deste espaço emblemático. 
 
Saber mais   
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