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Já se encontram abertas as candidaturas à Linha de Crédito Capitalizar 2018. Esta Linha conta com uma 
dotação global de 1.600 milhões de euros, distribuídos por 6 linhas específicas, que se destinam a apoiar as 
empresas a obterem financiamentos em melhores condições.  
 

Resumo - Linha de Crédito Capitalizar 2018 
 

 
 

 



Atualidade 

 

Balanço de Execução da Linha Capitalizar 2017  

Com uma execução de 2.300M€ e uma procura de 144%, a Linha de 

Crédito Capitalizar apoiou, desde janeiro de 2017, 24.484 empresas e 

334.081 postos de trabalho. 

 

Ler notícia completa   
 

  

 

Nova Linha de Crédito Capitalizar 2018 com dotação 

global de 1.600 milhões de euros  

O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, a PME 

Investimentos, a SPGM – Sociedade de Investimento, as Sociedades 

de Garantia, e as principais Instituições de Crédito nacionais celebraram 

um protocolo para criação da nova Linha Capitalizar 2018. 

 

Ler notícia completa   
 

  

 

Garantia Mútua lança duas novas linhas de Apoio ao 

Desenvolvimento de Negócio  

Com o objetivo de melhorar as condições de acesso ao financiamento 

por parte das empresas portuguesas, o Sistema Nacional de Garantia 

Mútua lançou duas novas linhas de Apoio ao Desenvolvimento de 

Negócio (Linhas ADN): a Linha ADN 2018 e a Linha ADN 2018 - 

Startup. 

 

Ler notícia completa   
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Casos de Sucesso 

Nova Casta 

 
"A Lisgarante tem vindo a apoiar os investimentos da Nova Casta desde a fase 
conceptual do projeto, com a abertura do primeiro restaurante, assim como na 
expansão da empresa, com a abertura de novos espaços comerciais".  
 
Saber mais   

  

Yellowfish Travel 
 
"O investimento tem sido apoiado pela Lisgarante, o que nos permite continuar 
a inovar e aumentar a nossa capacidade de aquisição de viaturas e assim 
obter um retorno mais rápido ao curto e médio prazo"  
 
Saber mais   
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