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EDITORIAL

A Lisgarante celebra 10 anos de existência. Nesta jornada
muitas são as empresas e empresários que beneficiaram das
nossas garantias.
Agora, mais do que nunca, as sociedades de garantia mútua
são de extrema importância porque representam soluções
que permitem enfrentar e responder aos problemas com que
as empresas se deparam diariamente.
Indubitavelmente os tempos são difíceis. Os desafios são
constantes e requerem da parte dos empresários análises
ponderadas mas concisas como forma de continuarem no
mercado garantindo por um lado o equilíbrio e a sua
capacidade de honrar compromissos, e por outro a
capacidade da empresa gerar lucro.
Diariamente analisamos diferentes tipologias de empresas,
que atuam em diferentes mercados e sentem necessidades
diferentes. Ouvimos os empresários e procuramos estar
próximos dos seus negócios para em conjunto estudarmos
as melhores soluções. É isto que fazemos e que vamos
seguramente continuar a fazer em prol das empresas.
Perspetiva novos investimentos? Necessita de colmatar
necessidades de fundo maneio? Apoio à expansão do negócio
para os mercados externos?
Podemos ajudar? Sabemos que sim! Contacte-nos.
Filipa Domingos
Gerente da Agência do Algarve

LISGARANTE: HÁ 10 ANOS A APOIAR AS PEQUENAS E
MÉDIAS EMPRESAS

Constituída em 2002, a Lisgarante celebra dez anos de
atividade este ano enquanto sociedade de garantia mútua,
enquadrada no Sistema Nacional de Garantia Mútua.
Ao longo do seu percurso, a Lisgarante tem vindo a apoiar as
micro, pequenas e médias empresas da zona Sul do país,
Grande Lisboa e Madeira, regiões onde as suas agências se
encontram localizadas, procurando as soluções mais
adequadas às necessidades do mercado e das empresas no
que diz respeito à captação de fontes de financiamento.
O crescimento da sua atividade, em muito sustentada pelas
linhas de crédito e protocolos com a maior parte das
Instituições de Crédito, teve o seu expoente máximo a partir
de 2008, com as Linhas de Crédito PME Investe, QREN
Investe, PME Crescimento, percurso cuja continuidade se
prevê com a nova Linha Investe QREN, ainda em
desenvolvimento. O apoio a empresas é o principal objetivo
da atividade da Sociedade, seja através de Linhas de
Crédito, seja através de protocolos FINICIA, estabelecidos
com as Câmaras Municipais ou ainda através de produtos e
serviços específicos, tais como as Garantias de Boa Execução
ou de Bom Pagamento, entre outras.
Desde o início da sua atividade e até agosto deste ano, a
Lisgarante beneficiou aproximadamente 20 850 empresas,
tendo prestado 35 285 garantias, num total de mais 1 850
milhões de euros, para financiamentos no montante de 4
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994 milhões de euros. A 31 de agosto, a carteira de
garantias vivas da Lisgarante era de cerca de 870 milhões de
euros.

CONVERSAS MÚTUAS EM PALMELA

A Lisgarante recebeu cerca de cinquenta convidados na
segunda sessão de Conversas Mútuas de 2012, que teve
lugar na Biblioteca Municipal de Palmela no passado dia 19
de setembro sob o tema "Soluções e perspetivas para
empresas candidatas à exportação".
Como já é hábito, a ordem de trabalhos da conferência foi
aberta por José Fernando Figueiredo, presidente da
Lisgarante e da SPGM, tendo contado ainda com a presença
de Luís Costa, presidente do IAPMEI. O evento contou ainda
com a participação e o contributo de representantes de
várias empresas e associações, nomeadamente a AIP,
Introsys e Tekever, que debateram o tema em análise em
open session, permitindo às empresas convidadas verem
esclarecidas eventuais dúvidas sobre o tema em análise.

GARANTIAS DE BOA EXECUÇÃO

Tem em mãos um novo projeto e não sabe como concretizá-lo? A Lisgarante pode ajudá-lo.
Na Lisgarante não olhamos a meios para ajudar as PME a construírem o seu sucesso. Ter um
bom projeto é meio caminho andado, mas não basta, é preciso ter a ajuda certa para o tornar
uma realidade. É para isso que existe a Garantia Mútua, com soluções à medida das
necessidades específicas da sua empresa. Pode contar connosco.
A Garantia de Boa Execução assegura o cumprimento e boa execução dos contratos celebrados
com clientes ou organismos públicos, podendo representar o fator decisivo na concretização
dos seus projetos de investimento, desenvolvimento, expansão ou internacionalização.
Através da Lisgarante, a sua empresa poderá ter acesso a estas e outras garantias de forma
simples, rápida e económica:
- Comissão a partir de 0,5%
- Rapidez na entrega da garantia (24 a 48 horas)
- Reduzida comissão de serviço
Connosco, os seus contratos estão garantidos! Consulte-nos em www.lisgarante.pt.

LINHA DE APOIO À TESOURARIA

Estão abertas as candidaturas à Linha de Apoio à Tesouraria,
promovida pelo Turismo de Portugal, no valor total de 80.000.000€
para empresas do setor do turismo.
O montante máximo previsto para esta Linha será de ¼ do volume
negócios até ao limite de 300.000€, por entidade, sendo que as as
operações poderão ser de 6 ou 12 meses, renováveis até um
máximo de 2 anos. A comissão de garantia será bonificada na
totalidade pelo Turismo de Portugal, I.P.
Esta nova Linha surge como mais uma resposta à necessidade das
empresas de reforço dos fundos de tesouraria que lhes permita fazer
face aos compromissos decorrentes da sua atividade normal, fruto
da atual conjuntura económica e financeira. Pretendendo utilizar os
ativos de que essas empresas dispõem, propõe-se criar um
instrumento eficaz de resolução para as preocupações atuais da
PME.
Mais notícias e informações
www.lisgarante.pt. Consulte-nos!
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MUTUALISTA - SOCIPAMO

“A Lisgarante surge na vida da SOCIPAMO em 2009,
proporcionado o acesso a uma linha de crédito que permitiu
alavancar a sua situação financeira para os investimentos
entretanto realizados, criando melhores condições para fazer
face à conjuntura atual.” Saiba mais sobre a SOCIPAMO,
empresa fundada na Madeira em 1963, com maior
visibilidade para os Madeirenses através da conhecida
boutique de pão OPAN.

[ver notícia completa]

MUTUALISTAS: WS ENERGIA

Instalada no Taguspark, em Oeiras, desde a sua criação em 2006, a WS Energia tem como
missão ser número um na criação de tecnologia de ponta e conhecimento sobre energia
solar. A sua relação comercial com a Lisgarante teve início em 2012, sendo o envolvimento
atual de 448m€, referentes à emissão de cinco Garantias para Adiantamento de Incentivos
referentes a projetos de I&D e de Internacionalização.

[ver notícia completa]

A mensagem que acabou de receber é um e-mail informativo da Lisgarante, não podendo por isso, em caso algum, ser considerada
como SPAM. Neste sentido, e de acordo com o Artº. 22 do Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro, se o seu registo foi incluido na nossa lista
de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma, clique aqui
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