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GARANTIMOS
O seu projeto · A sua empresa · O seu futuro

GARANTIA MÚTUA
CRESÇA CONNOSCO 

Quem Somos

Vantagens

 Tornar a dimensão das empresas menos relevante na obtenção de crédito

 Garante as melhores condições financeiras

 Torna mais fácil e rápido o acesso ao financiamento

 Assegura o bom cumprimento de obrigações perante terceiros

 Reduzir a necessidade de garantias reais

A Lisgarante é uma das quatro Sociedades de Garantia Mútua existentes em Portugal, atuando

sobretudo junto das Micro, Pequenas e Médias empresas através da prestação de todas as garantias

necessárias ao desenvolvimento da sua atividade.

Constituída em Julho de 2002 a Lisgarante é uma Sociedade Financeira privada, de cariz mutualista,

supervisionada pelo Banco de Portugal e contragarantida pelo Fundo de Contragarantia Mútuo, um

fundo público gerido pela SPGM – Sociedade de Investimento, S.A.
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Principais
Produtos

http://www.lisgarante.pt/pt/
http://www.lisgarante.pt/pt/


LINHA de Crédito 
CAPITALIZAR 2018



Linha de Crédito Capitalizar 2018: Micro e Pequenas Empresas

Prazo do Financiamento

• Até 50 000 €
Micro Empresa

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

• Até 100 000 €
Pequena Empresa

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

Financiamento por empresa

Enquadramento em minimis até 6 anos

Carência até 1 ano

Cobertura Garantia Mútua

70%

Comissão de Garantia

Integralmente bonificada

 Micro ou Pequena Empresa de acordo com Certidão Eletrónica do
IAPMEI

 Situação líquida positiva no último exercício

 Resultados líquidos positivos em dois dos últimos quatro exercícios

Principais Condições de Acesso

 Investimento novo em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos, ou ao reforço do
fundo de maneio ou dos capitais permanentes

 Investimento deverá ser realizado no prazo máximo de 12 meses após a data
de contratação

Operações Elegíveis



Linha de Crédito Capitalizar 2018: Fundo de Maneio

Prazo do Financiamento

Principais Condições de Acesso

 Financiar necessidades de fundo de maneio, nomeada mas não
exclusivamente as decorrentes de incremento de atividade

Operações Elegíveis

 Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI

 Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros

 Situação líquida positiva no último exercício

• Até 1 500 000 €
PME Líder

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

• Até 1 000 000 €
Outras

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

Financiamento por empresa

Enquadramento em minimis até 4 anos

Carência até 6 meses

Cobertura Garantia Mútua

50%

Comissão de Garantia

50% bonificada

https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-2018/
https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-2018/


Linha de Crédito Capitalizar 2018: Plafond de Tesouraria

Prazo da Operação

• Até 1 500 000 €
PME Líder

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

• Até 1 000 000 €
Outras

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

Financiamento por empresa

Principais Condições de Acesso

 Financiar necessidades de tesouraria das empresas através de limite
contratado, com utilização continuada até ao prazo e limite definido, com
liquidação e reutilização gerida pelo banco

Operações Elegíveis

 Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI

 Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros

 Situação líquida positiva no último exercício

Enquadramento em minimis 1,2 ou 3 anos

Cobertura Garantia Mútua

50%

Comissão de Garantia

50% bonificada



Linha de Crédito Capitalizar 2018: Investimento ‘Geral’

Cobertura Garantia Mútua

65%

Comissão de Garantia

Integralmente bonificada

Principais Condições de Acesso

 Financiamento de investimento novo em ativos fixos corpóreos ou
incorpóreos e aquisição de partes sociais que completem a atividade

 Investimento deverá ser realizado no prazo máximo de 18 meses após a data
de contratação

Operações Elegíveis

 Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI

 Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros

 Situação líquida positiva no último exercício

 As empresas terão ainda que cumprir um dos seguintes requisitos:
o Ser não PME
o Ter projetos de investimento localizados na Região NUT II de

Lisboa ou Algarve
o Ter projetos de investimento nas atividades enquadradas em

lista específica de CAE disponibilizada pela Entidade Gestora da
Linha

• Até 2 000 000 €
PME Líder

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

• Até 1 500 000 €
Outras

• Até 6 anos
Prazo das Operações

Período de Carência

Financiamento por empresa

Prazo do Financiamento

Enquadramento em minimis até 10 anos

Carência até 3 anos

https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-2018/


Linha de Crédito Capitalizar 2018: Investimento Projetos 2020

Principais Condições de Acesso

 Financiamento de investimentos elegíveis no âmbito de projetos aprovados e
contratados no âmbito do Programa Portugal 2020

 O montante de financiamento por projeto não poderá exceder o valor
correspondente a 75% do investimento elegível deduzido do incentivo
aprovado e contratado

 Investimento deverá ser realizado no prazo máximo de 18 meses após a data
de contratação

Operações Elegíveis

 Micro, Pequena ou Média Empresa de acordo com Certidão Eletrónica
do IAPMEI

 Grande empresa com um volume de negócios igual ou inferior a 150
milhões de euros e que não integrem grupos empresariais cuja
faturação consolidada seja superior a 200 milhões de euros

 Situação líquida positiva no último exercício

• Até 2 000 000 €
PME Líder

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

• Até 1 500 000 €
Outras

• Até 6 anos
Prazo das Operações

• Até 12 meses
Período de Carência

Financiamento por empresa

Prazo do Financiamento

Enquadramento em minimis até 10 anos

Carência até 3 anos

Cobertura Garantia Mútua

70%

Comissão de Garantia

Integralmente bonificada



Linha Capitalizar Mais



Linha Capitalizar Mais: Principais Características

79 M€

257 M€

315 M€

252 M€

9 M€

88 M€

Enquadramento em RGIC até 12 anos

Enquadramento em minimis até 10 anos

Carência até 3 anos

Prazo de Financiamento

Finalidade

Apoiar o reforço da capacitação empresarial para o desenvolvimento de novos
produtos e serviços, ou com inovações ao nível de processos ou produtos

Cobertura Garantia Mútua

80%

Comissão de Garantia
Integralmente bonificada

4 M€
Máximo por empresa

Dotação

https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-capitalizar-mais/
https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-capitalizar-mais/
https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-capitalizar-mais/


Linha Capitalizar Mais: Principais Vantagens

 São elegíveis operações de financiamento em ativos fixos corpóreos ou
incorpóreos e aumento de fundo de maneio associado a um incremento
da atividade decorrente do investimento

 São elegíveis operações que visem a aquisição de imóveis / terrenos

 Não existe limite para o montante de financiamento

 Prazo do financiamento poderá ser superior ao prazo da garantia,
desde que não ultrapasse o prazo máximo

 Cobertura da garantia mútua até 80% do capital em dívida em cada
momento do tempo

 Comissão de garantia integralmente bonificada



Linha de Crédito
Capitalizar Turismo 2018/2019

https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-turismo-2018-2019/
https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-turismo-2018-2019/
https://www.sgeconomia.gov.pt/
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Linha Capitalizar Turismo 2018/2019: Principais Características

Cobertura Garantia Mútua

80%

Comissão de Garantia
Integralmente bonificada

Montante máximo de Financiamento e Operações Elegíveis

Operações destinadas a financiar investimento novo em ativos fixos
corpóreos, que façam parte integrante do ativo da empresa e que
concorram para o desenrolar da atividade da mesma

Operações de financiamento de serviço de dívida cujo serviço seja
demasiado exigente face ao nível de cash-flow gerado pela própria
empresa. Só serão atendíveis os serviços de dívida que tenham
investimento associado nos termos previstos no ponto anterior, e não
poderão ser incluídas operações de crédito com garantia mútua

4,5 M€

1,5 M€
e 1/3  do 

financiamento

Enquadramento em RGIC até 15 anos

Enquadramento em minimis até 10 anos

Carência até 4 anos

Prazo da Operação

https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-turismo-2018-2019/
https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-turismo-2018-2019/
https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-turismo-2018-2019/


Linha Capitalizar Turismo 2018/2019: CAE Elegíveis

551
55201
55202
55204
55300
561
563
771
79
82300
93192
93210
93292
93293
93294

Notas: (1) Atividades enquadráveis, desde que desenvolvidas por empresas de animação turística

Estabelecimentos hoteleiros
Alojamento mobilado para turistas
Turismo no espaço rural
Outros locais de alojamento de curta duração
Parques de campismo e caravanismo
Restaurantes
Estabelecimentos de bebidas
Aluguer de veículos automóveis
Agência de viagens, operadores turísticos, outros serviços de reservas
Organização de feiras, congressos e outros eventos similares
Outras atividades desportivas n.e. (1)

Atividades de parques de diversão temáticos (1)

Atividades dos portos de recreio (marinas) (1)

Organização de atividades de animação (1)

Outras atividades de diversão e recreativas, n.e. (1)

https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-turismo-2018-2019/
https://www.lisgarante.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-capitalizar-turismo-2018-2019/
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Contacte-nos!

http://www.lisgarante.pt/pt/
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Contactos

Lisboa Nascente
Área de intervenção

Distrito Lisboa
Concelhos:
 Alenquer
 Azambuja
 Arruda dos Vinhos
 Vila Franca de Xira
 Loures
 Odivelas

Distrito Setúbal
Concelhos:
 Setúbal
 Almada
 Seixal
 Sesimbra
 Barreiro
 Moita
 Palmela
 Montijo
 Alcochete
 Alcácer do Sal
 Grândola
 Sines
 Santiago do Cacém

Rui Mendes Silva
GERENTE

Tel: +351 210 425 531

Tlm: +351 912 527 993

E-mail: rui.silva@lisgarante.pt

Bruno Matias Piegas
SUBDIRETOR COMERCIAL

Tlm: +351 914 490 001

E-mail: bruno.piegas@lisgarante.pt
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Contactos

Lisboa Nascente

Visite o nosso Site

Contacto da sua 
Agência Lisgarante

www.lisgarante.pt

lisboa.nascente@lisgarante.pt 


