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Caros Mutualistas e Parceiros,

Começamos esta edição por dar os Parabéns a todas as Empresas e

Empresários que foram recentemente distinguidos com a atribuição do

Estatuto PME Excelência. Em dez anos de edição PME Excelência, este foi

um ano de qualidade de gestão excelente, com mais 22% de empresas a

serem distinguidas, correspondendo a mais 60% do que há três anos.

Relativamente à dinamização da oferta de produtos, daremos destaque a um

dos eixos que continua em crescente no contexto nacional: a Inovação.

Prova disso, são as recentes linhas disponibilizadas nestes primeiros meses

do ano: Linha Si Inovação (Capitalizar Mais), relançamento do Sistema de

Incentivos à Inovação do Portugal 2020, e as Novas Condições da Linha

Específica 4.0 / Apoio à Digitalização (Capitalizar 2018) para empresas que

desenvolvam, produzam ou adquiram soluções tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0. 

Também já se encontra operacional a Linha de Crédito Capitalizar Turismo que disponibiliza condições e

finalidades ajustadas a empresas que pretendam criar ou requalificar projetos turísticos.

Termino com a notícia de que até final deste 1º Semestre a Garval estará ainda mais próxima das empresas e dos

empresários do centro do País com a abertura de nova Agência Comercial que irá acompanhar as Regiões de

Castelo Branco e Portalegre.

Juntos continuaremos a multiplicar valor!

Mariana Diniz
Coordenadora do Departamento de Marketing e Organização

INDICADORES



Desde o início da sua atividade, e até 31 de Março de 2019, a Garval emitiu 52 029 garantias, num valor global de

garantias emitidas que já supera os 2 994 milhões de euros.

Atualmente a carteira de garantias vivas ronda um valor de 783 milhões de euros a cerca de 10 521 empresas,

distribuídas pelos Distritos de Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Região Autónoma dos

Açores.

Março 2019
(Acumulado)

Março 2019 (Ano)

Garantias Emitidas 52.029 1.206

Garantias Emitidas (Montante) 2.995 Milhões de Euros 75 Milhões de Euros

Carteira Viva (Montante) 783 Milhões de Euros 783 Milhões de
Euros

Entidades com Garantias
Vivas 10.521 10.521

Tome nota

Governo apoia empresas portuguesas que exportem mais de 15% para o Reino
Unido

A linha de apoio aprovada pelo Conselho de Ministros visa financiar empresas que dependem do Reino Unido

para colocar mais de 15% das suas exportações, no âmbito do plano de contingência elaborado pelo Governo por

causa do “Brexit”. 

Fonte: Público  

Empresas criadas no 1.º trimestre aumentam 17,7 por cento

As empresas criadas em Portugal aumentaram 17,7% no primeiro trimestre deste ano, face a igual período do ano

passado, enquanto as insolvências subiram 5,1% em termos homólogos, indicou hoje a Iberinform. 

Fonte: NERSANT  
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Atualidade
Rebranding – Atualização da imagem das agências
Garval

A Garval, no âmbito do projeto de rebranding da sua marca, procedeu à

alteração e atualização da imagem das suas agências, conjugando a

marca e os valores da Garval, com imagens ilustrativas das principais

industrias que apoia.

Ler notícia completa  

Garantia Mútua homenageia as PME Excelência 2018

O IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, o Sistema Nacional

de Garantia Mútua – SPGM, Agrogarante, Garval, Lisgarante e

Norgarante – e os principais bancos a operar em Portugal,

homenagearam ontem, as PME portuguesas, que se evidenciaram pelos

seus desempenhos e indicadores de gestão, reconhecendo o seu mérito

e contributo para os resultados da economia nacional.

Ler notícia completa  

Sessão de Esclarecimento - O novo SI Inovação

De 28 de janeiro a 8 de fevereiro, o IAPMEI e o Compete 2020,

promoveram a realização de um ciclo nacional de sessões de

esclarecimento, designado “2IN – Investimento na Inovação”.

Ler notícia completa  
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EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITO A FEVEREIRO DE 2019 - BOLETIM ESTATÍSTICO BDP 

De acordo com os dados do Boletim Estatístico do Banco de Portugal, reportados a Fevereiro de 2018, verifica-se

um sentimento negativo na evolução do crédito disponibilizado à globalidade das empresas (-1,4%), com principal

incidência nas médias e grandes empresas (-4,4% e -5,8%, respetivamente), existindo sinais positivos unicamente

no crédito a Microempresas (4%). O segmento de empresas exportadoras mantém também evolução negativa,

ainda que, em menor escala (-2.3%). Esta evolução reflete uma continua venda de carteiras de crédito pelo setor

financeiro, verificando-se que os empréstimos, concedidos às sociedades não financeiras, ajustados de vendas de

carteiras de crédito, apresentaram uma taxa de variação anual positiva de 2,3%.

Em todos os segmentos de dimensão de empresas, verifica-se uma tendência acentuadamente decrescente do

rácio de crédito vencido, no último ano diminuiu cerca de 4,2 p.p. para 9,1% em Fevereiro de 2019. As

microempresas continuam a apresentar o rácio de crédito vencido mais elevado (15,4%), ainda que tenha

diminuído cerca de 7,1 p.p. no último ano, por contrapartida das medias e grandes empresas que registam o

menor rácio de crédito vencido (3,8% e 4,9%, respetivamente). Apenas o segmento das grandes empresas

contraria a tendência de redução do crédito vencido, tendo aumentado 1,7p.p. no período analisado.

Para consultar o Boletim Estatístico completo clique aqui

INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO

De acordo com os resultados do inquérito de janeiro de 2019 aos cinco bancos incluídos na amostra portuguesa,

os critérios de concessão de crédito e os termos e condições gerais aplicados nos empréstimos a empresas e a

particulares permaneceram, em termos globais, inalterados nos últimos três meses de 2018, por comparação com

o trimestre anterior.

Relativamente à procura de crédito, algumas instituições assinalaram um ligeiro aumento por parte das empresas

no quarto trimestre de 2018, no segmento das PME e das grandes empresas, com maior destaque para os

empréstimos de longo prazo.

No segmento dos particulares, algumas instituições reportaram um ligeiro aumento da procura para aquisição de
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habitação e para consumo e outros fins. Para o primeiro trimestre de 2019, a maioria das instituições participantes

não antecipa alterações nos respetivos critérios de aprovação de crédito a empresas e a particulares, assim como

na evolução da procura de crédito por parte destes dois setores.

Para consultar o Inquérito completo clique aqui

LINHA CAPITALIZAR TURISMO 

Depois de ter sido anunciada pelo Governo, no 30º Congresso da Associação da Hotelaria de Portugal, já está

operacional a nova Linha de Crédito com Garantia Mútua – Capitalizar Turismo com um montante global de até

130 milhões de euros, destinado a apoiar o investimento das pequenas e médias empresas do setor, na criação e

requalificação de projetos turísticos.

A quem se destina
Preferencialmente Pequenas e Médias Empresas (PME) ou, outras empresas com um volume de negócios inferior

ou igual a €150 milhões e que não integrem grupos empresariais cuja faturação consolidada seja superior a €200

milhões.

Para que serve

São apoiáveis nesta Linha empréstimos bancários de médio e longo prazo, destinados 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, e empréstimos destinados a financiar serviço de dívida que seja demasiado

exigente face ao nível de cash-flow gerado pela própria empresa.

Montante máximo por Empresa

O valor dos empréstimos contratados no âmbito desta Linha de Crédito, não pode exceder os limites máximos

acumulados por empresa ou grupo de empresas definidos pelo sistema português de garantia mútua (máximo de

envolvimento no sistema de 4.500.000 euros).

Prazos das Operações e carência
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a) No caso de a contragarantia ser enquadrável ao abrigo do RGIC, o prazo de financiamento poderá ser de até

15 anos, inclusive, iniciando-se a contagem do prazo na data de contratação da operação;

b) No caso de a contragarantia ser enquadrada ao abrigo do Regulamento (UE) nº 1407/2013 (regime de minimis),

o prazo do financiamento é de até 10 anos, inclusive, iniciando-se a contagem do prazo na data de contratação da

operação;

O período de carência pode ser até 48 meses, a definir entre a empresa e o Banco.

Bonificação da Comissão Garantia e da Taxa de juros
No máximo de 1,6%, integralmente bonificada.

Saber mais >>

Linha Indústria 4.0 / Apoio à Digitalização

Financiar a transformação digital das empresas que adquiram, desenvolvam ou produzam soluções

tecnológicas no âmbito da indústria 4.0

Saber mais  

Capitalizar Mais - Novo SI Inovação

Instrumento Financeiro de Garantia associado ao Sistema de Incentivos à Inovação (SI Inovação) do

Portugal 2020, que permite melhores condições de financiamento às PME.
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Saber mais  

As nossas Agências

Casos de Sucesso

VULCAL, SA

De realçar as diversas operações, realizadas com o apoio das Sociedades de

Garantia Mútua, na qual a GARVAL se destaca como um dos principais

parceiros no crescimento da Vulcal ao longo dos últimos anos. 

Saber mais  

Casos de Sucesso

BENOLI CONFECÇÕES, LDA

A Garval é um importante parceiro, com relevante contributo no crescimento

estrutural da Benoli. 

Saber mais  

Fale connosco www.garval.pt
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Contactos Garval: + 351 243 240 080 garval@garval.pt

© 2019 Garval - Todos os direitos reservados 

A mensagem que acabou de receber é um email informativo da Garval, não podendo por isso, em caso algum, ser considerado
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 incluído na nossa

lista de envio por erro ou se pretender simplesmente ser removido da mesma clique aqui
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