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Caros Mutualistas e Parceiros,
É com imenso orgulho que vos escrevo esta nota introdutória da presente
newsletter.
Em tempo de desconfinamento social e económico, há que virar a página e
dependendo de caso para caso, empreender, reinventar, inovar, recomeçar
ou apenas continuar. Abrem-se perspetivas animadoras, as previsões
económicas do Banco de Portugal (BdP) apontam para um ciclo de
crescimento da economia, 3,9% em 2021 e 5,2% em 2022. Este crescimento
estará assente numa política expansionista, apoiada em fundos da União
Europeia, perspetivando-se um crescimento do investimento publico superior a 20% em 2021 (dados BdP), à
semelhança do investimento empresarial, para o qual se projeta um crescimento medio anual de 3,8% entre 2021
e 2023.
Estas perspetivas não invalidam a manutenção de alguns riscos macroeconómicos, que já existiam antes da
pandemia e que agora serão ainda mais desafiantes. Num quadro de elevado endividamento das empresas e do
país, prevê-se um aumento da dívida pública para 137% do PIB no final de 2021 (dados do BdP). Ao nível do
crédito a empresas, (tema abordado na presente newsletter), destaca-se o aumento de 11% do crédito bancário
concedido às empresas no último ano, o qual, tendo sido fulcral na manutenção do tecido empresarial, representa
um aumento de endividamento do mesmo. Simultaneamente e de acordo com o último inquérito aos Bancos sobre
o mercado de crédito (BdP), antecipam-se políticas de concessão de crédito mais restritivas por parte dos bancos.
Independentemente do ciclo económico, a Garval pretende manter-se como parceiro ativo das empresas,
procurando construir em conjunto de melhores e mais adequadas soluções de financiamento para cada empresa.
Neste seguimento, encontra-se em destaque nesta newsletter as linhas ADN, que dependendo da fase do ciclo de
vida da empresa, permite uma oferta abrangente da melhor solução de financiamento, seja através de
financiamento a start up’s, financiamento de curto prazo para apoio à tesouraria, empresas em processo de fusão
ou sucessão (sucessão e incremento empresarial), leasings imobiliárias e mobiliário no âmbito de investimento e,
por último, para emissão de garantias técnicas.
Na presente newsletter, damos a ainda a conhecer um pouco da histórica de duas empresas mutualistas, que fruto
da resiliência e capacidade de inovação, se mantêm como referências nos respetivos setores.
Agradecemos a confiança depositada no nosso trabalho e mantemo-nos sempre disponíveis para ajudarmos a
encontrar as melhores soluções de financiamento para o seu negócio.

Hélder Bento
Sub-Diretor de Risco da Garval

Indicadores

Atualidade
Responsabilidade Social 2020
A Garval, promove anualmente ações no âmbito da Responsabilidade
Social, cujo objetivo é apoiar Instituições Particulares de Solidariedade
Social que desenvolvam projetos de apoio, inclusão ou reintegração
social de crianças, jovens, idosos ou pessoas portadoras de deficiência,
localizadas nos distritos onde atua.
Ler notícia completa

Quer reforçar as competências digitais dos seus
trabalhadores, sem custos? NERSANT tem a solução
Sabia que a NERSANT – Associação Empresarial da Região de
Santarém, está a dinamizar diversos cursos de formação na área digital,
sem custos para as empresas e trabalhadores? O projeto
Emprego+Digital está já em marcha e pretende fazer face às atuais
exigências do mercado, reforçando as competências digitais dos
empregados.
Ler notícia completa

Programa Apoiar já pagou às empresas 685 milhões
de euros
O ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza
Vieira, adiantou que o programa “Apoiar” já pagou até ao momento 685
milhões de euros de apoio este ano, num total que ascende a 927
milhões de euros pagos desde o início da crise.
Ler notícia completa

Fusões e aquisições. Ano de 2021 começa como
acabou o anterior, com crescimento.
Valor agregado das operações aumentou mais de 40% em janeiro e
fevereiro, superando 4,3 mil milhões de euros, mesmo com um menor
número de negócios registados.
Ler notícia completa

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITO A FEVEREIRO DE 2021 - BOLETIM ESTATÍSTICO BDP

De acordo com os dados do BPstat do Banco de Portugal, a fevereiro de 2021, o total de crédito disponibilizado às
empresas ascendia a 74 201m€, valor que representa um acréscimo significativo em relação a igual mês do ano
anterior (66 412m€), tendo implícita uma inversão de longa tendência decrescente. A taxa de variação anual
(TVA), na mesma linha, apresenta valor que contempla um máximo histórico (11,2%), sendo de 11,4%, se
considerarmos a TVA ajustada de vendas de carteiras de crédito. A inversão de tendência deverá estar

relacionada com a abertura de linhas de crédito protocoladas pelo Governo, de caráter extraordinário para apoio à
normalização da atividade das empresas, decorrente da atual pandemia (COVID 19). A contribuir para esta
evolução positiva, estão todos os escalões de dimensão de sociedades não financeiras, destacando-se a TVA nos
segmentos de micros (14%) e pequenas empresas (15%).
Em todos os segmentos de dimensão de empresas, verifica-se uma tendência acentuadamente decrescente do
rácio de crédito vencido, no global, no último ano diminuiu cerca de 1,2 p.p. para 3,3% em fevereiro de 2021. As
microempresas continuam a apresentar o rácio de crédito vencido mais elevado (6,5%), mas que simultaneamente
reduziu em maior escala (1,9 p.p. no último ano), por contrapartida das grandes empresas, que registaram o
menor rácio de crédito vencido (0,9%). A tendência acelerada de desagravamento do crédito vencido deverá
também estar associada à continua venda de carteiras de crédito vencido por parte das instituições de crédito e
pelas moratórias de crédito no âmbito das medidas de apoio às empresas, face à atual crise sanitária.
Para consultar os dados na plataforma BPstat clique aqui.

INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO
O questionário referente ao presente exercício foi enviado aos bancos no dia 3 de dezembro de 2020 e o envio
das respostas ocorreu até ao dia 23 de dezembro. A avaliação da oferta e da procura refere-se ao quarto trimestre
de 2020 por comparação com o trimestre anterior. As expetativas são para o primeiro trimestre de 2021.
Oferta
Critérios de concessão de crédito a empresas: Mais restritivos, sobretudo em empréstimos de longo prazo.
Fatores: Maior perceção de riscos associados à situação e perspetivas de setores ou empresas específicas e, em
menor grau, de riscos associados à situação e perspetivas económicas gerais e às garantias exigidas; ligeira
menor tolerância de riscos.
Critérios de concessão de crédito a particulares: Ligeiramente mais restritivos, no crédito ao consumo, e
praticamente inalterados no crédito à habitação. Fatores: Ligeira maior perceção de riscos associados à situação
e perspetivas económicas gerais, nos empréstimos ao consumo. Termos e condições: No crédito a empresas,
termos e condições gerais ligeiramente mais restritivos nos empréstimos a grandes empresas; ligeira redução dos
spreads aplicados nos empréstimos de risco médio a PME; condições mais restritivas no que respeita a garantias
exigidas e, em menor grau, a comissões e outros encargos e ao montante dos empréstimos. No crédito a
particulares, termos e condições praticamente inalterados. Proporção de pedidos de empréstimo rejeitados:
Praticamente inalterada no crédito a empresas e no crédito a particulares. Expetativas: Critérios de concessão de
crédito mais restritivos para empresas (especialmente para PME e em empréstimos de longo prazo) e
praticamente inalterados para particulares. Procura de empréstimos por parte de empresas: Ligeira diminuição,
sobretudo nas grandes empresas.
Procura

Procura de empréstimos por parte de empresas: Ligeira diminuição, sobretudo nas grandes empresas.
Fatores: Redução das necessidades de financiamento de investimento e de financiamento de fusões/aquisições e
restruturação empresarial.
Procura de empréstimos por parte de particulares: Praticamente inalterada, tanto no crédito à habitação como
no crédito ao consumo. Fatores: Evolução da confiança dos consumidores contribuiu ligeiramente para diminuir a
procura de crédito ao consumo. Expetativas: Procura de crédito por parte das empresas e dos particulares
praticamente inalterada.
Para consultar o Inquérito completo clique aqui.

Linha Apoio Desenvolvimento Negócio
"ADN 2018"

Para mais informações consulte o nosso site.

Casos de Sucesso
Grupo SANFIL Medicina

Presentemente, e de uns anos a esta parte, o Grupo Sanfil Medicina tem vindo a
consolidar a sua actividade, apostando na robustez e ampliação das áreas de
diferenciação competitiva, fortalecimento de relações e de parcerias
estratégicas, relacionamento próximo e gerador de sinergias com todos os
stakeholders da área da saúde, à diferenciação tecnológica e científica, à
diversificação de valências e ao crescimento orgânico.
Saber mais

Zolve- Logística e Transporte SA
A Garval teve um papel preponderante no investimento realizado numa central
fotovoltaica de 1.3mW para autoconsumo. Este investimento vai permitir que
cerca de 30% da energia consumida no principal entreposto seja obtida por
meios próprios e de fontes renováveis.
Saber mais
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