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Caros Mutualistas e Parceiros,

Destacamos nesta Newsletter a nova linha ADN 2018 - Sucessão

Empresarial e Incremento de Escala, que visa apoiar empresas familiares e

PMEs em Geral, a assegurarem a transição da propriedade para as

gerações seguintes, para membros da equipa de gestão ou outros

sucessores potenciais, e a aumentar a sua escala através de reforço de

capitais, ou de processos de fusão ou aquisição.

Também no âmbito das novas linhas, foi disponibilizada a Linha para

Descarbonização e Economia Circular, considerando a crescente

necessidade de substituição de energias tradicionais de origem fóssil por

novas energias limpas e renováveis. 

Por último, e no espírito da quadra natalícia, apraz-nos divulgar uma

iniciativa solidária que tivemos em novembro nas cidades de Santarém, Leiria, Coimbra, Covilhã e Ponta Delgada

em parceria com a Refood e do Zero Desperdício.

Votos de um feliz 2020 com bons negócios.

Pedro Raposo

Coordenador do Departamento de Acompanhamento e Recuperação de Crédito (DARC)

Indicadores 

22.766
Empresas Apoiadas

3.191 Milhões de
Euros

Garantias Emitidas
425.564

Emprego Apoiado

833 Milhões de
Euros

Carteira Viva

Desde o início da sua atividade, e até 31 de dezembro de 2019, a Garval emitiu 55.113 garantias, num valor global

de garantias emitidas que já supera os 3.191 milhões de euros.

Estas garantias permitiram a 22.766 empresas criarem ou manterem cerca de 426 mil postos de trabalho.



Atualmente a carteira de garantias vivas ronda um valor acima de 833 milhões de euros a cerca de 10.874

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

Autónoma dos Açores.

Atualidade
Fórum Garval com Bancos 

Decorreu no passado dia 3 de Dezembro 2019, no Estádio Magalhães

Pessoa em Leiria, perante uma plateia de mais de 130 pessoas, o 1º

Fórum Garval com Bancos, com o Banco Santander.

Ler notícia completa  

Garval na Era Digital 

No 1º Fórum Garval com Bancos, Sob o tema "O Gestor de Cliente em

primeiro lugar”, dedicado ao Banco Santander, realizado no passado dia

3 de dezembro, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, a Garval

inovou com a apresentação de uma App que potenciou a interação entre

os intervenientes oradores e o público.

Ler notícia completa  

Iniciativa Solidária 

Os colaboradores da Garval, seguindo os lemas ‘Aproveitar para

Alimentar’ e ‘Nada se perde, tudo se transforma’, contribuiram com o

melhor de cada um: Tempo, disponibilidade e muita vontade em ajudar o

próximo!

Ler notícia completa  

Responsabilidade Social 

A Garval continuou com a sua estratégia de promoção de uma cultura de

responsabilidade social, apoiando em 2019 sete instituições de

solidariedade.

Ler notícia completa  

https://www.garval.pt/pt/noticias/forum-garval-com-bancos/
https://www.garval.pt/pt/noticias/garval-na-era-digital/
https://www.garval.pt/pt/noticias/iniciativa-solidaria/
https://www.garval.pt/pt/noticias/responsabilidade-social-2/


Sessão de Esclarecimento Linha Sucessão
Empresarial e Incremento de Escala 

Decorreu no dia 20 Janeiro, perante uma plateia constituída por

empresários do distrito, uma Sessão de Esclarecimento relativa à Linha

de Sucessão Empresarial e Incremento de Escala, organizada pela

Nersant em parceria com a Garval.

Ler notícia completa  

Tome nota

Portugal tem a maior percentagem de PME a inovar na União Europeia

São 66,4% as pequenas e médias empresas portuguesas e investir em inovação, contra os 49,5% na Europa.

Apesar disso, o peso do investimento das PME nacionais em I&D é de apenas 0,2% do PIB. 

Fonte: Diário de Notícias  

Europeus elegem alterações climáticas como prioridade do PE

“Combater as alterações climáticas e preservar o meio ambiente, os oceanos e a biodiversidade” deve ser a

primeira prioridade do Parlamento Europeu (PE). 

Fonte: Parlamento Europeu  

PME com lucro de 100 mil euros pagará menos 400 euros de IRC

Segundo os cálculos da Deloitte, o alargamento do valor da matéria coletável das PME à taxa reduzida de 17% irá

reduzir em 400 euros o imposto de uma empresa com lucros de 100 mil euros. 

Fonte: ECO  

https://www.garval.pt/pt/noticias/sessao-de-esclarecimento-linha-sucessao-empresarial-e-incremento-de-escala-2/
https://www.dn.pt/dinheiro/portugal-tem-a-maior-percentagem-de-pme-a-inovar-na-uniao-europeia-11573488.html
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20191129IPR67710/europeus-elegem-alteracoes-climaticas-como-prioridade-do-pe
https://eco.sapo.pt/2020/01/07/pme-com-lucro-de-100-mil-euros-pagara-menos-400-euros-de-irc/


EVOLUÇÃO DO MERCADO DO CRÉDITO A OUTUBRO DE 2019 - BOLETIM ESTATÍSTICO BDP

De acordo com os dados do BPstat do Banco de Portugal, a outubro de 2019, o total de crédito disponibilizado às

empresas ascendia a 68 953 m€, valor que continua a representar uma tendência decrescente, em relação a igual

mês do ano anterior (68 953 m€). Em sentido contrário evolui a TVA, a qual apresenta valor positivo de 1,7%,

transparecendo recuperação recente, ainda que insuficiente para manutenção do stock de crédito ao total da

empresa. A TVA ajustada de vendas de carteira de crédito, demonstra uma recuperação do crédito mais notória

em Out/19, sendo positiva em 2,7%.  

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 4,3 p.p. para 6,2% em outubro de 2019. As

microempresas continuam a apresentar o rácio de crédito vencido mais elevado (10,5%), mas que

simultaneamente reduziu em maior escala (8,6 p.p. no último ano), por contrapartida das médias empresas, que

registaram o menor rácio de crédito vencido (2,6%). Apenas o segmento das empresas exportadoras contrariar a

tendência de redução do crédito vencido, tendo aumentado 1 p.p. no período analisado. A tendência acelerada de

desagravamento do crédito vencido deverá também estar associada à continua venda de crédito por parte das

instituições de crédito.

Para consultar os dados na plataforma BPstat clique aqui.

 INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO

http://bpstat.bportugal.pt/dominios/19


No terceiro trimestre de 2019 os bancos portugueses que participam no inquérito indicaram que a política de

concessão de crédito se manteve praticamente inalterada face ao trimestre anterior. No mesmo período a procura

de crédito aumentou ligeiramente no segmento dos particulares para aquisição de habitação e permaneceu

praticamente inalterada no segmento das empresas e dos particulares para consumo.

No terceiro trimestre de 2019 a oferta de crédito a empresas e a particulares permaneceu praticamente inalterada

face ao trimestre anterior, ainda que as pressões da concorrência tenham contribuído para tornar os spreads

ligeiramente menos restritivos nos empréstimos de risco médio concedidos a empresas. As instituições

participantes não antecipam alterações de relevo nos critérios de concessão de crédito para o quarto trimestre do

ano. A estabilização da oferta é transversal aos segmentos de crédito analisados: empréstimos a PME e a

grandes empresas, bem como a particulares para habitação e para consumo e outros fins. Neste trimestre, a

proporção de pedidos de empréstimo rejeitados de empresas e de particulares permaneceu praticamente

inalterada

No terceiro trimestre de 2019 a procura de crédito por parte de empresas manteve-se globalmente inalterada face

ao segundo trimestre do ano. No segmento dos particulares, a procura de crédito para aquisição de habitação

aumentou ligeiramente e manteve-se praticamente inalterada no crédito ao consumo e outros fins. Para o

aumento da procura no segmento do crédito à habitação terá contribuído o nível geral das taxas de juro. Para o

quarto trimestre do ano as instituições não antecipam alterações relevantes na procura de empréstimos no

segmento das empresas e dos particulares para aquisição de habitação. As instituições antecipam um ligeiro

aumento na procura de crédito para consumo e outros fins.

Para consultar o Inquérito completo, clique aqui.

Linha Apoio Desenvolvimento Negócio - "ADN 2018 - Sucessão Empresarial e
Incremento de Escala"

Esta nova solução de financiamento, gerida pela Garantia Mútua, tem como objetivos o aumento de escala das

empresas, favorecendo o seu posicionamento no mercado global, e facilitar o financiamento de processos de

sucessão e de aquisição de empresas, tendo em vista o desenvolvimento de negócios, a obtenção de ganhos de

escala e a exploração de sinergias e ganhos de produtividade.

Montante máximo e mínimo por empresa: De 250.000,00€ a 2.500.000,00€;

http://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/results_out2019_pt.pdf


Prazo das Operações: Até 10 anos;

Período de Carência de Capital: Até 36 meses;

Amortização de Capital: Prestações constantes, iguais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais e

postecipadas;

Comissão de Garantia: Até 0,75%.

Informação disponível aqui

Linha para Descarbonização e Economia Circular

 

Tornar as empresas industriais e do sector do turismo mais modernas e competitivas, apoiando o financiamento

de projetos para redução do consumo energético, de medidas que permitam a mudança da fonte energética fóssil

para renovável, ou acelerando o processo de transição para uma economia circular.

Montante máximo por empresa: De 2.000.000,00€

Prazo das Operações: Até 10 anos;

Período de Carência de Capital: Até 24 meses;

Amortização de Capital: Prestações constantes, iguais, postecipadas, mensais, trimestrais, semestrais ou

anuais.

Comissão de Garantia: Até 1%.

Informação disponível aqui

Casos de Sucesso

http://www.garval.pt/pt/catalogo/sucessao-empresarial-e-incremento-de-escala/
http://www.garval.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-para-a-descarbonizacao-e-economia-circular/


Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A.

Estávamos em 1986, quando a Leirilis, com sede em Leiria, surgiu no mercado

das peças/acessórios para automóveis. De pequena dimensão e com apenas 2

trabalhadores, esta sociedade iniciou-se no setor, associada à marca mais notável do ramo automóvel, Bosch. No

entanto, "CRESCER" com qualidade e inovação, sempre foram as palavras de ordem da Leirilis, que hoje já conta

com 5 estabelecimentos a nível nacional e 68 trabalhadores 

Saber mais  

As nossas Agências
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