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Caros Mutualistas e Parceiros,
Nesta edição de julho, é com satisfação que partilhamos mais um marco
importante na história da Garval, referimo-nos à abertura da nova Agência
que irá acompanhar as Empresas e Empresários dos Distritos de Castelo
Branco e Portalegre. Damos assim continuidade à nossa missão procurando estar cada vez mais próximos dos
nossos mutualistas e parceiros. A esta nova equipa desejamos o maior sucesso.
Fazemos ainda referência à nossa participação e apoio em eventos como a 1ª edição do Fórum Empresarial da
Beira Baixa em Castelo Branco, Gala de Homenagem às PME’s Excelência da Comunidade Intermunicipal (CIM)
da Região de Coimbra, organizada pelo jornal ‘Diário de Coimbra’ ou na XXX Edição da Fersant, inserida na Feira
Nacional da Agricultura em Santarém.
Ainda nesta edição, damos destaque à Linha de Crédito Indústria 4.0/Apoio à Digitalização, onde se verificaram
alterações das condições, com vantagens significativas para as empresas.
Decorridos seis meses desde do início deste ano fazemos também uma breve análise aos nossos indicadores de
atividade e ao desenvolvimento da economia.
Tem sido um ano desafiante, mas que muito nos tem orgulhado pelos casos de sucessos que temos partilhado e
pelo caminho que temos vindo a fazer. Queremos caminhar cada vez mais perto das necessidades dos nossos
mutualistas e parceiros e será nesse sentido que iremos continuar.
Sónia Duarte
Coordenadora do Departamento de Execução de Operações

INDICADORES
Desde o início da sua atividade, e até 30 de Junho de 2019, a Garval emitiu 53 106 garantias, num valor global de
garantias emitidas que já supera os 3 073 milhões de euros.
Estes valores representam face ao período homólogo, crescimentos de 15% em número de garantias

emitidas, de 24% em montante anual de garantias emitidas, e de 6% no montante de carteira viva.
Atualmente a carteira de garantias vivas ronda um valor de 805 milhões de euros a cerca de 10 637 empresas,
distribuídas pelos Distritos de Santarém, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Região Autónoma dos
Açores.

Junho 2018 (Período
Homólogo)

Junho 2019
(Ano)

1.986

2.283

Garantias Emitidas (Montante)

123 M€

153 M€

Carteira Viva (Montante)

762 M€

805 M€

Nº de Entidades com Garantias
Vivas

10.287

10.637

Nº de Garantias Emitidas

Legenda - M€: Milhões de
Euros

Atualidade
GARVAL AMPLIA REDE DE AGÊNCIAS!
Perante mais de 80 convidados, foi inaugurada no dia 4 de julho, a nova
Agência da Garval que irá acompanhar as Empresas e Empresários dos
Distritos de Castelo Branco e Portalegre.
Ler notícia completa

Participação da Garval no Workshop Linhas de
Crédito para Financiamento de Micronegócios
No passado dia 12 de julho, realizou-se nas instalações da Startup –
Santarém, um Workshop relativo a Linhas de Crédito para Financiamento
de Micronegócios, promovido pela Nersant e com a participação da
Garval.

Ler notícia completa

WorkShop Risa – Soluções de Apoio ao Investimento
No passado dia 26 de Junho, decorreu nas instalações da Nersant em
Torres Novas, um Workshop de Soluções de Apoio ao Investimento, que
contou com o apoio da Garval.
Ler notícia completa

Evento anual da European Association of Guarantee
Institutions (AECM)
Realizou-se em Antuérpia, Bélgica, mais um evento anual do AECM European Association of Guarantee Institutions que contou com a
presença de uma representação da Garval.
Ler notícia completa

Garval marcou presença na XXX Edição da Fersant!
Decorreu no CNEMA - Centro Nacional de Exposições, de 8 a 16 de
Junho, a XXX Edição da Fersant, juntamente com a Feira Nacional da
Agricultura sendo que a Garval marcou, uma vez mais, presença com um
Stand.
Ler notícia completa

1ª Edição do Fórum Empresarial da Beira Baixa
A Associação Empresarial da Beira Baixa organizou no passado dia 14
de Junho, em Castelo Branco, a 1ª edição do Fórum Empresarial da
Beira Baixa, com o Alto Patrocinio da Garval, uma iniciativa que reuniu
várias empresas do distrito sob o tema "A Internacionalização e a
Competitividade”.
Ler notícia completa

Gala de Homenagem às PME’s Excelência da
Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de
Coimbra

No passado dia 31 de Maio decorreu a Gala de Homenagem às PME’s
Excelência da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra,
organizada pelo jornal ‘Diário de Coimbra’ com o Alto Patrocínio da
Garval.
Ler notícia completa

Jantar-Conferência "O impacto da indústria 4.0 e da
digitalização da economia na competitividade das
empresas"
Realizou-se a 30 de Maio o Jantar-Conferência para assinalar o
lançamento da publicação da revista PME Excelência, seguido de um
debate sob o tema "O impacto da indústria 4.0 e da digitalização da
economia na competitividade das empresas” com o Alto Patrocínio da
Garval.
Ler notícia completa

Conferência PME Excelência 2018 – ‘Diário As Beiras’
No passado dia 24 de Maio, realizou-se no Pavilhão de Portugal, em
Coimbra, mais uma edição da Conferência PME Excelência, organizada
pelo Jornal ‘Diário As Beiras’ e com o alto patrocínio da Garval.
Ler notícia completa

A Garval marcou presença no 23º Challenger Nersant!
A Garval marcou novamente presença neste evento, organizado pela
Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém, onde se
promoveu a realização de atividades de teambuilding por parte das
empresas da região.
Ler notícia completa

Garval no Fórum Desafios e Oportunidades de Leiria –
ECO/Eurobic

O Eurobic promoveu no passado dia 15 de Maio, na Exposalão-Batalha,
o Fórum Desafios e Oportunidades, numa parceria com o jornal online
ECO – Economia Online e onde a Garval esteve representada por Pedro
Seabra, Presidente da Comissão Executiva.
Ler notícia completa

GALA COMEMORATIVA DOS 30 ANOS DA NERSANT
No passado dia 8 de Maio, realizou-se no Convento de São Francisco,
em Santarém, a Gala Comemorativa do 30º Aniversário da Nersant, que
contou com o Alto Patrocínio da Garval.
Ler notícia completa

Tome nota
Investimento empresarial deverá crescer 3,9% em 2019
O investimento das empresas em 2019 deverá aumentar 3,9% em relação ao ano anterior. Os dados são do
Instituto Nacional de Estatística (INE).
Fonte: Dinheiro Vivo

Número de empresas criadas em Portugal aumenta 12,6% nos primeiros quatro
meses do ano
A Informa D&B revela que o crescimento da criação de novas empresas no país, sendo generalizado a quase
todos os setores de atividade e distritos, fica marcado pelo setor dos transportes, onde a constituição de novas
empresas mais que duplicou (mais 113,2%), para 892.
Fonte: O Jornal Económico

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

De acordo com os dados do Boletim Estatístico do Banco de Portugal, a maio de 2019, verifica-se um sentimento
negativo na evolução do crédito disponibilizado à globalidade das empresas (-0.6%), com principal incidência nas
pequenas, médias e grandes empresas (-3,6% e -3,3% e -5,6, respetivamente), existindo sinais positivos
unicamente no crédito a Microempresas (4.2%). O segmento de empresas exportadoras mantém também
evolução negativa, ainda que, em menor escala (-2,0%). 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 2,7%.
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 3.9 p.p. para 9% em maio de 2019. As microempresas
continuam a apresentar o rácio de crédito vencido mais elevado (14,7%), ainda que tenha diminuído cerca de 7,1
p.p. no último ano, por contrapartida das médias empresas que registam o menor rácio de crédito vencido (3,7%).
Apenas o segmento das grandes empresas contraria a tendência de redução do crédito vencido, tendo aumentado
0.5p.p. no período analisado. A tendência acelerada de desagravamento do crédito deverá estar associada à
continua venda de crédito por parte das instituições de crédito.
Para consultar o Boletim Estatístico completo clique aqui.

INQUÉRITO AOS BANCOS SOBRE O MERCADO DE CRÉDITO
Os bancos portugueses que participam no inquérito indicaram que a política de concessão de crédito que vigorou
no primeiro trimestre de 2019 manteve-se virtualmente inalterada face ao trimestre anterior. No mesmo período, a
procura de crédito permaneceu praticamente inalterada no segmento das empresas e no crédito ao consumo e
diminuiu ligeiramente no crédito para aquisição de habitação.
No primeiro trimestre de 2019, os critérios de concessão de crédito e os termos e condições dos empréstimos
concedidos a empresas e a particulares permaneceram, de um modo geral, praticamente inalterados face ao
trimestre anterior. Esta estabilização foi transversal aos vários segmentos de crédito analisados: empréstimos a
PME e a grandes empresas e a particulares para habitação e consumo e outros fins. Neste trimestre, a proporção
de pedidos de empréstimo rejeitados de empresas e de particulares permaneceu inalterada. Para o segundo
trimestre de 2019, as instituições participantes não antecipam alterações de relevo nos respetivos critérios de
concessão de crédito.

No primeiro trimestre de 2019, a procura de crédito por parte de empresas manteve-se praticamente inalterada
face ao último trimestre de 2018. No segmento dos particulares, verificou-se uma ligeira diminuição da procura de
crédito para aquisição de habitação, para a qual terá contribuído a medida macroprudencial aplicada aos novos
créditos à habitação e ao consumo pelo Banco de Portugal. A procura de crédito para consumo e outros fins
permaneceu virtualmente inalterada. Para o segundo trimestre do ano, as instituições não antecipam, de um modo
geral, alterações de relevo na procura de crédito por parte de empresas e de particulares.
Para consultar o Inquérito completo clique aqui.

Linha Indústria 4.0 / Apoio à Digitalização
No âmbito da 2.ª fase do programa governamental "Economia Digital – Indústria 4.0” que pretende acelerar a
adoção das tecnologias e conceitos da Indústria 4.0 no tecido empresarial português, estão já em vigor as novas
condições da Linha de Crédito Indústria 4.0 / Apoio à Digitalização.
Esta Linha disponibiliza 100 milhões de euros para a transformação digital das empresas que adquiram,
desenvolvam ou produzam soluções tecnológicas no âmbito da Indústria 4.0., sendo que as novas condições
representam vantagens acrescidas para as empresas, destacando-se as seguintes alterações:
Cobertura da Garantia Mútua: De 65 % para 70 %
Prazo das Operações: De 4 para 7 anos
Período de Carência: De 12 para 24 meses
Prazo para a Realização do Investimento: De 12 para 24 meses após a data de contratação
Comissão de Garantia: De 50 % para 100 % bonificada
Prazo de Utilização: De 12 para 24 meses com o máximo de 3 utilizações

Saber mais >>

Tipologias de Projetos
A criação de um novo estabelecimento
O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente
A diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente no
estabelecimento
A alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente

Montante de Garantia
Na componente do investimento: 4.500.000€
Na componente de financiamento de serviço de dívida: 1.500.000€, não podendo representar mais de
um terço do total do investimento

Prazo das Operações
Até 10 anos, no caso de ser enquadrada ao abrigo de minimis
Até 15 anos, no caso de ser enquadrada ao abrigo do RGIC

Período de Carência
Até 48 meses

Saber mais >>

Linha de Crédito para a Descarbonização e Economia Circular
100 milhões de euros para apoiar o investimento das Empresas em projetos de eficiência energética e
economia circular
Saber mais

Casos de Sucesso
Ferticentro - Centro de Estudos de Fertilidade, SA
A Garval apoiou o projecto de aquisição e construção das nossas novas
instalações, que farão com que Coimbra passe a ter o maior e mais moderno centro de tratamento da infertilidade
em Portugal.
Saber mais

As nossas Agências

Fale connosco

www.garval.pt
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+ 351 243 240 080

garval@garval.pt
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