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Caros Mutualistas e Parceiros,

É com enorme orgulho que vos dirijo estas curtas palavras. 

Este ano, o Sistema Nacional de Garantia Mútua, do qual a Garval faz parte

comemorou 25 anos de existência, a verdadeira prova da importância que

tem na vida das PME. 

É nossa intenção continuar a crescer, para o efeito continuamos a

desenvolver competências e a promover a nossa atividade, organizando e

participando em sessões de formação, fóruns e sessões de esclarecimento.

Na última sessão de esclarecimentos em que estivemos presentes, permitindo-nos manter a proximidade com as

empresas, como é nosso apanágio, discutimos a “Operacionalização de Linhas de Crédito Protocoladas com

Garantia Mútua”, e teve lugar na sede na CCAM, em Pombal. 

Destacamos ainda, em representação da Garval, a presença do Dr. Luís Filipe Costa, Presidente do Conselho de

Administração, no XXIV Fórum Ibero-Americano de Sistemas de Garantia que reuniu mais de 400 participantes,

de 22 países, no início de outubro, em Foz do Iguaçu (Brasil). 

Nesta Newsletter, realçamos a nossa presença, junto com a Nersant e o Mirante, na 20ª Edição da cerimónia de

entrega do Prémio Galardão Empresa do Ano 2018 e o lançamento do Novo Portal de Financiamento pelo

IAPMEI.

Fazemos ainda referência, nesta edição, ao lançamento de uma nova linha de financiamento denominada Linha

Apoio Desenvolvimento Negócio – “ADN 2018 – Sucessão Empresarial e Incremento de Escala”.

Na nossa, já habitual, rubrica “Casos de Sucesso” contamos a história de um dos nossos mutualistas que é

referência no respetivo sector: a Organizações Biscana. 

E perto do final do ano, porque queremos continuar a ter um papel importante nas empresas, para que tal seja

possível é importante que os colaboradores se sintam motivados por isso concluo enfatizando a importância de

eventos, como o Teambuilding, que a Garval proporcionou aos seus colaboradores e familiares, no passado dia 12

de Outubro. 

Esperamos continuar a merecer, a sua confiança, para crescermos em conjunto!

Carla Henriques

Coordenadora do Departamento Jurídico

Indicadores

Desde o início da sua atividade, e até 30 de Setembro de 2019, a Garval emitiu 54 068 garantias, num valor global



de garantias emitidas que já supera os 3 140 milhões de euros.

Estes valores representam face ao período homólogo, crescimentos de 10% em número de garantias
emitidas, de 22% em montante anual de garantias emitidas, e de 10% no montante de carteira viva.

Atualmente a carteira de garantias vivas ronda um valor de 816 milhões de euros a cerca de 10 777 empresas,

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

Açores.

Setembro 2018 (Período
Homólogo)

Setembro 2019
(Ano)

Nº de Garantias Emitidas 2.970 3.275

Garantias Emitidas
(Montante) 182 M€ 222 M€

Carteira Viva (Montante) 739 M€ 816 M€

Nº de Entidades com
Garantias Vivas 10.343 10.777

 Legenda - M€: Milhões de
Euros

 

Atualidade
XXIV Fórum Ibero-Americano de Sistemas de Garantia

Definir estratégias para o apoio às micro e pequenas empresas e difundir

as experiências ibero-americanas e de outras nações sobre as melhores

práticas realizadas pelas instituições e pelos sistemas de garantia e

financiamento de crédito.

Ler notícia completa  

Teambuilding Garval 2019 

Pelo 5º ano consecutivo a Garval realizou mais um dia de Teambuilding. 

https://www.garval.pt/pt/noticias/xxiv-forum-ibero-americano-de-sistemas-de-garantia/


Ler notícia completa  

Garval presente em sessão de esclarecimento: "
CCAM - Operacionalização de linhas de crédito
protocoladas" 

Decorreu no dia 24 de Outubro, na sede da Caixa de Crédito Agrícola em

Pombal, a 1ª Sessão de esclarecimentos relativa à Operacionalização de

Linhas de Crédito Protocoladas com Garantia Mútua, promovida pela

instituição de crédito em conjunto com as Sociedades de Garantia Mútua.

Ler notícia completa  

Garval entrega prémio PME do ano 2018 

A NERSANT e o MIRANTE juntaram-se mais uma vez para a realização

da 20ª edição da cerimónia de entrega do Prémio Galardão Empresa do

Ano 2018.

Ler notícia completa  

Operational Training Session | AECM 

Decorreu no Porto, nos passados dias 19 e 20 de Setembro, mais uma

sessão de formação operacional organizada pela AECM, Associação

Europeia de Garantia Mútua, em conjunto com a SPGM.

Ler notícia completa  

Portal do Financiamento 

Já está online o novo Portal do Financiamento, uma iniciativa que integra

num único portal todas as soluções de financiamento com apoio público

disponíveis.

Ler notícia completa  

Tome nota

Leiria: Taxa de exportação superior à média nacional

https://www.garval.pt/pt/noticias/teambuilding-garval-2019/
https://www.garval.pt/pt/noticias/garval-presente-em-sessao-de-esclarecimento-ccam-operacionalizacao-de-linhas-de-credito-protocoladas/
https://www.garval.pt/pt/noticias/garval-entrega-premio-pme-do-ano-2018/
https://www.garval.pt/pt/noticias/operational-training-session-aecm/
https://www.garval.pt/pt/noticias/portal-do-financiamento/


Com um volume total acima dos 800 milhões de euros, a taxa de exportação do concelho é de 14%, superior em

três pontos percentuais à média do país. 

Jornal de Negócios  

Índice de preços na produção industrial desaceleram depois do crescimento em
abril

Excluindo o agrupamento de energia, os preços na produção industrial apresentaram um aumento de 0.6%. 

Jornal Económico  

Dívida pública cai para 116,2% no próximo ano

O Governo espera que a dívida pública portuguesa atinga 119,3% do PIB este ano e 116,2% no próximo, os dados

estão inscritos no esboço de Orçamento de Estado para 2020. 

Eco Sapo  

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

De acordo com os dados do Bole�m Esta�s�co do Banco de Portugal, a agosto de 2019, verifica-se um sen�mento nega�vo

na evolução do crédito disponibilizado à globalidade das empresas (-0.3%), com principal incidência nas pequenas e médias

empresas (-3,2% e -3,9%, respe�vamente), exis�ndo sinais posi�vos unicamente no crédito a Microempresas (2.4%). Esta

https://www.dinheirovivo.pt/economia/ine-investimento-empresarial-devera-crescer-39-em-2019/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/niveis-de-producao-industrial-desaceleram-depois-do-crescimento-em-abril-458004
https://eco.sapo.pt/2019/10/16/divida-publica-cai-para-1162-no-proximo-ano-executivo-mantem-compromisso-de-reducao-para-100-ate-final-da-legislatura/


evolução reflete uma con�nua venda de carteiras de crédito pelo setor financeiro, verificando-se que os emprés�mos,

concedidos às sociedades não financeiras, ajustados de vendas de carteiras de crédito, apresentaram uma taxa de variação

anual posi�va de 3,1%.

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

vencido, no úl�mo ano diminuiu cerca de 4 p.p. para 9% em maio de 2019. As microempresas con�nuam a apresentar o rácio de

crédito vencido mais elevado (13,6%), mas que simultaneamente reduziu em maior escala (6,9 p.p. no úl�mo ano), por

contrapar�da das médias empresas, que registaram o menor rácio de crédito vencido (3,7%). Apenas o segmento das grandes

empresas e empresas exportadoras contrariam a tendência de redução do crédito vencido, tendo aumentado 1 p.p. e 0.6p.p.,

respe�vamente, no período analisado. A tendência acelerada de desagravamento do crédito vencido deverá também estar

associada à con�nua venda de crédito por parte das ins�tuições 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, de um modo geral, que a política de concessão
de crédito se manteve virtualmente inalterada no segundo trimestre de 2019, face ao trimestre anterior. No
mesmo período a procura de crédito permaneceu praticamente inalterada no segmento das empresas e
aumentou ligeiramente no crédito para aquisição de habitação e no crédito ao consumo.

No segundo trimestre de 2019 a oferta de crédito concedido a empresas e a particulares permaneceu, de um
modo geral, inalterada face ao trimestre anterior e as instituições participantes não antecipam alterações de
relevo para o terceiro trimestre do ano (Gráfico 1). Esta estabilização é transversal aos vários segmentos de
crédito analisados: empréstimos a PME e a grandes empresas e 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 inalterada.

No segundo trimestre de 2019 a procura de crédito por parte de empresas manteve-se praticamente inalterada
face ao primeiro trimestre do ano (Gráfico 2). No segmento dos particulares a procura de crédito para aquisição
de habitação e para consumo e outros fins aumentou ligeiramente. Para esta evolução terão contribuído o nível
geral das taxas de juro e a confiança dos consumidores, respetivamente. Para o terceiro trimestre do ano as
instituições antecipam uma diminuição na procura de empréstimos pelas PME, assim como de empréstimos de
longo prazo a empresas. No segmento dos particulares as instituições antecipam um aumento na procura de
crédito à habitação.

Para consultar o Inquérito completo clique aqui

https://www.bportugal.pt/publicacao/boletim-estatistico
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/results_jul2019_pt.pdf


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€;

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 no site da Garval  

Casos de Sucesso

Biscana - Unipessoal Lda

O nascimento da Biscana remonta ao ano de 1998. O seu core business é a

venda de artigos de têxtil promocional e acessórios. Durante 16 anos, a Biscana

foi distribuidor oficial e exclusivo para Portugal da marca francesa SOL´S e agora possui a sua marca própria, a

TH Clothes, em franca expansão nos mercados europeus e implementada com sucesso no mercado interno. 

https://www.garval.pt/pt/catalogo/sucessao-empresarial-e-incremento-de-escala/
https://www.garval.pt/pt/catalogo/sucessao-empresarial-e-incremento-de-escala/


Saber mais  

As nossas Agências
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