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Caros Mutualistas e Parceiros,  

Com o mês de outubro iniciamos o último trimestre de 2020, um ano que fica
indelevelmente marcado pela pandemia de Covid-19, e pelas repercussões
económicas e sociais inerentes.  

Com a pandemia, ficou mais uma vez evidente a elevada capacidade de
superação e adaptação das empresas e empresários portugueses,

conseguindo estas de uma forma rápida ajustar as suas atividades a esta nova realidade, nomeadamente com a
implementação de teletrabalho e com a adoção de práticas de trabalho flexível. 

Como depois da tempestade vem sempre a bonança, tudo aponta para que a pandemia termine durante o ano de
2021, conforme fica evidenciado no estudo da Mckinsey que abaixo apresentamos, e que se registe uma
recuperação económica. 
Para continuarmos a apoiar as empresas que foram mais afetadas pelas medidas de confinamento, foi lançada
uma nova Linha de Apoio à Economia – Covid-19, para as Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps.
Destacamos ainda que a Linha de Crédito LAE COVID-19 MPE lançada em Agosto, destinada a apoiar as Micro e
Pequenas empresas e os Empresários em Nome Individual, continua também disponível. 

A pandemia para além de todas as consequências económicas, trouxe também efeitos gravosos em termos
sociais. Neste âmbito, e uma vez que a responsabilidade social, é desde sempre um dos valores de atuação do
Sistema Nacional de Garantia Mútua, de forma a apoiar as Entidades da Economia Social em contexto de crise
Pandémica COVID 19 foi também lançada uma Linha de Crédito específica para este setor. 

Nesta Newsletter, continuamos a apresentar alguns casos de sucesso de empresas apoiadas pela Garval, com a
convicção de que muitas outras se seguirão, e que comprovarão a competência e a resiliência das empresas e
empresários portugueses. 

Termino, fazendo uso de algumas palavras das empresas, que apresentamos nos casos de sucesso, e que
demonstram que estamos no caminho certo. Somos, e queremos continuar a ser parceiros-chave das empresas
na procura de soluções de financiamento, e no seu processo de crescimento.  

O Vosso sucesso é o Nosso sucesso. Um bem haja para todos. 



Sérgio Gonçalves 
Gerente Agência Garval de Leiria

 
 



Atualidade
Estudo da Mercer conclui: 80% das empresas não
baixou nem vai baixar os salários 

Cerca de 77% das empresas afirma ter optado pela
implementação/reforço de políticas de trabalho flexível, como a adoção
de horários de trabalho flexíveis, ou a possibilidade de escolher trabalhar
a partir de casa ou do escritório. 

Ler notícia completa  

66% dos gestores afirma acreditar na recuperação
económica da Europa 

Estudo realizado pela Accenture revela que líderes empresariais referem
sentir-se otimistas em relação à recuperação da Europa. O estudo mostra
que aproximadamente três em cada dez entrevistados afirmam esperar
que a recuperação da Europa seja rápida e em formato de V, após uma
forte quebra.  

Ler notícia completa  

Quando terminará a Pandemia Covid-19? 

Segundo um estudo da Consultora Mckinsey, o cenário probabilístico
mais provável aponta para o fim da pandemia COVID-19 entre o 3º e o 4º
trimestre de 2021, no pressuposto de ser autorizada uma vacina até ao
início de 2021, e esta ser não apenas eficaz, mas chegar a uma parte
relevante da população mundial em 6 meses. 

Ler notícia completa  

https://www.garval.pt/pt/noticias/estudo-da-mercer-conclui-80-das-empresas-nao-baixou-nem-vai-baixar-os-salarios/
https://www.garval.pt/pt/noticias/66-dos-gestores-afirma-acreditar-na-recuperacao-economica-da-europa/
https://www.garval.pt/pt/noticias/quando-terminara-a-pandemia-covid-19/


 

 
EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CRÉDITO A AGOSTO DE 2020 - BOLETIM ESTATÍSTICO BDP  

 

 

De acordo com os dados do BPstat do Banco de Portugal, a agosto de 2020, o total de crédito
disponibilizado às empresas ascendia a 71 731m€, valor que representa um acréscimo significativo em
relação a igual mês do ano anterior (69 018m€), tendo implícita uma inversão de longa tendência
decrescente. A taxa de variação anual (TVA), na mesma linha, apresenta valor que contempla um máximo
histórico (7,8%) desde início de 2009, sendo de 8,4%, se considerarmos a TVA ajustada de vendas de
carteiras de crédito. A inversão de tendência deverá estar relacionada a abertura de linhas de crédito
protocoladas pelo Governo, de caráter extraordinário para apoio à normalização da atividade das
empresas, decorrente da atual pandemia. A contribuir para esta evolução positiva, destaca-se a TVA nos
segmentos de micros (14,8%) e pequenas empresas (10,5%), destacando-se pela negativa, unicamente, a
TVA verificada nas grandes empresas (-0,9%). 
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 2,9 p.p. para 4% em
agosto de 2020. As microempresas continuam a apresentar o rácio de crédito vencido mais elevado
(7,4%), mas que simultaneamente reduziu em maior escala (4,3 p.p. no último ano), por contrapartida das
médias empresas, que registaram o menor rácio de crédito vencido (1,5%). 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

O questionário referente ao presente exercício foi enviado aos bancos no dia 5 de junho e o envio das

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


respostas ocorreu até ao dia 23 de junho.
No segundo trimestre de 2020, os bancos portugueses que participam no inquérito indicaram que os
critérios de concessão de crédito a empresas e particulares se tornaram mais restritivos face ao trimestre
anterior. No mesmo período, a procura de crédito aumentou fortemente por parte das empresas e diminuiu
fortemente por parte dos particulares.  

Para consultar o Inquérito completo clique aqui 

LINHA DE APOIO À ECONOMIA COVID-19 
MÉDIAS EMPRESAS, SMALL MID CAPS E MID CAPS 

 

Criada no âmbito das medidas de caráter extraordinário para apoio ao emprego e à normalização da
atividade empresarial, a Linha de Apoio à Economia COVID-19 permite às empresas portuguesas, mais
afetadas pelas medidas adotadas para contenção da pandemia do novo coronavírus, financiarem em
melhores condições de preço e de prazo, as suas necessidades de tesouraria.

A 30 de setembro de 2020, foi disponibilizada a nova linha específica de Apoio às Médias Empresas,
Small Mid Caps e Mid Caps, que passamos a apresentar: 

http://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/results_jul2020_pt.pdf
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/results_jul2020_pt.pdf


 
   

Para mais informações consulte o nosso site 

 LINHA DE APOIO AO SETOR SOCIAL COVID-19 

No seguimento da adoção de várias medidas de emergência por parte das autoridades de saúde
internacionais e nacionais, necessárias para conter a disseminação do vírus COVID-19 e que implicaram a
imposição de restrições à circulação de pessoas e bens com enorme impacto socioeconómico em Portugal,
o Governo, reconhecendo a excecionalidade da situação de emergência, nomeadamente a nível
socioeconómico, desencadeada por este surto, aprovou mais uma medida de apoio específico às
Entidades da Economia Social, para apoio à normalização da atividade das mesmas. 

A referida medida já anunciada pelo Governo passou pela criação de uma linha de apoio às Entidades de
Economia Social, por um montante global de 165 milhões de euros, criando assim a Linha de Apoio ao
Sector Social COVID-19.

http://www.garval.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-a-economia-covid-19-2-2/


 

    
 

Para mais informações consulte o nosso site 

LINHAS EM DESTAQUE PARA APOIO À TESOURARIA
E INVESTIMENTO

 

Linha de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio - Curto Prazo

http://www.garval.pt/pt/catalogo/linha-de-apoio-ao-sector-social-covid-19/


 

 

Linha de crédito destinada a Operações de apoio curto prazo designadamente: conta corrente para
tesouraria, financiamento por livrança, operações sobre o estrangeiro, programas de papel comercial,
desconto de papel comercial, factoring e confirming. 

Para mais informações, clique aqui

Linha de Apoio ao Desenvolvimento de Negócio - Sucessão Empresarial e Incremento
de Escala 

 

http://www.garval.pt/pt/catalogo/apoio-ao-desenvolvimento-de-negocio-adn-2018/


 

 
Linha de crédito destinada que pretende 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, bem como contribuir para o incremento da
competitividade e da produtividade empresarial através de processos de concentração e de aumento de
escala das empresas favorecendo a sua inserção e o posicionamento competitivo no mercado global.

Para mais informações, clique aqui. 

Linha de Crédito Capitalizar Mais 
 

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


 

Linha de crédito que pretende apoiar o reforço da capacitação empresarial ou o investimento novo, em
Ativos fixos corpóreos ou incorpóreos, e ainda ao aumento do fundo de maneio associado a um efetivo
incremento da atividade decorrente do investimento. 

Para mais informações consulte o nosso site. 

Casos de Sucesso

Vale Paraíso – Empreendimentos Turísticos S.A. 

A Vale Paraíso – Empreendimentos Turísticos S.A. detém o estabelecimento
Ohai Nazaré – The Outdoor Resorts. O Ohai Nazaré é um resort em plena

Natureza e o ponto de partida para uma experiência memorável.Inserido na maior reserva de pinhal da Península
Ibérica é um refúgio natural com 8 hectares que oferece um conjunto de alojamentos únicos e infinitas opções de
entretenimento e relaxamento. 

Saber mais  

Casos de Sucesso

Filstone, Comércio de Rochas, S.A. 

http://www.garval.pt/pt/catalogo/capitalizar-mais/
https://www.garval.pt/pt/testemunhos/rui-covas/


Situada no centro de Portugal, numa das zonas geomorfológicas mais ricas do
País, a Filstone é uma empresa de referência na extração e comercialização de
rocha calcária. A história remonta a 2002, altura em que Ricardo Jorge, atual

administrador, juntamente com o pai e o avô, decidiu apostar num projeto com a dimensão necessária para o
mercado chinês. No entanto, só em 2008 a Filstone adquiriu a pedreira onde hoje se mantém, em Casal Farto,
Fátima. 

Saber mais  
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