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Informação à Imprensa 

 

Sociedade de garantia mútua opera nas regiões Norte e Centro 

NORGARANTE APOIOU MAIS DE 44 MIL EMPRESAS 
NOS PRIMEIROS 15 ANOS DE ATIVIDADE 

 Garantias emitidas viabilizaram um financiamento global de 10,8 mil 

milhões de euros 

 

Porto, 12 de julho - A sociedade de garantia mútua Norgarante prestou 

garantias a mais de 44 mil empresas em 15 anos de atividade, na sua maioria 

micro, pequenas e médias empresas dos distritos do Porto, Braga, Aveiro e 

Viseu.  

Com esse respaldo financeiro, as empresas apoiadas investiram mais de 

11 mil milhões de euros e, no conjunto, asseguravam cerca de 782 mil postos 

de trabalho no final de junho. O montante médio das garantias concedidas 

ronda os 52,2 mil euros. 

O comércio e a indústria transformadora são os sectores que mais têm 

beneficiado das soluções da sociedade de garantia mútua vocacionada para 

apoiar o tecido empresarial das regiões Norte e Centro Norte, as mais 

exportadoras do país.  

Primordialmente, as empresas contratam com a Norgarante a prestação 

de garantias financeiras para facilitar a obtenção de crédito em condições 

adequadas aos seus investimentos e ciclos de atividade. 

Criada há 15 anos, depois de confirmada a importância da garantia 

mútua no acesso ao crédito bancário por parte de empresas e 

empreendedores, a Norgarante conta já com 107.849 garantias emitidas, num 

valor superior a 5,6 mil milhões de euros. Com isto, viabilizou um financiamento 

global da ordem dos 10,8 mil milhões de euros. 

“O balanço destes 15 anos é francamente positivo e o facto de a 

Norgarante ter ultrapassado os 5,6 mil milhões de euros em garantias 

emitidas traduz a confiança das empresas mutualistas e de todos os 

http://www.norgarante.pt/


‘stakeholders’ da garantia mútua em Portugal”, assinala Teresa Duarte, 

presidente da comissão executiva desta sociedade financeira. 

Aliás, acrescenta, a “importância do papel” desempenhado pelo 

Sistema Nacional de Garantia Mútua, de que a Norgarante faz parte, no apoio 

às PME “é evidenciado num estudo recente da Universidade Católica, que 

confirma o significativo impacto da garantia mútua na economia 

nacional”.  

No global, realça Teresa Duarte, contabilizando a produção da 

Norgarante e das outras três sociedades de garantia mútua que operam no 

nosso país (Lisgarante, Garval e Agrogarante), foi possível “alavancar um 

volume de investimento adicional àquele que as empresas conseguiriam 

dispondo apenas dos seus recursos superior a 2,6 mil milhões de euros”, 

com isto conseguindo “reduzir significativamente os juros bancários e 

exportar mais". 

 4.755 empresas apoiadas no primeiro semestre 

Entretanto, só nos primeiros seis meses do ano a Norgarante apoiou 

mais de 4.755 empresas, maioritariamente na obtenção de financiamento 

bancário, responsáveis por um volume de emprego de 82.217 trabalhadores. O 

total do investimento viabilizado foi superior a 518 milhões de euros e o 

financiamento garantido cifrou-se em mais de 522 milhões de euros. 

Entre o início do ano e 30 de junho, as garantias emitidas superaram os 

284 milhões de euros e viabilizaram desde a criação de novos negócios a 

vários projetos de autoemprego, passando por investimentos de modernização 

e aumento de capacidade produtiva, projetos de internacionalização, inovação 

e diversificação, entre outras finalidades.  

Neste momento, a Norgarante apoia mais de 23 mil empresas, sendo a 

respetiva carteira de garantias superior a 1,5 mil milhões de euros. 

Em 2016, a maior parte das garantias emitidas por esta sociedade 

financeira destinou-se a empresas dos sectores de comércio por grosso e a 

retalho (29%) e da indústria transformadora, com destaque para fabricação de 



produtos metálicos (8%), têxteis (5%), indústria do couro e dos produtos dele 

derivados (4%) e vestuário (4%). 

Os agentes económicos do distrito do Porto foram os mais ativos na 

procura das soluções da Norgarante, com 39,5% do valor total garantido e 

41,6% do número de garantias emitidas. Seguiram-se os distritos de Braga 

(23,4% do montante e 23,7% do número) e Aveiro (22,1% e 18,5%, 

respetivamente). O distrito de Viseu captou 5,1% do montante e 5,7% da 

quantidade de garantias concedidas, enquanto o distrito de Viana do Castelo 

foi responsável por 3,7% do valor e 3,6% do número de garantias emitidas.  

 Disponíveis várias linhas para financiamento empresarial 

Com agências no Porto, Braga, Aveiro e Viseu, a Norgarante há 15 anos 

que apoia a atividade das PME da região Norte e das zonas mais a Norte da 

região Centro, facilitando o acesso a fontes diversas de financiamento e em 

condições mais vantajosas. Nesta altura, tem disponíveis vários instrumentos 

adequados às necessidades de financiamento das empresas, destacando-se a 

Linha Capitalizar, a Linha com Garantia Mútua IFD 2016-2020 e a Linha de 

Adiantamentos de Incentivos – Portugal 2020. 

A Linha Capitalizar, com uma dotação de 1.600 milhões de euros, visa 

apoiar investimentos de longo prazo, criar condições mais vantajosas de 

financiamento para micro e pequenas empresas, alavancar a oferta de 

soluções de financiamento para projetos com fundos da União Europeia, 

ampliar a oferta de operações de fundo de maneio e alargar o acesso a 

‘plafonds’ de créditos.  

Por seu lado, a Linha de Crédito com Garantia Mútua IFD 2016-2020, 

enquadrada no Programa Capitalizar e com uma dotação global de 1.000 

milhões de euros, destina-se ao reforço da capacitação empresarial para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. Constitui uma alternativa de 

financiamento para investimentos em ativos fixos corpóreos ou incorpóreos e, 

ainda, para fundo de maneio ligado a esses investimentos. É uma linha de 

crédito que permite, também, apoiar os projetos de investimento aprovados no 

âmbito do programa Portugal 2020.  



Para tais projetos, a Norgarante e as sociedades congéneres Lisgarante, 

Garval e Agrogarante disponibilizam ainda a Linha de Adiantamentos de 

Incentivos – Portugal 2020, destinada à antecipação de parte do incentivo 

aprovado pela Autoridade de Gestão do Portugal 2020, contribuindo para uma 

maior disponibilidade financeira do promotor do projeto para desenvolvimento e 

conclusão do investimento. 

…………..…………… 
Inflyence, 2017.07.12 

 

Mais sobre a Norgarante em www.norgarante.pt. 
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http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/norgarante-ja-financiou-um-

programa-nacional-de-reformas 

Norgarante já "financiou" um Programa Nacional de Reformas 

Onze mil milhões de euros. É este o valor do investimento já realizado por empresas dos distritos 

do Porto, Braga, Aveiro e Viseu com o respaldo financeiro desta sociedade de garantia mútua. 

Nos primeiros seis meses deste ano, a Norgarante apoiou quase cinco mil empresas das regiões 

Norte e Centro Norte do país, sobretudo na obtenção de financiamento bancário, viabilizando um 

investimento superior a 500 milhões de euros nestas que são apontadas como as zonas mais 

exportadoras do país. 

 Segundo o balanço feito esta quarta-feira, 12 de Julho, pela sociedade liderada por Teresa 

Duarte, os projectos apoiados até ao final de Junho envolveram investimentos de modernização e 

aumento de capacidade produtiva, acções de internacionalização e inovação e a criação de novos 

negócios, incluindo vários de auto-emprego. A carteira de garantias da Norgarante ascende 

actualmente a 1.500 milhões de euros e envolve mais de 23 mil empresas. 

 Incluindo já estes dados do primeiro semestre de 2017, esta que é uma das quatro sociedades 

operacionais do sistema de garantia mútua – as outras são a Agrogarante, a Garval e a Lisgarante 

–, já emitiu 107.849 garantias desde que iniciou a actividade há 15 anos, elevando o investimento 

realizado com este respaldo financeiro para mais de 11 mil milhões de euros. Ou seja, um valor 

equivalente à despesa que o Governo prevê alocar, em cinco anos, ao Programa Nacional de 

Reformas. 

 Através da prestação de garantias, a pedido das empresas, as sociedades de garantia mútua 

intervêm como se fossem um fiador ou garante para facilitar a obtenção de crédito, assegurando, 

"de forma irrevogável e à primeira solicitação", o pagamento da percentagem do capital garantido 

que esteja em dívida. E os principais interlocutores da Norgarante, cujo montante médio das 

garantias concedidas ronda os 52 mil euros, são micro e PME dos distritos do Porto, Braga, Aveiro 

e Viseu. 

http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/norgarante-ja-financiou-um-programa-nacional-de-reformas
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/banca---financas/detalhe/norgarante-ja-financiou-um-programa-nacional-de-reformas
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/antonio_costa_lanca_programa_nacional_de_reformas_que_envolvera_ate_11_mil_milhoes_de_euros
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/antonio_costa_lanca_programa_nacional_de_reformas_que_envolvera_ate_11_mil_milhoes_de_euros


 Estas são precisamente as cidades em que esta sociedade financeira tem agências abertas. Em 

termos de sectores que mais têm beneficiado destas soluções, os dados relativos a 2016 mostram 

que a maior parte das garantias foi emitida para empresas de comércio por grosso e retalho (29%) 

e também para a indústria transformadora, em especial a dedicada à fabricação de produtos 

metálicos (8%), têxteis (5%), couro e produtos derivados (4%) e vestuário (4%). 
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http://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/norgarante-ja-quotfinanciouquot-um-programa-nacional-

de-reformas 

Norgarante já “financiou” um Programa Nacional de Reformas 

Onze mil milhões de euros. É este o valor do investimento já realizado por empresas dos distritos 

do Porto, Braga, Aveiro e Viseu com o respaldo financeiro desta sociedade de garantia mútua. 

 Nos primeiros seis meses deste ano, a Norgarante apoiou quase cinco mil empresas das regiões 

Norte e Centro Norte do país, sobretudo na obtenção de financiamento bancário, viabilizando um 

investimento superior a 500 milhões de euros nestas que são apontadas como as zonas mais 

exportadoras do país. 

Segundo o balanço feito esta quarta-feira, 12 de Julho, pela sociedade liderada por Teresa 

Duarte, os projectos apoiados até ao final de Junho envolveram investimentos de modernização e 

aumento de capacidade produtiva, acções de internacionalização e inovação e a criação de novos 

negócios, incluindo vários de auto-emprego. A carteira de garantias da Norgarante ascende 

actualmente a 1.500 milhões de euros e envolve mais de 23 mil empresas. 

Incluindo já estes dados do primeiro semestre de 2017, esta que é uma das quatro sociedades 

operacionais do sistema de garantia mútua – as outras são a Agrogarante, a Garval e a Lisgarante 

–, já emitiu 107.849 garantias desde que iniciou a actividade há 15 anos, elevando o investimento 

realizado com este respaldo financeiro para mais de 11 mil milhões de euros. Ou seja, um valor 

equivalente à despesa que o Governo prevê alocar, em cinco anos, ao Programa Nacional de 

Reformas. 

Através da prestação de garantias, a pedido das empresas, as sociedades de garantia mútua 

intervêm como se fossem um fiador ou garante para facilitar a obtenção de crédito, assegurando, 

"de forma irrevogável e à primeira solicitação", o pagamento da percentagem do capital garantido 

que esteja em dívida. E os principais interlocutores da Norgarante, cujo montante médio das 

garantias concedidas ronda os 52 mil euros, são micro e PME dos distritos do Porto, Braga, Aveiro 

e Viseu. 

http://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/norgarante-ja-quotfinanciouquot-um-programa-nacional-de-reformas
http://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/norgarante-ja-quotfinanciouquot-um-programa-nacional-de-reformas


  

Estas são precisamente as cidades em que esta sociedade financeira tem agências abertas. Em 

termos de sectores que mais têm beneficiado destas soluções, os dados relativos a 2016 mostram 

que a maior parte das garantias foi emitida para empresas de comércio por grosso e retalho (29%) 

e também para a indústria transformadora, em especial a dedicada à fabricação de produtos 

metálicos (8%), têxteis (5%), couro e produtos derivados (4%) e vestuário (4%). 
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A sociedade de garantia mú-
tua Norgarante prestou garantias 
a mais de 44 mil empresas em 15 
anos de atividade, na sua maioria 
micro, pequenas e médias empresas 
dos distritos do Porto, Braga, Avei-
ro e Viseu. 

Com esse respaldo fi nanceiro, as 
empresas apoiadas investiram mais 
de 11 mil milhões de euros e, no 
conjunto, asseguravam cerca de 
782 mil postos de trabalho no fi nal 
de junho. O montante médio das 
garantias concedidas ronda os 52,2 
mil euros. 

O comércio e a indústria trans-
formadora são os setores que mais 
têm benefi ciado das soluções da 
sociedade de garantia mútua voca-
cionada para apoiar o tecido em-
presarial das regiões Norte e Cen-
tro Norte, as mais exportadoras do 
país. 

Primordialmente, as empresas 
contratam com a Norgarante a 
prestação de garantias fi nanceiras 
para facilitar a obtenção de crédito 
em condições adequadas aos seus 
investimentos e ciclos de atividade. 

Criada há 15 anos, depois de 
confi rmada a importância da ga-
rantia mútua no acesso ao crédito 
bancário por parte de empresas 
e empreendedores, a Norgarante 
conta já com 107 849 garantias 
emitidas, num valor superior a 5,6 
mil milhões de euros. Com isto, 
viabilizou um fi nanciamento glo-
bal da ordem dos 10,8 mil milhões 
de euros. 

“O balanço destes 15 anos é 
francamente positivo e o facto de a 
Norgarante ter ultrapassado os 5,6 
mil milhões de euros em garantias 
emitidas traduz a confi ança das 
empresas mutualistas e de todos 
os ‘stakeholders’ da garantia mútua 
em Portugal”, assinala Teresa Duar-
te, presidente da comissão executi-
va desta sociedade fi nanceira.  

4755 empresas apoiadas 
no primeiro semestre 

Entretanto, só nos primeiros seis 
meses do ano a Norgarante apoiou 
mais de 4755 empresas, maiorita-
riamente na obtenção de fi nancia-
mento bancário, responsáveis por 
um volume de emprego de 82.217 
trabalhadores. O total do investi-
mento viabilizado foi superior a 
518 milhões de euros e o fi nancia-
mento garantido cifrou-se em mais 
de 522 milhões de euros. 

Entre o início do ano e 30 de 
junho, as garantias emitidas su-
peraram os 284 milhões de euros 

e viabilizaram desde a criação de 
novos negócios a vários projetos 
de autoemprego, passando por 
investimentos de modernização e 
aumento de capacidade produtiva, 
projetos de internacionalização, 

inovação e diversifi cação, entre ou-
tras fi nalidades. 

Neste momento, a Norgarante 
apoia mais de 23 mil empresas, sen-
do a respetiva carteira de garantias 
superior a 1,5 mil milhões de euros. 

GARANTIAS EMITIDAS VIABILIZARAM UM FINANCIAMENTO GLOBAL DE 10,8 MIL MILHÕES 
DE EUROS 

Norgarante apoiou 
mais de 44 mil empresas

A Norgarante conta já com 107 849 garantias emitidas, num valor superior 
a 5,6 mil milhões de euros.
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Em 15 anos de actividade, a so-
ciedade de garantia mútua
“Norgarante” prestou garantias
a mais de 44 mil empresas, na
sua maioria micro, pequenas e
médias empresas dos distritos
do Porto, Braga, Aveiro e Viseu. 

Em nota de imprensa reme-
tida para a nossa redacção, sa-
lientou que, com esse respaldo
financeiro, as empresas apoia-
das investiram mais de 11 mil
milhões de euros e, no conjunto,
em final do passado mês de Ju-
nho, asseguravam cerca de 782
mil postos de trabalho. O mon-
tante médio das garantias con-
cedidas ronda os 52,2 mil eu-
ros.

O comércio e a indústria
transformadora são os sectores
que mais têm beneficiado das
soluções vocacionadas para
apoiar o tecido empresarial das

regiões Norte e Centro Norte,
as mais exportadoras do país.

“O balanço destes 15 anos é
francamente positivo e o facto
da “Norgarante” ter ultrapas-
sado os 5,6 mil milhões de eu-

ros em garantias emitidas tra-
duz a confiança das empresas
mutualistas e de todos os ac-
cionistas da garantia mútua”,
enfatizou Teresa Duarte, presi-
dente da comissão executiva

desta sociedade financeira. As-
sinalou que a importância do
Sistema Nacional de Garantia
Mútua no apoio às PME foi evi-
denciado num estudo recente
da Universidade Católica, “que
confirma o significativo im-
pacto da garantia mútua na
economia nacional”. 

A Norgarante informou, ain -
da, que “só nos primeiros seis
meses do ano apoiou mais de
4.755 empresas, maioritaria-
mente na obtenção de financia-
mento bancário, responsáveis
por 82.217 postos de trabalho. 

O total do investimento via-
bilizado foi superior a 518 mi-
lhões de euros e o financia-
mento garantido cifrou-se em
mais de 522 milhões de euros. 

Entre o início do ano e 30 de
Junho, “as garantias emitidas
superaram os 284 milhões de

euros e viabilizaram desde a
criação de novos negócios a vá-
rios projectos de auto-emprego,
passando por investimentos de
modernização e aumento de
capacidade produtiva, projectos
de internacionalização, inova-
ção e diversificação, entre ou-
tras finalidades”. 

Neste momento, a sociedade
de garantia mútua apoia mais
de 23 mil empresas, sendo a res-
pectiva carteira de garantias su-
perior a 1,5 mil milhões de eu-
ros.   

Em 2016, a maior parte das
garantias emitidas por esta so-
ciedade financeira destinou-se
a empresas dos sectores de co-
mércio por grosso e a retalho
(29 por cento) e da indústria
transformadora, com destaque
para fabricação de produtos
metálicos (8 por cento), têxteis

(5 por cento), indústria do couro
e dos produtos dele derivados
(4 por cento) e vestuário (4 por
cento). 

Os agentes económicos do
distrito do Porto foram os mais
activos na procura das soluções
da “Norgarante”, com 39,5 por
cento do valor total garantido e
41,6 por cento do número de
garantias emitidas. Seguiram-
se os distritos de Braga (23,4 por
cento do montante e 23,7 por
cento do número) e Aveiro (22,1
por cento e 18,5 por cento, res-
pectivamente). 

O distrito de Viseu captou 5,1
por cento do montante e 5,7 por
cento  da quantidade de garan-
tias concedidas, enquanto
Viana do Castelo foi responsá-
vel por 3,7 por cento do valor e
3,6 por cento do número de ga-
rantias emitidas. |

“Norgarante” assegura investimentos 
de mais de 44 mil empresas
Balanço Em 15 anos, sociedade de garantia mútua garantiu investimentos num total de 11 mil milhões de euros. 
Apoiou maioritariamente micro, pequenas e médias empresas de Porto, Braga, Aveiro e Viseu

Teresa Duarte realça o impacto da garantia mútua na economia

D.R.


