
 

 

AG – Caixa Económica Montepio Geral 

O.T. – ponto n.º 6 

PROPOSTA 

 

Considerando que a Agrogarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A. tem por objeto a 

prestação de garantias financeiras a favor de pequenas, médias e micro empresas, que 

laborem nos sectores da Agricultura, Agro-Indústria e Florestas, a fim de lhes facilitar a 

obtenção de crédito em condições adequadas aos seus investimentos e ciclos de atividade. 

 

Considerando que a referida Sociedade se encontra integrada no Sistema de Garantia Mútua e 

que dela fazem parte o Estado Português através do IFAP – Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas, I.P., a SPGM – Sociedade de Investimento, S.A., A Caixa Central do 

Crédito Agrícola Mútuo, o Banco Millennium BCP, a Caixa Geral de Depósitos, o Banco 

Espírito Santo, o Banco Português de Investimentos e o Banco Santander Totta. 

Considerando que as Sociedades de Garantia Mútua são instituições de crédito, que têm por 

objecto prestar garantias a favor de bancos financiadores ou outros beneficiários e são 

reguladas e supervisionadas pelo Banco de Portugal. 

Considerando que a Caixa Económica Montepio Geral já participa no capital social das 

seguintes sociedades de garantia mútua: Norgarante (790 ações), Lisgarante ( 790 ações), 

Garval (240.000 ações). 

Considerando que a Agrogarante vai aumentar o seu capital de € 12.000.000,00 para € 

20.000.000,00 e que para esse aumento foi feito convite à Caixa Económica Montepio Geral 

para subscrever € 300.000,00, o que corresponderá a 1,50% do capital futuro, com direito a 

presença no Conselho de Administração. 

Considerando que a participação da Caixa Económica Montepio Geral no capital social da 

Agrogarante representará um reforço das garantias para os créditos que conceder a pequenas, 

médias e micro empresas, que laborem nos sectores da Agricultura, Agro-Indústria e Florestas. 

Propõe-se que se aprove: 

A aquisição pela Caixa Económica Montepio Geral das acções representativas do montante de 

€ 300.000,00 (trezentos mil euros) no capital social da Agrogarante – Sociedade de Garantia 

Mútua, S.A., o que corresponde a 1,50% do capital futuro da mesma Sociedade, a realizar até 

ao termo do primeiro semestre de 2014. 

Lisboa, 14 de abril de 2014 

                                                                          O Conselho de Administração Executivo 


