
PME Líder 

NOTA INFORMATIVA  
CÂMARA MUNICIPAL  DE  CABECE IRAS  DE  BASTO  
D IV IS ÃO AD MI NIST RAT IV A E  F I NANCE I RA  
GAE  -  GABI NET E  DE  APOI O AO E MPRES ÁRI O  

O estatuto PME Líder é um selo de reputa-

ção criado pelo IAPMEI para distinguir o 

mérito das PME´s nacionais com desempe-

nhos superiores. É atribuído em parceria 

com o Turismo de Portugal (no caso das 

empresas do setor do Turismo), um conjun-

to de Bancos parceiros e as Sociedade de 

Garantia Mútua, tendo por base as melho-

res notações de rating e indicadores económico-financeiros. 

As PME Lider têm acesso a um conjunto de benefícios, como 

condições especiais a produtos financeiros e uma rede de serviços, 

a facilitação da relação com a banca e o prestígio associado à mar-

ca PME Líder na relação com os seus stakeholders. 

Destinatários: 

 Destina-se a empresas que, pelas suas qualidades de 

desempenho e perfil de risco, se posicionem como motor 

da economia nacional dos vários setores de atividade 

enquadráveis, com Certificação PME válida, prosseguindo 

estratégias de crescimentos e liderança competitiva. 

 Os setores de atividade enquadráveis poderão ser consulta-

dos no anexo I do Regulamento dos Estatutos PME Líder e 

PME Excelência 2020. 

 O acesso ao estatuto é efetuado através de uma rede de 10 

bancos parceiros que estabeleceram acordos de parceria 

com o IAPMEI e com o Turismo de Portugal. 

Principais etapas de atribuição do estatuto PME Líder: 

 Enquadramento nos setores de atividade identificados no 

anexo I do Regulamento dos Estatutos PME Líder e PME 

excelência 2020; 

 Certificação PME válida; 

 Manifiestação de interesse na obtenção do Estatuto PME 

Líder junto de uma instituição de Crédito (IC) protocolada 

que efetuará a análise do perfil de risco da empresa e for-

malizará proposta ao IAPMEI em conformidade; 

 O IAPMEI e o Turismo de Portugal validam os dados 

enviados pelo banco protocolado e, caso se confirmem os 

critérios, comunicam à PME a atribuição do estatuto de 

PME Líder, dando conhecimento ao banco. Caso contrá-

rio, o IAPMEI comunicará ao banco a não atribuição desse 

estatuto, identificando as razões subjacentes a essa decisão. 

Bancos Parceiros: 

 

 

 

 

 

Benefícios: 

 Acesso a linhas de crédito especiais; 

 Acesso a espaços para reuniões; 

 Acesso a ofertas formativas;  

 Difusão de Informação; 

 Galp- Eletricidade, Gás Natural e Serviços; 

 Galp- Combustíveis (Cartões Galp Frota); 

 GRENKE- Reting para Soluções Tecnológicas; 

 PGE- Programa de Gestão para Empresários; 

 Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social; 

 Reconhecimento de Práticas em Bem-estar Organizacional -
CWII; 

 Seguros de crédito e caução; 

 Seguros Fidelidade; 

 Serviços CTT ADS - Soluções para Publicitação de Negócios; 

 Serviços de Gestão de Empresas/Informa D&B; 

 Soluções para Complemento de Reforma; 

 Serviços Financeiros disponibilizados pelos Bancos Parceiros. 

 

Candidatura: 

É obrigatório apresentar sempre a Carta de Adesão ou de Renovação, 

datada e assinada por quem vincula a empresa, conforme o Anexo II 

do Regulamento dos Estatutos PME Líder e PME Excelência 2020, a 

qual: 

 Deve ter indicado o banco protocolado escolhido pela empre-

sa para o estatuto em vigor; 

 A empresa declara que cumpre as condições de acesso relati-

vas à sua atividade, identificadas na alínea e) do ponto 3. 

Condições de Acesso PME Líder, da Parte I do respetivo 

Regulamento. 
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 BPI 

 Bankinter 

 Caixa Geral de Depósitos 

 Crédito Agrícola 

 EuroBic 

 Millenium BCP 

 Montepio 

 Novo Banco 

 Novo Banco Açores 

 Santander Totta 



PME Excelência 

NOTA INFORMATIVA  
CÂMARA MUNICIPAL  DE  CABECE IRAS  DE  BASTO  
D IV IS ÃO AD MI NIST RAT IV A E  F I NANCE I RA  
GAE  -  GABI NET E  DE  APOI O AO E MPRES ÁRI O  

É atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo 

de Portugal em parceria com um conjunto 

de bancos parceiros e as Sociedade de 

Garantia Mútua. 

Trata-se de um selo de reputação que 

permite às empresas relacionarem-se com 

a sua envolvente — fornecedores, clien-

tes, sistema financeiro e autoridades 

nacionais e regionais — numa base de 

confiança facilitadora do desenvolvimen-

to dos seus negócios. Para empresas exportadoras e com ambição 

internacional, o estatuto PME Excelência é particularmente rele-

vante, constituindo um fator de diferenciação e uma garantia da 

solidez e idoneidade das empresas. 

As PME excelência são selecionadas pelo IAPMEI e pelo Turismo 

de Portugal a partir de universo das PME Líder, num justo reco-

nhecimento do seu mérito e do seu contributo para os resultados da 

economia. 

 

 

 

Critérios de Seleção 2020: 

As PME Excelência são selecionadas pelo IAPMEI e Turismo de 

Portugal, com base no universo das PME Lider à data de 

15/10/2020, devendo as empresas cumprir, cumulativamente, os 

seguintes critérios: 

1. Autonomia Financeira (Cap. Pró/Ativo) ( ≥37.50%): 

2. Rendibilidade Líquida do Cap. Próprio (R/CPr) 

(≥12.50%); 

3. Dívida Financeira Líquida/ EBITDA (NetDebt/EBITDA)  

(≤2.50%); 

4. EBITSA/Ativo ( ≥10.00%); 

5. EBITDA/ Volume de Negócios (≥7.50%); 

6. Crescimento do Volume de Negócios (de 2018 para 2019) 

(>0); 

7.  Notação de Risco atribuída pela Scoiedade de Garantia 

Mútua  (≥5.00%). 

 

NOTA: Não é necessária a apresentação de Candidatura ao Estatuto 

PME Excelência. As empresas são selecionadas diretamente pelo IAP-

MEI e pelo Turismo de Portugal a partir do universo PME Líder. 

 

PME’s Líder no CONCELHO DE 

CABECEIRAS DE BASTO: 

No Concelho de Cabeceiras de Basto, são 8 as empresas que perten-

cem aos Estatuto PME Líder do ano de 2020.: 

 Bosque da Hormonia - Turismo e Restaura-

ção, Lda; 

 Estuques Fechas, Lda 

 Farmácia Azevedo Carvalho Sociedade 

Unipessoal Lda 

 Ingredienteficaz, Unipessoal Lda 

 José Ferreira de Magalhães, Unipessoal 

Lda 

 Paps & Daps, Lda 

 Serralharia Santos Pereira, Lda 

 Stonepro - Granitos, Lda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, ou para esclarecimento de dúvidas, consultem 

o GAE — Gabinete de Apoio ao Empresário, através do telefone 

253669100, ou pelo endereço de correio eletrónico: 

gae@cabeceirasdebasto.pt. 
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