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PME Líder 2021 | Cabeceiras de Basto

O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação), em parceria com o Turismo de Portugal,
os bancos parceiros a as Sociedades de Garantia Mútua,
distinguiu 11 221 empresas com o estatuto de PME Líder
2021 das quais 9 são do concelho de Cabeceiras de Basto, com base nos seus níveis de solidez e de desempenho
económico-financeiro.

 Os setores de atividade enquadráveis poderão ser consultados no

O que significa estatuto de PME Líder?

Etapas de atribuição do estatuto PME Líder:

O estatuto PME Líder é um selo de reputação criado pelo IAPMEI

 Enquadramento nos setores de atividade identificados no anexo I

para distinguir o mérito das PME nacionais com desempenhos superiores. É atribuído em parceria com o Turismo de Portugal (no caso
das empresas do setor do Turismo), um conjunto de Bancos parcei-

anexo I do Regulamento dos Estatutos PME Líder e PME Excelência
2021.

 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.

do Regulamento dos Estatutos PME Líder e PME excelência 2020;

 Certificação PME válida;

ros e as Sociedade de Garantia Mútua, tendo por base as melho-

 Manifestação de interesse na obtenção do Estatuto PME Líder

res notações de rating (nota que as agências de classificação

junto de uma instituição de Crédito (IC) protocolada que efetuará

de risco de crédito atribuem a um emissor) e indicadores eco-

a análise do perfil de risco da empresa e formalizará proposta

nómico-financeiros.

ao IAPMEI em conformidade;

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

 O IAPMEI e o Turismo de Portugal validam os dados enviados

ções especiais a produtos financeiros e uma rede de serviços, a

pelo banco protocolado e, caso se confirmem os critérios, comuni-

facilitação da relação com a banca e o prestígio associado à

cam à PME a atribuição do estatuto de PME Líder, dando conheci-

marca PME Líder na relação com os seus stakeholders.

mento ao banco. Caso contrário, o IAPMEI comunicará ao banco a
não atribuição desse estatuto, identificando as razões subjacentes

Destinatários?

a essa decisão.

 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.
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PME LÍDER 2021—CABECEIRAS DE BASTO
 Bosque da Harmonia Turismo e Restauração,
Lda;

 Estuques Fechas, Lda;

 Farmácia Azevedo Carvalho, Sociedade Unipessoal, Lda;

 Ingredienteficaz, Unipessoal, Lda;

 José Daniel Ferreira Simões, S.A.;

 José Ferreira de Magalhães, Unipessoal, Lda;

 Paps & Daps, Lda;

 Serralharia Santos Pereira, Lda;

 STONEPRO—Granitos, Lda.
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