Critérios PME Excelência 2012

PME Excelência é uma marca registada do IAPMEI.

Trata-se de um estatuto de qualificação empresarial criado pelo IAPMEI, numa parceria com o Turismo de
Portugal, o Barclays, o Banco Espírito Santo, o Banco Espírito Santo dos Açores, o Banco BPI, a Caixa
Geral de Depósitos, o Crédito Agrícola, o Millenium BCP, o Montepio e o Santander Totta.

As PME Excelência são o subconjunto das PME Líder que cumprem, em simultâneo, os seguintes critérios:

1. Pertencerem aos 2 primeiros níveis de rating (AAA ou AA), baseado no Relatório e
Contas de 2011;
2. Cumprirem

os

seguintes

critérios

financeiros,

suportados

nas

demonstrações

financeiras de 2011:
a) Autonomia Financeira (Cap.Próprios/Ativo) >= 35%;
b) Crescimento do Volume de Negócios face a 2010>= 5%;
c) Rendibilidade dos Capitais Próprios (Res. Líquidos/Cap.Próprios)>= 10%
d) Rendibilidade do Ativo (Res. Líquidos/Ativo Líquido)>= 3%

O IAPMEI entendeu flexibilizar o acesso ao estatuto PME Excelência, em que apenas um dos critérios
anteriormente descritos - alíneas a) a c) - poderá apresentar os seguintes valores mínimos:
i) Crescimento do Volume de Negócios >= - 5%
ii) Autonomia Financeira (Cap.Próprios/Ativo >= 30%
iii) Rendibilidade dos Capitais Próprios (Res. Líquidos/Cap.Próprios) >= 8%
Neste caso, os restantes indicadores terão que observar os limites anteriormente definidos, através das
alíneas a) a d).

O estatuto PME Excelência tem a validade de um ano.

O estatuto PME Excelência insere-se num programa de qualificação de empresas do IAPMEI, o programa
FINCRESCE, que visa conferir notoriedade e otimizar condições de financiamento e de reforço competitivo
ao segmento das PME Líder, empresas com perfis de risco superiores, que pelas suas estratégias de
crescimento constituem alavancas importantes do desenvolvimento económico do País.
Associadas ao estatuto estão condições de maior facilidade no acesso ao crédito, melhores condições de
financiamento e de aquisição de produtos ou serviços, facilitação na relação com a banca e a administração
pública, e um certificado de qualidade na sua relação com o mercado.
A seleção das PME Excelência é feita anualmente, a partir do universo das PME Líder, criando um
instrumento de visibilidade acrescida para o grupo de empresas que em cada ano se destaque pelos
melhores resultados.

