18 empresas de Mangualde reconhecidas com o estatuto de PME Líder 2020

O estatuto PME Líder é um selo de reputação de empresas criado pelo IAPMEI para distinguir
o mérito das PME nacionais com desempenhos superiores, e é atribuído em parceria com o
Turismo de Portugal e um conjunto de Bancos Parceiros, tendo por base as melhores notações
de rating e indicadores económico-financeiros.
O estatuto tem associado um conjunto de benefícios, como o acesso em melhores condições a
produtos financeiros e a uma rede de serviços, a facilitação da relação com a banca e um
certificado de qualidade para as empresas na sua relação com o mercado.

Estimular a eficiência do processo de intermediação bancária e potenciar o alargamento do
mercado de capitais a empresas de dimensão intermédia fazem ainda parte dos objetivos
deste programa.
Neste sentido a Associação Empresarial de Mangualde endereça as felicitações às 18
Empresas de Mangualde pela distinção do Estatuto de PME Líder 2020, atribuído pelo IAPMEI
- Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação.
Muitos parabéns pelo desempenho e votos de continuação de um excelente trabalho em prol
do desenvolvimento empresarial da Região.
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- Azurmáquinas - Máquinas Industriais e Equipamentos, Lda.
- Cascata de Pedra - Restauração, Turismo e Serviços, Lda.
- COAPE - Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde, CRL.
- Costa Ibérica - Madeira & Derivados, S.A.
- Esquecer o Tempo, Lda.
- Farmácia Espinho Petrucci, Lda.
- Farmácia Moderna de São Miguel/Guarda, S.A.
- Gruman - Gruas de Mangualde, Lda.
- Ibecarga - Transportes e Logística, Lda.
- Inácio Lopes & Filho, Lda.
- Laboratórios da Farmácia Feliz, Lda.
- Scoplano - Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda.
- Systeel, Lda.
- Transjhl, Unipessoal Lda.
- Transportes Alberto & Santos, Lda.
- Transportes Lemos, Lda.
- Transportes Mardrema - Unipessoal, Lda.
- Transportes Oliveira & Neves, Lda.
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