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 EUROSCRIPT É PME LÍDER 2014 

 

A empresa de serviços linguísticos conquista distinção pelo segundo ano consecutivo 

 

Paço de Arcos, 27 de agosto de 2014 - A euroscript Portugal, especialista em gestão global de conteúdos, 

recebeu pela segunda vez consecutiva o estatuto de PME Líder 2014 pelo Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), no âmbito do programa FINCRESCE, que distingue as pequenas 

e médias empresas do tecido empresarial português com uma performance superior. 

 

A atribuição do estatuto PME Líder baseia-se num conjunto exigente de critérios económico-financeiros, como 

a autonomia financeira, o crescimento do volume de negócios e a rendibilidade. A qualidade de desempenho e 

perfil de risco da euroscript Portugal confirmam-na como um dos motores da economia nacional e este selo 

distintivo surge como resposta à sustentabilidade e solidez financeira demonstradas ao longo do ano de 2013. 

 

A empresa acolhe esta notícia com grande satisfação e agradece o contributo e confiança de todos os clientes, 

colaboradores, fornecedores e parceiros. A euroscript tem vindo a consolidar a sua posição no mercado 

internacional e continua a crescer no mercado português. 

 

***** 

Sobre a euroscript 
 
A euroscript é uma empresa líder no fornecimento de soluções globais de gestão do ciclo de vida dos conteúdos. As divisões da 
euroscript fornecem soluções completas que ajudam os clientes a conceber, construir e gerir operações de gestão de conteúdos de 
qualquer dimensão. Graças à especialização dos seus colaboradores nas áreas de consultoria, integração de sistemas, serviços de 
tradução, bem como de gestão documental e de conteúdos, a euroscript International tem competências para prestar assistência a 
empresas à escala mundial na gestão mais eficaz dos seus conteúdos. 
 
Com presença no mercado em mais de 21 países, a euroscript International presta serviços a uma grande variedade de setores 
empresariais, incluindo o setor público, aeroespacial, da defesa e dos transportes, industrial, ciências da vida, financeiro, da energia 
e do ambiente. 
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