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Para publicação imediata 

 

EUROSCRIPT PORTUGAL ELEITA PME EXCELÊNCIA 2014 

 

Após ter sido reconhecida como PME Líder pelo segundo ano consecutivo, a multinacional de 

serviços linguísticos integra o núcleo restrito das empresas portuguesas de excelência 

 

Paço de Arcos, 10 de fevereiro de 2015 - A euroscript Portugal, especialista em gestão global de conteúdos 

multilingues, recebeu pela primeira vez o estatuto de PME Excelência para o ano de 2014, um selo de 

reputação criado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), e que 

distingue as pequenas e médias empresas que apresentam os melhores desempenhos económico-financeiros e 

de gestão. 

 

Atuando em contraciclo, as PME Excelência apresentam rácios de solidez financeira e de rendibilidade muito 

acima da média nacional e aliam vários fatores positivos que confirmam o seu perfil superior de desempenho: 

crescimento de negócios, aumento das exportações, autonomia financeira, nível de rating AAA ou AA. Das 

1845 PME Excelência, cerca de 12% estão ligadas aos serviços, setor no qual se inclui a euroscript Portugal. 

 

Na sequência desta nomeação, Aldina Rodrigues, membro da gerência, comenta que “2014 foi um ano 

marcante para a empresa com a integração do novo Centro de Serviços Partilhados do Grupo euroscript 

nos nossos escritórios em Paço de Arcos. Esta distinção só vem reconhecer publicamente o sucesso da nossa 

estratégia empresarial e a importância do nosso contributo para a economia nacional. Estamos a criar riqueza 

no nosso país, facto que deixa todos os colaboradores da euroscript Portugal muito orgulhosos”. 

 

O estatuto PME Excelência é anualmente atribuído pelo IAPMEI, numa parceria com o Turismo de Portugal e os 

principais bancos que operam no nosso país. Este prémio integra um programa mais abrangente de 

qualificação de empresas e tem como objetivos conceder notoriedade e otimizar as condições de financiamento 

e competitividade das PME portuguesas, que se destacam por perfis de risco superiores e por serem um motor 

de desenvolvimento da economia e da empregabilidade em Portugal. 
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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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