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MANCHETE DISTINGUIDA COMO PME EXCELÊNCIA
Depois de PME Líder já em 2010, o desempenho económico-financeiro
positivo da Manchete elevou-a a PME Excelência
A Manchete acaba de ser distinguida pelo IAPMEI com o estatuto de PME
Excelência, depois de, ainda este ano, ter sido reconhecida com o estatuto PME
Líder.
Este reconhecimento é fruto tanto da estratégia de investimento na qual a
Manchete tem vindo a apostar, do qual é exemplo a implementação do Text Mining
em Português, um projecto que foi apoiado pelo QREN, quanto pela estabilidade
económico-financeira que preencheu todos os requisitos impostos pelo comité de
selecção:
 Autonomia financeira (Capitais Próprios/Activo) >= 35%;
 Crescimento do Volume de Negócios face a 2008 >= 5%;
 Rendibilidade dos Capitais Próprios (Res. Líquidos/Cap. Próprios)>= 10%
 Rendibilidade do Activo (Resultados Líquidos/Activo Líquido)>= 3%
Para Fátima Rebelo, Managing Partner da Manchete, “este reconhecimento vem
confirmar que a Manchete está no caminho certo, com um posicionamento sólido,
sustentável e de longo prazo. “Esta distinção reveste-se da maior importância num
momento em que as PME’s são essenciais para a criação de valor na economia
portuguesa. ”
Com o objectivo de reconhecer as pequenas e médias empresas (PME) que
evidenciam os melhores desempenhos e indicadores de gestão no contexto da
estrutura empresarial nacional, em Portugal, foram cerca de trezentas empresas
(num universo de aproximadamente 5000 PME Líder) que receberam o título de
PME Excelência, sendo a Manchete a única no segmento de gestão e análise de
informação.
A atribuição oficial do estatuto foi realizada em cerimónia pública ontem, dia 14 de
Dezembro, no Europarque em Santa Maria da Feira. A cerimónia contou com
intervenções do Presidente do Conselho Directivo do IAPMEI, Luís Filipe Costa, do
Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, António de Sousa, do Presidente
da Associação Empresarial de Portugal, José António Barros, e do Ministro da
Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, José António Vieira da Silva.
O PME Excelência é um estatuto de qualificação empresarial criado pelo IAPMEI, em
parceria com o Turismo de Portugal, Barclays, Banco Espírito Santo, Banco Espírito
Santo dos Açores, Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp e
Santander Totta.

Manchete, a Knowledge based company.

Sobre a Manchete
A Manchete é a maior empresa portuguesa na gestão e análise de conhecimento e informação pública do
grupo Novabase. Conta já com ínumeras parcerias nacionais e internacionais e com a presença em
Angola desde 2007. Com 14 anos de história e mais de 60 colaboradores, apresenta um volume de
negócio na ordem dos 1,9M€. Desenvolve a sua actuação segundo três orientações: Media Based,
Reputation Based e Intelligence Based, a Manchete soma actualmente mais de 250 clientes nas mais
variadas áreas de actividade, são disso exemplo a SAP, Deloitte, IBM, Somague, Assembleia da
República, Ministério da Administração Interna ou Câmara Municipal de Lisboa. Desenvolveu o primeiro
sistema de "Information Management" - MyNetpress - a funcionar em Portugal. A Manchete tem como
principais factores de sucesso a aposta na qualidade dos serviços prestados, o acompanhamento
personalizado dos clientes e um contínuo investimento na área da inovação, nomeadamente na Internet.
Para mais informações consulte o site www.manchete.pt

