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Um total de 685 empresas da região Centro foram distinguidas com o estatuto PME Excelência
2020, correspondendo a cerca de um quarto das PME Excelência nacionais. Em Portugal, este
universo totaliza 2.865 empresas, que são responsáveis por 92.671 postos de trabalho.
O Centro apresenta-se como a segunda região portuguesa com mais empresas galardoadas,
depois da Região Norte. Em termos relativos, a concentração de PME Excelência na região
(23,9%) é superior à concentração do total de PME (20,4%).
Face a 2019, o universo de empresas reconhecidas na região aumentou 9,1%,
correspondendo a um acréscimo de 57 empresas (abaixo da tendência nacional, já que,
globalmente, se registou um crescimento de 22,5%).
As PME Excelência da região localizam-se em 82 municípios dos 100 municípios da região,
tendo aumentado a sua disseminação pelo território face aos anos anteriores, apesar de, em
17 deles, existir apenas uma empresa galardoada. A maior concentração de PME Excelência
ocorre nos municípios do litoral, onde a densidade empresarial é mais elevada, destacando-se
Leiria (75), Aveiro (48), Coimbra (38), Viseu (35), Águeda (30), Pombal (29), Alcobaça (29) e
Ourém (27), com mais de 20 PME Excelência.
Na região, as PME Excelência repartem-se por diversos setores de atividade, existindo, no
entanto, tal como a nível nacional, uma maior representatividade da indústria (227 empresas) e
do comércio (175 empresas), as quais perfaziam, no seu conjunto, quase 60% do universo
regional. Com uma concentração de empresas na região superior a 30% do total nacional,
destacavam-se os setores da agricultura e pescas, transportes e indústria. As PME Excelência
do setor turismo regional tinham pouca expressão no computo nacional.
As PME Excelência são fundamentais como motor do desenvolvimento económico e como
indicador das dinâmicas empresariais, pelo que a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro disponibiliza, anualmente, o perfil das empresas
distinguidas no seu território.
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O estatuto “PME Excelência” é um título atribuído, anualmente, pelo IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação, I.P. e pelo Turismo de Portugal, I.P. (no caso das empresas do
setor do turismo), em parceria com 10 bancos a operar em Portugal e com as Sociedades de
Garantia Mútua, às pequenas e médias empresas (PME) que, nesse ano, prosseguiram
estratégias de crescimento e que se evidenciaram pelo seu excecional desempenho,
alavancando o crescimento económico. Trata-se de uma seleção das “melhores entre as
melhores” uma vez que a sua escolha recai sobre aquelas que, de entre o grupo das
empresas à qual foi atribuída a classificação de PME Líder, se destacaram com desempenhos
superiores. A atribuição do estatuto PME Líder (também efetuado anualmente pelo IAPMEI e
pelo Turismo de Portugal, I.P.) tem como objetivo conferir notoriedade e otimizar as condições
de financiamento das PME nacionais com elevados padrões competitivos e que, pelas suas
qualidades de desempenho económico-financeiro e níveis de risco, se posicionam como motor
da economia nacional em diferentes setores de atividade. A atribuição deste estatuto, para
além de ser uma marca de notoriedade a quem a aufere, reconhecida entre o meio
empresarial, tem por objetivo alavancar estratégias de crescimento e de reforço da base
competitiva destas empresas, traduzindo-se, entre outras vantagens, num acesso facilitado a
diferentes fontes de financiamento.
Para mais informações consultar o documento “As PME Excelência 2020 na Região Centro”.
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