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A sustentabilidade não é só verde, tem mui-
to mais cores! Falar de sustentabilidade é, 
acima de tudo, falar de futuro, onde cabe 

certamente a dimensão ambiental, mas tam-
bém a dimensão social, a dimensão política, a 
dimensão económica, etc.
E é aqui que entra a performance de gestão. Por 
um lado, empresas com melhor performance 
económico-financeira, estão mais preparadas 
para o futuro e para satisfazer as expetativas dos 
seus vários públicos (colaboradores, clientes, 
fornecedores, etc). Por outro, resulta evidente 
que empresas mais sustentáveis financeira-

mente, como reflexo de boas práticas de gestão, 
profissionalismo, motivação, qualidade dos ser-
viços e produtos, estão em melhores condições 
para apostarem na sustentabilidade ambiental 
e social, do que aquelas que o são menos.
Obter e manter a estabilidade económico-fi-
nanceira, é claramente uma marca de susten-
tabilidade das empresas que o conseguem. Na 
SCORING, procuramos dar visibilidade a estas 
empresas, através de certificações financeiras 
independentes e com garantias de rigor e isen-
ção. São já mais de 2.500 as empresas certifica-
das.

São as empresas que, de 
acordo com o algoritmo 
de classificação económi-
co-financeira de empresas 
ScorePME® desenvolvido 
pela SCORING, estão 
entre as 5% melhores, em 
termos análise compa-
rada de indicadores de 
desempenho económico (demonstração de resulta-
dos) e solidez financeira (balanço). São todas em-
presas com lucro, com bons desempenhos opera-
cionais e com uma boa solidez financeira, no curto 
e no médio prazo.
Esta certificação permite às empresas projetarem-
-se no mercado e gerarem confiança junto de clien-
tes, colaboradores e todos os seus públicos em geral.

Existem duas diferenças 
fundamentais e uma se-
melhança, face à anterior.
A semelhança, é que para 
uma empresa ser TOP 
10+, tem de estar enqua-
drada no grupo das 5% 
Melhores, ou seja, tem de 
apresentar um elevado ín-
dice de desempenho e solidez financeira (IDS).
As diferenças consistem em: primeiro, são empre-
sas com um volume de negócios mínimo de 1 M€; 
segundo, as empresas são avaliadas de acordo com o 
seu setor/região e só são consideradas as 10 melho-
res de cada um. Esta certificação, mais exigente e ex-
clusiva, permite às empresas certificadas afirmem-
-se como referências nos seus setores ou regiões.
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