2011/12/19 – IAPMEI distingue empresas com o estatuto PME Excelência’11

São três as empresas do Grupo Preceram reconhecidas com o estatuto PME Excelência’11
O IAPMEI distinguiu como PME Excelência' 2011 as empresas:
Argex - Argila Expandida, S.A.
Preceram Norte - Cerâmicas, S.A.
Só Argilas - Comércio de Barros, S.A.
Este estatuto premeia as empresas que se destacaram com os melhores desempenhos, económicofinanceiros e de gestão, e que contribuem activamente na criação de riqueza e de emprego das
regiões onde se inserem, prosseguindo estratégias de crescimento, qualidade e liderança
competitiva.
De origem familiar e com capital exclusivamente nacional, o Grupo Preceram integra neste momento
seis unidades de produção distintas. O Grupo vê reconhecida a sua política de constante inovação,
traduzida na diversificação dos seus produtos, disponibilizando ao mercado as melhores soluções
para construção. O tijolo Térmico e Acústico Preceram, a argila expandida Argex e as placas de gesso
laminado Gyptec, são contributos activos em soluções de construção energeticamente mais
eficientes, económicas, duradouras e amigas do ambiente.
Integradas no sector da cerâmica estrutural a Preceram, S.A. e Preceram Norte, S.A. que renovou o
seu estatuto de PME excelência dando continuidade ao óptimo desempenho registado em 2010, são
atualmente as maiores produtoras de tijolo cerâmico do País.
O Grupo possui, não só instalações em Pombal, Leiria, Oliveira do Bairro e Figueira da Foz, mas
também detém as suas próprias explorações de matérias-primas, a partir das quais abastece a
grande maioria dos fabricantes deste tipo de produtos.
Depois de um ano repleto de desafios no sector da construção, é com grande satisfação e optimismo
que a Argex, Preceram Norte e Só Argilas vêem o seu esforço e boas práticas reconhecidas com este
prestigiado estatuto.

www.preceram.pt

www.argex.pt

www.gyptec.pt

O estatuto de PME Excelência é uma iniciativa do IAPMEI, criada numa parceria com a banca, que se
realiza anualmente para distinguir o mérito das pequenas e médias empresas que evidenciam os
melhores desempenhos no universo das PME Líder nacionais.
A atribuição deste reconhecimento obedece, assim, a critérios exigentes que se apoiam nas
demonstrações financeiras das empresas e que incluem designadamente os seus níveis de
autonomia financeira, o crescimento do volume de negócios e rendabilidade de capitais próprios e
do seu activo.
Em 2012 o Grupo Preceram apostará na melhoria contínua do seu desempenho, sendo objectivo das
empresas do grupo a optimização do processo produtivo e o desenvolvimento de novas soluções de
qualidade.

Para mais informações visite o site: www.preceram.pt
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