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Xpand IT considerada PME Líder pelo 4º Ano Consecutivo
A Xpand IT renovou em 2012 o seu estatuto de PME Líder pelo 4º ano consecutivo, tendo sido
atribuido no âmbito do programa FINCRESCE do IAPMEI. Este estatuto é atribuido com o
objetivo de distinguir organizações nacionais com perfis de desempenho superiores.
Tendo sido considerada PME de Excelência em 2010, esta inovadora empresa
portuguesa tem arrecadado este título de PME Líder anualmente desde 2009.
Este estatuto vem assim premiar empresas com uma estratégia bem definida,
inovadoras, empreendedoras e com capacidade de internacionalização. O
galardão vem conferir à Xpand IT uma maior visibilidade no
mercado, beneficiando de um enquadramento estimulante no âmbito do
desenvolvimento da sua atividade.
A Xpand IT possui o seu escritorio principal no Parque das Nações – Lisboa e possuí o centro de
Investigação & Desenvolvimento Near-shore e Off-shore em Viana do Castelo, com o nome
XPAGILE SDC. Esta organização é constituida por capital 100% português, atua no setor das
tecnologias de informação e assume-se como especialista em áreas como Business Intelligence,
Business Process & Integration e Enterprise Mobility. Com um especial enfoque no mercado
internacional, a Xpand IT já realizou projetos em países como Espanha, Inglaterra, Holanda,
Islândia, Irlanda, Bélgica, EUA, Emirados Arabes Unidos, Israel, Arábia Saudita, Quénia, Índia,
entre muitos outros.
O Estatuto PME Líder é atribuído, pelo IAPMEI e Turismo de Portugal, em conjunto com os
Bancos Parceiros, com base em notações de rating e em critérios económico-financeiros. A
Xpand IT agradece a todos os seus colaboradores, parceiros e clientes, que foram fundamentais
na conquista desta distinção de referência que certamente não será a última.
A Lista completa de Empresas PME Líder e outras informações complementares, podem ser
consultadas em www.pmelider.pt.

XPAND IT
A Xpand IT é uma empresa portuguesa, criada em 1993 com o objetivo de ser uma empresa sólida e uma marca
inovadora. Cresceu, evoluiu, expandiu e solidificou a sua oferta que hoje em dia abrange áreas tão diversas como
Business Intelligence, Business Process & Integration e Enterprise Mobility, entre outras. De empresa local passou a
empresa global, com projetos em todos os setores de atividade e em países como Portugal, Bélgica, Índia, Estados
Unidos, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Sempre com uma abordagem transparente e de cooperação com os
clientes é hoje reconhecida acima de tudo como tendo um profundo conhecimento tecnológico e "Paixão pela
Excelência".

