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Porto, 16 de Dezembro de 2008 

OPTIMUS NEGÓCIOS ESTABELECE PROTOCOLO COM A ANPME 
 

10.800 Empresários com Optimus Negócios 

A Optimus Negócios celebrou um protocolo com a Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas (ANPME), pelo qual se estabeleceram 
condições preferenciais para os seus associados.  
 
Esta parceria vem beneficiar os mais de 10.800 associados da ANPME com soluções privilegiadas, no sentido de promover e desenvolver os vários 
negócios das Pequenas e Médias Empresas em Portugal. 
 
Reconhecendo a importância das PME no panorama empresarial português, a Optimus Negócios volta, assim, a assumir um papel preponderante no 
segmento PME’s e no apoio aos empresários em início de actividade profissional neste sector. 
 
A Optimus Negócios congratula-se por merecer a confiança dos empresários nacionais, associados da ANPME, a mais representativa associação das 
PME. 
 
 
Sobre a Optimus Negócios: 
A Optimus Negócios assume a orientação estratégica da nova Optimus voltada para o Cliente, procurando desenvolver as melhores respostas para todos 
os tipos de comunicações das Empresas: móveis ou fixas, de voz ou de dados e de acesso à Internet. 
 
Em Maio de 2008, a Optimus Negócios reforça a sua oferta com a inclusão de novos serviços, oferecendo soluções integradas de comunicações móveis, 
fixas e Internet, através de uma oferta única no mercado. 
 
No dinâmico mundo dos negócios em que vivemos hoje, a Optimus Negócios acredita que, ter uma solução de comunicações completa e personalizada, 
é um factor fundamental para o sucesso das Empresas e a promessa da Optimus Negócios é encontrar a melhor proposta para cada Cliente. 
 
 
Sobre a ANPME: 
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A actuação da ANPME estende-se a todo o País, através da sede em Lisboa, gabinete técnico no Porto e diversas secções instaladas nas principais 
cidades. 
 
A ANPME – Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas existe para “representar e defender os interesses de todos os pequenos e médios 
empresários”, através da sua intervenção, contribuir para o sucesso e sustentabilidade daqueles num mercado cada vez mais global e complexo. 
 
Reconhecendo o papel das PME no tecido empresarial português, quer pelo seu contributo para o crescimento e valorização das economias em que 
estão envolvidas, quer pela sua capacidade de criação de emprego, mas também as suas debilidades e carências, a ANPME assume uma postura de 
apoio permanente a estes empresários, assumindo-se assim como um Parceiro de negócios. 
 
A sua actuação pauta-se por princípios de ética e integridade, igualdade de oportunidades e respeito pela diferença e procura imprimir ao trabalho 
executado Flexibilidade, Qualidade, Criatividade, Inovação e Rigor. 
 
A ANPME é membro da Confederação Europeia das PME, ocupando neste momento a vice-presidência, e é o coordenador nacional da SME Week, 
promovida pela União Europeia,  que se destina a fomentar o espírito empresarial em toda a Europa e a informar os empresários sobre as ajudas 
disponíveis tanto a nível europeu, como nacional e local. Este acontecimento vai permitir às PME aceder a inúmeras informações, aconselhamento, 
apoios e ideias que as vão ajudar a desenvolver as suas actividades, e à sua internacionalização junto dos países membro da União Europeia. 
 
 
Optimus 

de que é que precisas? 
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