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DataLab no TOP 5% das melhores PME 
A tecnológica integra o TOP 5% da SCORING 

 

A DataLab foi distinguida pela SCORING com a Certificação "TOP 5% MELHORES PME DE PORTUGAL”, edição 2020 
 
 
Odivelas, 30 de Junho de 2021 – A DataLab, empresa especializada em “Dados”, foi distinguida pela SCORING com a Certificação 
"TOP 5% MELHORES PME DE PORTUGAL” 
 
A SCORING certifica que a empresa cumpriu os requisitos de acesso à certificação e obteve, de acordo com o método 
“ScorePME” e no exercício fiscal de 2019, um Índice de Desempenho e Solidez Financeira superior a 80%, evidenciando ainda 
consistência nas vertentes económica e financeira, o que só é acessível a menos de 5% das empresas nacionais. Em 
conformidade, obteve Notação SCORING "EXCELENTE" ("NS 5"), o que lhe confere em termos de sustentabilidade económico-
financeira, a distinção “TOP 5% / 2020” atrás referida. 
 
A excelência da gestão operacional e financeira demonstrada pela empresa certificada, merece o elogio da SCORING à equipa de 
gestão e a todos os colaboradores. Fazemos votos que seja um estímulo para que continuem a elevar a empresa a um nível 
superior.   
 
De acordo com Carlos Guerreiro, Chief Operations Officer da DataLab, “É gratificante para a DataLab fazer parte do “TOP 5% 
Melhores PME de Portugal” e pertencer ao grupo das empresas reconhecidas com um excelente perfil de sustentabilidade 
económico-financeira. Continuaremos a trabalhar para merecer a confiança dos nossos clientes, parceiros e colaboradores. 
Esta distinção trata-se do reconhecimento do trabalho feito por toda a equipa, da qual muito nos orgulhamos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a DataLab 
Fundada em 2009, a DataLab conta com uma equipa multidisciplinar com mais de 15 anos de experiência e know-how nas áreas de Data 
Quality, Master Data Management e Data Masking, tendo participado na implementação e gestão de projectos de limpeza de bases de dados, 
projectos de integração de dados, projectos de migração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou e mantém 
referências sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab tem como 
missão disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, que aumentam a qualidade da 
informação e acrescentam valor ao negócio.  
Para mais informações visite http://www.datalab.pt  
 
Sobre a SCORING 
A SCORING tem como objetivo aumentar a confiança nos negócios e nas empresas e dessa forma criar valor sustentado. Conte com os nossos 
serviços para reforçar a reputação da sua empresa no mercado, angariar mais clientes e fidelizar a carteira atual. 
Para mais informações visite https://scoring.pt/  
 
 

 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | COO  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  

 
Contactos SCORING 
Telefone: +351 210 162 502 
E-mail: geral@scoring.pt  
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