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OJornaldeNegócioseoBancoEs-
pírito Santo juntaram-se paralan-
çarosPrémiosdeExportação&In-
ternacionalização.Oobjectivoé,ao
longodetodoesteano,analisarem-
presas de vários sectores e dimen-
sões, distinguindo e incentivando
as empresas que estão a competir
aomaisaltonívelnosmercadosex-
ternos, onde obtêm sucesso por
mérito próprio. Esta iniciativa as-
sume o propósito de contribuir
para sair da crise económica que
Portugal atravessa, valorizando
comportamentos positivos já tes-
tados pelo mercado.

Oprojectoéanunciadohojenes-
ta edição pelos próprios presiden-
tes executivos do Banco Espírito
Santo e da Cofina. Nas páginas se-
guintes, Ricardo Salgado e Paulo
Fernandes falam, em entrevista
conjunta, daimportânciadainter-
nacionalização e das exportações
paraasempresaseparaaeconomia.

Ainiciativavaipremiarepromo-
ver o sucesso das empresas nacio-
nais nos mercados externos, num
trabalho que envolve a parceria a
Coface e com Mckinsey & Com-
pany.Asexportaçõessãohojeomo-
tor de crescimento da economia
que estáafuncionar, sendo ainter-
nacionalização o caminho alterna-
tivo que muitas empresas estão a
trilhar.Ainstituiçãodestesprémios
reúnepelaprimeiravezumconjun-
to de instituições de referêncianos
respectivos sectores de actividade.

Todas as semanas, durante os
próximos meses, aredacção do Ne-
góciospublicarátrabalhoseditoriais
sobre empresas exportadoras ou
que se internacionalizaram.

Prémios Internacionalização
no primeiro semestre
Ainda no primeiro semestre deste
ano, serão seleccionados e escolhi-
dososcandidatosaosPrémiosdeIn-
ternacionalização,divididosemtrês
subcategorias: PME com melhor
casodesucessodeinternacionaliza-
ção, Grande Empresacom melhor
casodesucessodeinternacionaliza-
ção e Prémio Revelação àempresa
que mais se destacou, pelaaborda-

gem inovadora e empreendedora
comqueseinternacionalizou.

Noconjuntodecategoriasdepré-
mios navertente Internacionaliza-
ção, seráadoptado um processo de
candidaturas,medianteopreenchi-
mentodeumformuláriodisponível
“online”.Ascandidaturas,queserão
avaliadasporumjúriindependente
dospromotores,estãoabertasaté31
deMaio.

Prémios Exportação
no segundo semestre
Na segunda metade do ano, serão
premiadasasempresascommelhor
performance exportadora. Neste
caso, os vencedores resultarão au-
tomaticamente de um processo de
análisedeindicadoreseconómico-
financeiros, recolhidos e tratados
pelaCofaceeconsiderandoummo-
delodeavaliaçãoeponderaçãopos-
teriormente homologados por um
júriindependentedospromotores.

OsPrémiosExportaçãoestãodi-
vididos em cinco subcategorias:
Melhor PME Exportadora, para a
empresaque de formaestruturada
e sustentada, teve o maiorimpacto
no índice de exportações de 2010;
MelhorGrandeEmpresaExporta-
dora;PrémioExportação+Empre-
go,paraaempresaemque,em2010,
asexportaçõeseacriaçãodeempre-
go estiveram mais positivamente
correlacionadas; Prémio Exporta-
dora Revelação, para a empresa
com maior impulso no montante
global das suas exportações; e Me-
lhor Câmara de Comércio, distin-
guindoainstituiçãoquemaistenha
contribuídoparaadinamizaçãodas
empresas portuguesas nos merca-
dos externos.

I N I CI ATI VA PRÉM I OS EXPORTAÇÃO & I N TERN ACI ON ALI ZAÇÃO

Negócios e BES valorizam empresas
que mostram como sair da crise

EDP Renováveis e Generg criam aliança fotovoltaica Empresas 29

Exportações e internacionalização são os motores
de crescimento da economia e das empresas.
Negócios e BES lançam prémio para valorizar
e inspirar boas práticas. Para sair da crise.

Paulo Fernandes e Ricardo Salgado | Negócios e BES lançam prémio para valorizar boas práticas para sair da crise.

Pedro Elias

O regulamento dos prémios está
disponível na íntegra na Internet.
De forma a apurar as empresas de
excelência, serão excluídas todas as
candidatas que tenham incidentes
não justificados ou incumprimentos
junto da banca, que não tenham a
situação regularizada junto da
Administração Fiscal e da Segurança
Social à data da candidatura e que
tenham um rácio de autonomia
financeira inferior a 25%. A entrega

dos prémios realizar-se-á no
contexto de duas conferências, uma
sobre a Internacionalização, a
realizar em Junho, e outra sobre
Exportação, agendada para
Outubro. No que se refere aos
Prémios Internacionalização, serão
premiadas, nas categorias de PME e
Grande Empresa, as três melhores
empresas (1º, 2º e 3º lugar por
categoria). Para o Prémio Revelação,
haverá apenas uma empresa

premiada. No que se refere aos
Prémios de Exportação, serão
premiadas, nas categorias de Melhor
PME Exportadora e Melhor Grande
Empresa Exportadora, as três
melhores empresas (1º, 2º e 3º
lugar/por categoria). No Prémio
Exportação + Emprego, Prémio
Exportação Revelação e Melhor
Câmara do Comércio, serão
atribuídos apenas um prémio por
categoria.
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Candidaturas até 31 de Maio
Veja como em
http://premiosexportacaoeinternac
ionalizacao.negocios.pt


