
.
16 | Empresas | Jornal de Negócios | Quinta-Feira, 7 de Novembro de 2013

ANA TORRES PEREIRA

Perante a necessidade de expan-
diroseunegócio,ousimplesmen-
te sobreviver, as empresas portu-
guesas estão a dar cartas no mer-
cado internacional. São cada vez
maisasindústriasqueapostamna
venda de produtos e serviços no
exterior, sem esperar que a reto-
ma nacional aconteça. “Acredito
que o investimento privado vai
chegarprimeiroqueoinvestimen-
topúblico”,disseCarlosFortuna-
to, presidente da MSF, durante a
entrega de Prémios Exportação,
promovidos pelo Negóciosem par-
ceiracomo BES.

Apesardocontexto,“onegócio
está óptimo, está fantástico”, ad-
mitiuGuyVilax,administradorda
Hovione. No entanto, ser de Por-
tugal tem efeitos práticos nas ex-
portadoras,umavezque“aHovio-
ne foi obrigada a pagar mais 400
pontos-base [na dívida] pelo Ris-
co País e isso tem um impacto no
EBITDA, e os accionistas acham
umamaçada”.

Já a Altri, que tem dedicado a
suaactividadeàinternacionaliza-
ção,“regressa”aPortugal.“AAltri
esta focada nos mercados exter-
nos, mas há alguma retoma na
confiança, algumaretomado cré-
dito”,dissePauloFernandes,Pre-

sidente daAltri.
JáoeconomistaAlbertoCastro

alertou que a ligação do aumento
dasexportaçõescomariquezage-
rada no país não é a relação mais
indicada. “Aligação das exporta-
ções com o PIB é um equívoco.
Porque hámenos valor acrescen-
tado. Só se fossem todas de valor
acrescentadonacionalcomoaAl-
trie aHovione”.

Mário Vilalva, embaixador do
Brasil em Portugal, acredita, por
seuturno,que“jásebateunofun-
do,masospaísesnãopodemrela-
xar”.Oresponsávelacreditaqueo
futuro só pode passarpelo cresci-
mento e que estas empresas ex-
portadoras serão um ingrediente
fundamental. Com esta esperada
retomahánovasoportunidadesde
negócio e Mário Vilalva admite
queasempresasbrasileirasconhe-
cem melhor Portugal e querem
continuarainvestirnoPaís. “Par-
ticipámos em todas as privatiza-
ções,sóganhámosumaedecerte-
zaquevãocontinuaraparticipar”,
acrescentou.

Prémios Exportação & Internacionalização

“Exportações no PIB só se
forem de valor acrescentado”
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negocios.pt

> Prémios

Exportação
Conheça a lista dos vencedores
dos Prémios Exportação
Negócios/BES em Negócios.pt

Foram 13 as entidades que foram
consagradas na terceira edição
dos Prémios Exportação.

13

Se houver
investimento
haverá aumento
das exportações.
ANTÓNIO SOUTO
Administrador Executivo do BES

O que iria
melhorar a nossa
competitividade
era uma aposta
na floresta.
PAULO FERNANDES
Presidente da Cofina

Quando houve o
resgate tive que
fazer alguns
telefonemas
a clientes.
GUY VILAX
Administrador da Hovione

O instrumento
das PPP é
óptimo, mas foi
diabolizado e
poderia ser um
bom instrumento
para o
crescimento.
Mas não vai ser
utilizado tão
cedo.
CARLOS FORTUNATO
Presidente da MSF

DITOS

O crescimento de Portugal
tem de passar, para já, pelo sector
privado. As empresas
exportadoras já estão a dar
o seu contributo

Mesa redonda | Antes da entrega dos Prémios Exportação, o administrador do BES, o presidente da Altri, o embaixador do Brasil em Portugal,
o economista Alberto Castro, o administrador da Hovione e o presidente da MSF falaram das dificuldades e do futuro das empresas exportadoras.

Miguel Baltazar
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O S VE N CE D O RE S

Da indústria à construção foram 13 as empresas ou entidades galardoadas na edição deste ano.

Os vencedores | A terceira edição dos Prémios Exportação Negócios/BES distinguiu, nesta quarta-feira, as empresas que mais se evidenciaram em 2012.

Miguel Baltazar

O S VE N CE D O RE S

GRANDE EMPRESA -
BENS TRANSACCIONÁVEIS
Vencedor: Metalcértima
Menção Honrosa: Sogrape

GRANDE EMPRESA - SERVIÇOS
Vencedor: Conduril
Menção Honrosa: Etermar

PRÉMIO EXPORTAÇÃO
+ EMPREGO
Vencedor: Petratex

EXPORTADORA CAPITAIS
ESTRANGEIROS
Vencedor: Ogma

EXPORTADORA
REVELAÇÃO
Vencedor: Rari

PME EXPORTADORA -
BENS TRANSACCIONÁVEIS
Vencedor: Grestel
Menção Honrosa: Granorte

PME EXPORTADORA - SERVIÇOS
Vencedor: Promarinha
Menção Honrosa: Tufama
Menção Honrosa: Geocontrole

ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL
Vencedor: ATP

IN IC IAT IVA DIST INGUE EMPRESAS EM QUATRO CATEGORIAS, INCLUINDO MENÇÕES HONROSAS
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