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Depoisdenoanopassadoteremsido
distinguidasumacorticeira,trêsem-
presastecnológicaseumafabrican-
te de fechaduras, os vencedores da
terceiraediçãodosPrémiosInterna-
cionalizaçãoserãoconhecidosaofi-
naldatardedestaquarta-feira,10de
Julho,duranteumacerimóniaagen-
dadaparaoRitzFourSeasonsHotel,
emLisboa.

Estes galardões, que visam pre-
miare promovero sucesso das em-
presas nacionais nos mercados in-
ternacionais, serão atribuídos em
três categorias – grandes empresas,
pequenasemédiasempresas,ereve-
lação – no âmbito dainiciativaPré-
mios Exportação e Internacionali-
zação, daresponsabilidade do Ban-
co Espírito Santo e do Negócios, em
parceriacomaIgnios e aMcKinsey
&Company.

Arecepçãodosparticipanteséfei-
taapartirdas 18h30, seguindo-se a
sessãodeaberturacomapresençae
osdiscursosdeRicardoSalgado,pre-
sidente da comissão executiva do
BES, Paulo Fernandes, presidente

daCofinaMediaedePedroReis,pre-
sidentedaAICEP.Meiahoradepois,
às 19h, estáprogramado o início de
umamesaredondacomotema“In-
ternacionalização:odesígniodasem-
presasportuguesas”,queserámode-
radapelo directordo Negócios, Pe-
droSantosGuerreiro.

Estedebatecontarácomasparti-
cipações de António Melo Pires, di-
rector-geraldaVolkswagenAutoeu-
ropa(umdasmaioresexportadoras
doPaís)edeMárioVilalva,oembai-
xadordoBrasilemPortugal.O“país-
irmão”importouem2012umvalor
recorde de 750 milhões de euros de
produtos portugueses, quase mais
20% do que no período homólogo,
segundo dados divulgados pelo Mi-
nistériodoDesenvolvimento,Indús-
triaeComércioExteriorbrasileiro.

Um júri de três para sete distinções 
Em conjunto com Alberto Castro,
economistaeprofessordaFaculda-
dedeEconomiadaUniversidadeCa-
tólica, no Porto, os dois protagonis-
tasdamesaredondaintegramojúri,
que se juntou no passado dia25 de
Junho para avaliar as dezenas de
candidaturas recebidas no vertente

dainternacionalização–ascandida-
turasaosPrémiosExportaçãoserão
abertasemOutubro.

Nessareunião,ostrêselementos
do júri deliberaram sobre os vence-
dores daedição de 2013, em que se-
rãopremiadasastrêsmelhoresem-
presas (um primeiro lugar e duas
menções honrosas) nas categorias
dePMEeGrandeEmpresa.JáoPré-
mioRevelaçãovaiserentregueape-
nasaumaempresaquesetenhades-
tacado pela“abordagem inovadora
eempreendedoracomqueseinter-
nacionalizou”.

Nasduasprimeirasedições,oPré-
mioGrandesEmpresasfoientregue
àAmorim & Irmãos, àTIMWE e à
Cotesi,lídermundialnaproduçãode
fioagrícola.NasMédiasEmpresasjá
venceram as nortenhas Marques
S.A.,queproduzfechaduras,eaFre-
zite(ferramentasdecorte).JáosPré-
miosRevelaçãoforamatribuídosem
2012 aduas tecnológicas – aVision
BoxeaCriticalManufactoring,uma
“spin-off”daCriticalSoftwaredirec-
cionadaparaasindústriasdealtatec-
nologia–,enaprimeiraediçãoàDe-
rovo(transformaçãodeovos)eàme-
talomecânicaMetalusa.

Os Prémios Internacionalização serão
entregues ao final da tarde aos sucessores
de uma corticeira líder mundial, três empresas
tecnológicas e uma indústria de fechaduras Internacionalização | Os prémios distinguem três categorias: grandes empresas, PME e empresa revelação.

Prémios Exportação & Internacionalização

Prémios saem
hoje do baralho
da economia que
dá cartas lá fora

S ai b a m ai s

negocios.pt

> Prémios

Iniciativa Negócios
Saiba mais sobre os prémios em
“www.premiosexportacaoeintern
acionalizacao.negocios.pt”.

A cerimónia
de entrega dos
prémios arranca
às 19 horas
no Hotel Ritz
Four Seasons,
em Lisboa.

O júri é composto
pelo economista
Alberto Castro,
pelo director-geral
da Autoeuropa,
António Melo
Pires, e pelo
embaixador
do Brasil,
Mário Vilalva.
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PRÉ M I O S I N TE RN ACI O N ALI Z AÇÃO

PRÉMIOS GRANDES EMPRESAS

Vencedor: Cotesi

Menção Honrosa: Efacec
Engenharia e Grupo Auto Sueco
Coimbra

PRÉMIO MÉDIAS EMPRESAS

Vencedor: Frezite

Menção Honrosa: Frulact e Pecol

PRÉMIOS REVELAÇÃO

Derovo

Metalusa

PRÉMIOS GRANDES EMPRESAS

Amorim & Irmãos
TIMWE

PRÉMIO MÉDIAS EMPRESAS

Vencedor: Marques, S.A.

Menção Honrosa: Cândido José
Rodrigues, S.A.

PRÉMIOS REVELAÇÃO

Critical Manufacturing

Vision Box – Soluções de Visão
por Computador

VENCEDORES DE 2012VENCEDORES DE 2011


