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A Critical Manufacturing ganhou o Prémio Revelação. O CEO Francisco
Almada-Lobo recebeu o galardão do economista Alberto de Castro.

Manuel Rodrigues, presidente da Marques SA, recebeu o Prémio PME,
entregue pelo embaixador do Brasil em Portugal, Mário Vilalva.

A Amorim & Irmãos, pelas mãos do CEO Victor Ribeiro, recebeu o Prémio Grande
Empresa (em ex aequo), entregue por António Souto, administrador do BES.

A2.ªediçãodosprémiosinternacio-
nalização, organizados pelo BES e
pelo Negócios, foram dominadas
por empresas de base tecnológica
que arrecadaram três do seis pré-
miosemdisputa.Asoutraspremia-
das foram duas empresas da cons-
truçãocivileumacorticeira.Nose-
gundo semestre, começaacompe-
tição para as empresas exportado-
ras,dequeseconhecerãoosprojec-
tos vencedores no fim do ano. Até
lá, e apartir do início de Setembro,
o Negócios dá a conhecer algumas
das empresas que mais se destaca-
ramnos negócios como exterior.

A concurso vão estar sete pré-
mios, dois deles paraPME que dis-
tingam a melhor exportadora de
bens transaccionáveis e a melhor
exportadora de serviços. Para as
grandesempresashámaisdoispré-
mios, umparaaque mais se distin-
giu na área dos transaccionáveis e
outro nos serviços. Noutraverten-
te, há um galardão para o caso em
queacriaçãodeempregoeofomen-
todasexportaçõesestiveramcorre-
lacionados de formamais positiva.

De entre os novos casos que es-
tãoadespontar,ojúriformadopelo
economista Alberto Gonçalves, o
embaixadorbrasileiroMárioVilal-
va, e o director-geral da Autoeuro-
pa, António Melo Pires, vão esco-
lhero PrémioExportadoraRevela-
ção – paraaempresaque, em 2011,
teve o maiorimpulso no montante
global das suas exportações. Por
fim,háaindaoprémioparaaCâma-
ra de Comércio que, no ano passa-
do, contribuiu mais paraadinami-
zação do comércio bilateral entre
Portugale o país que representa.

No conjunto de categorias de
prémiosdeexportação,osvencedo-
res resultarão de um processo de
análise de indicadores compósitos
baseadosemindicadoreseconómi-
co-financeiros, recolhidos e trata-
dos pela Coface. O modelo de ava-
liação/ponderaçãoeosvencedores
finaisserãoposteriormentehomo-
logados por um júri independente
dos promotores. Os indicadores

económico-financeiros utilizados
são:ovolumedenegócios;número
de países de destino das exporta-
ções; volume de exportações para
destinos fora da União Europeia;
exportações; e emprego.

Internacionalizar e ganhar 
A Critical Manufacturing, S.A. e a
Vision Box - Soluções de Visão por
Computador, S.A. foram as revela-
ções daedição do prémio de Inter-
nacionalização.ACriticalcriasolu-
ções para indústrias de alta tecno-
logiaecelebrou,nofinaldoanopas-
sado, uma parceria com a HP da
China,porumperíododetrêsanos
renovável, com o objectivo de ven-
dadesoluçõesbaseadasnosistema
de“software”degestãofabrildeúl-
timageração. JáaVision-Box, ain-
da em Julho do ano passado, ga-
nhou um projecto na Suécia para
desenvolver soluções de recolha
biométrica de dados para emissão
de documentos.

Jánacategoria“PrémiosMédias
Empresas”, o primeiro prémio foi
arrecadadopelaMarques,S.A.,uma
empresadeconstruçãocivil.Eaem-
presaCândidoJoséRodrigues,S.A.,
recebeu uma menção honrosa. Na
categoria “Prémios Grandes Em-
presas”, aAmorim& Irmãos, S.A. e
aTIMWE foramdistinguidas. JCM

Após a procura de casos de sucesso na implantação
de negócios portugueses no estrangeiro, seguem-se
no 2.º semestre as vendas directas para o exterior
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Exportação de sucesso
Ao longo do segundo semestre
do ano serão recebidas as
candidaturas dos interessados.
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A TIMWE, representada por Francisco Catalão, recebeu o Prémio Grande
Empresa (em ex aequo), de Luís Santana, administrador da Cofina.

Rui Rodrigues, da Cândido José Rodrigues, recebeu a menção honrosa do
júri nos Prémios PME, de Helena Garrido, directora-adjunta do Negócios.

A Vision Box ganhou o Prémio Revelação (em ex aequo com a Critical). Bento
Correia, presidente, recebeu a distinção de Bernardo Espírito Santo, do BES.


