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BRUNO SIMÃO (Fotografia)

Acapacidade das empresas por-
tuguesas de “exportarem” o seu
negócio para fora de Portugal foi
ontemrealçadae,nocasodosven-
cedores dos Prémios Exportação
& Internacionalização ontem
anunciados, galardoada.

O Negócios e o Banco Espírito
Santo (BES) associaram-se em
Abrilnacriaçãodosprémios,eon-
temfoiavez das empresas que se
destacaram na internacionaliza-
çãoveremoseusucessoreconhe-
cido.

Para o presidente do BES, Ri-
cardo Salgado, presente na ceri-
móniaquetevelugarnohotelRitz,
“o País vive um dos momentos
maisimportantesdasuahistória”.
Nesse sentido, “o crescimento de
Portugaldependedecomoasem-
presassecomportamnosmerca-
dos internacionais”, acredita.

O carácterimportante do mo-
mentoqueoPaísvivefoirealçado
igualmenteporPauloFernandes,
que definiu o momento actual
como“odesafiomaisprementeda
históriarecente”.Opresidentedo
grupo Cofinainstou as empresas
portuguesas a“encarar de frente
o desafio”, deixando claro que
“não é o momento de palavras. É
o momento de acção”.

Aaposta das empresas portu-
guesas em mercados internacio-
nais assume-se, no contexto eco-
nómicoactual,comoumimpera-
tivo para as empresas que ambi-
cionamestarentreasmelhores.É
com o objectivo de, por um lado
premiaroscasosdesucessoe,por
outro, divulgar esses casos, para
que sirvam de exemplo, que o Ne-
gócios e o BES se juntaram para
criar o os Prémios Exportação &
Internacionalização. Para Paulo
Fernandes,ofactode129empre-
sasseteremcandidatadoàverten-
tedainternacionalização“mostra
bemo sucesso destainiciativa”.

Três prémios, quatro vencedores 
Ostrêsprémios(Revelação,PME
e Grande Empresa) contaram
com quatro vencedores (ver cai-
xasaolado),umavezqueoPrémio
Revelação foi atribuído “ex-ae-
quo”àDerovoeàMetalusa.Ojúri
não encontrou diferenças que fi-
zessemcomque umaempresase
sobrepusesse à outra na aborda-
geminovadoraeempreendedora
com que se internacionalizou,
pelo que optou por premiar am-
bas.

Já o Prémio PME e o Prémio
Grande Empresa premiaram a
FreziteeaCotesi,respectivamen-
te.Tambémnestescasosojúriop-
touporrealçaroutrasquatroem-
presas com menções honrosas: a
Frulacte aPecol receberam uma
menção no âmbito da atribuição
do Prémio PME, ao passo que a
Efacec Engenharia e Auto Sueco
Coimbrareceberamumamenção
na atribuição do Prémio Grande
Empresa.

A entrega dos prémios Revelação, PME e
Grande Empresa, foi feita a quatro vencedores.
Contou ainda com quatro menções honrosas

O S VE N CE D O RE S

Ovos, andaimes, brocas, lâminas e cordas: os “campeões” em
internacionalização fabricam de tudo e fazem-no com sucesso lá fora.
Prémio Revelação foi “partilhado” pela Derovo e Metalusa

Prémios Exportação & Internacionalização

Prémios
foram poucos
para tantos
vencedores
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> Prémios

Iniciativa Negócios
Saiba mais sobre os prémios em
http://premiosexportacaoeintern
acionalizacao.pt.

A Derovo arrecadou o Prémio Revelação depois de se ter destacado na
produção de ovoprodutos, produção essa em que emprega actualmente cerca
de 160 pessoas e que conta com duas unidades produtivas em Espanha (para
além da fábrica de Pombal). Em Mieres e em Madrid, a empresa processa
diariamente cerca de quatro milhões de ovos por dia, produzindo ovo líquido,
ovo cozido e ovo em pó.

A Frezite conquistou o Prémio PME, tendo para tal contribuído de forma
decisiva o facto de actualmente marcar presença em mais de 50 países
distribuídos por todos os continentes. A empresa produz soluções para
ferramentas de corte com aplicações nas indústrias e sectores da
transformação da madeira, plásticos, materiais compósitos e metais.
Identifica a internacionalização como um dos pilares do seu sucesso.
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A presença da Metalusa fora de Portugal assume actualmente a forma de
filiais em Espanha, França, Marrocos e Angola, onde a empresa comercializa
os seus produtos e presta o serviço de pós-venda. A Metalusa fabrica, em
Portugal, equipamentos de auxílio à produtividade e segurança na construção
e na indústria e ontem dividiu os louros correspondentes ao Prémio Revelação
com a Derovo.

O Prémio Grande Empresa foi para a Cotesi que emprega cerca de 1.500
pessoas, das quais 500 trabalham em Portugal. A empresa é a maior
produtora mundial de fio agrícola, com uma facturação de 160 milhões de
euros em 2010. O peso do mercado internacional na facturação da empresa
cifra-se nos 98%, com destaque para os EUA, o Canadá, França, Alemanha,
Reino Unido, Itália e Escandinávia.
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