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“AstaxasdoBCEnãosetransmi-
tem directamente à economia”.
Ricardo Salgado, presidente do
BancoEspíritoSanto(BES)expli-
couassim,duranteacerimóniade
entregados prémios Exportação
e Internacionalização promovi-
dos pelo banco e pelo Negócios,
porque é que a banca ainda não
está a dar melhores condições às
empresas.

“Aindaécomplicado”,garante
o responsável, uma vez que, se-
gundo Salgado, os bancos não
conseguem obter margens para
melhorarocrédito,atéporqueas
instituições financeiras têm de
reembolsarosmercadosinterna-
cionais. O presidente do BES diz,
porexemplo,queobancotevede
reembolsar compromissos com
entidades internacionais de 20
mil milhões, face aos 10 mil mi-
lhões aque teve acesso do BCE.

Afaltadecréditotemsidouma
dascríticasmaisrecorrentesàac-
tuação da banca nesta crise, sen-
do que para algumas empresas a
ausênciade créditoe areputação
doPaísestáacolocarváriosentra-
ves à sua actividade. João Bento,
presidente daEfacec, recordou a
“debandada de bancos interna-
cionais.Issonãotemtantoquever
com as empresas, mas mais com
a vontade de reduzir a presença
emPortugal”.

Paulo Fernandes, presidente
daAltri e daCofina(que detém o
Negócios)admitiuque“noquediz
respeitoaofinanciamento,ascon-
dições não são óptimas”, mas o
responsável acrescentou que já
“háquemestejaaconseguir”me-
lhorarcondições.

Um exemplo de empresa que
seconseguefinanciaréaEIP,cujo
presidente,JoséHortaOsório,diz
quenuncateveproblemas,apesar
de ser uma empresa portuguesa
especializada em sistema de dis-

tribuição de energia. A EIP está
em 11 países, incluindo os EUAe
aVenezuela.

Alemanha e portos 
Emdiadevisitadachancelerale-
mã, as relações entre Portugale a
Alemanhatambém não faltaram
aodebate,atéporquedoisdospré-
miosforamentreguesaentidades
ligadas ao país: a Câmara do Co-
mércioLuso-AlemãeaVolkswa-
genAutoeuropa.

RicardoSalgadosublinhouque
neste momento não se estima
“nenhum investimento de um
grande grupo alemão em Portu-
gal”, com Melo Pires, daAutoeu-
ropa, a explicar posteriormente
que o enfoque de Portugal deve
estarnas PME alemãs.

AntónioRedondo,daPortucel
Soporcel esclareceu, por outro
lado, que paraaempresao maior
obstáculo neste momento é “lo-
gístico”, por causa da greve dos
portos,quenãosóprejudicaosne-
gócios,mastambémacredibilida-
de da papeleira e de Portugal. A
greveduradesdeAgostodesteano
e continuaaserprolongada.

Presidente do BES diz que a banca ainda
não tem condições de oferecer financiamento
às empresas de forma mais alargada

AS M E LH O RE S E XP O RTAD O RAS

Os prémios atribuídos esta segunda-feira, na parceria entre Negócios e BES
centraram-se no sector industrial, da construção e na indústria metálica.

Prémios Exportação & Internacionalização

“É complicado”
melhorar
o crédito
à economia
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> Prémios

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

MELHOR EXPORTADORA REVELAÇÃO
A vencedora nesta categoria foi a Chama Amarela, empresa do sector
industrial. A menção honrosa foi atribuída à empresa Tunipex, que trabalha
no sector das pescas.

MELHOR PME EXPORTADORA - SERVIÇOS
Este prémio foi atribuído pelo júri à Diviminho, que actua no sector
da construção. O galardão foi recebido por Mário Barbosa e
entregue por Pedro Santos Guerreiro, director do Negócios.
Não houve menção honrosa.

MELHOR EXPORTADORA
COM CAPITAIS ESTRANGEIROS
Este prémio foi atribuído à
Continental Mabor, fabricante
de pneus.

MELHOR GRANDE EMPRESA
EXPORTADORA – BENS
TRANSACCIONÁVEIS

Venceu a farmacêutica Hovione,
com a menção honrosa a ir para
a BA Vidros, que se dedica
a fabricar garrafas de vidro.

MELHOR GRANDE EMPRESA
EXPORTADORA - SERVIÇOS
Nesta categoria houve três
empresas que o júri premiou.

A vencedora foi a MSF, do sector
da construção e engenharia. As
menções honrosas foram para
a tecnológica WeDo e para a Douro
Azul, que opera barcos de turismo
no Douro.

CÂMARA DE COMÉRCIO
O vencedor foi a Câmara de
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PRÉMIO EXPORTAÇÃO + EMPREGO
Nesta categoria venceu a SIMI, também do sector industrial. O prémio foi
recebido por António Parente e entregue por Ricardo Salgado, presidente do
BES. A menção honrosa foi atribuída à Couro Azul.

MELHOR PME – BENS TRANSACCIONÁVEIS
A vencedora foi a Durit, que produz ferramentas e peças de metal. O prémio
foi recebido por Flausino Silva, Manuel Valente e Michael Mense, e entregue
por António Melo Pires, da Autoeuropa. A menção honrosa foi para a Grestel,
que produz artigos de mesa e acessórios de servir.

Fotografias: Pedro Elias

Comércio Luso Alemã, representada
por Bernando Meyrelles.

PRÉMIO ESPECIAL
DO JÚRI
A Volkswagen Autoeuropa recebeu
esta distinção do júri colectivo
da iniciativa Prémios Jornal
de Negócios/BES Exportação

e Internacionalização.

PRÉMIO ASSOCIAÇÃO
EMPRESARIAL
A vencedora foi a APICAPPS -
Associação Portuguesa dos
Industriais de Calçado, Componentes,
Artigos de Pele e seus Sucedâneos
presidida por Fortunato Frederico.


