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NEGÓCIOS INICIATIVAS PRÉMIOS EXPORTAÇÃO & INTERNACIONALIZAÇÃO

CERIMÓNIA ENTREGA DE PRÉMIOS

Exportadoras estão bem
de saúde e recomendam-se
As empresas que vendem para fora gozam de uma saúde financeira mais
robusta e a banca está preparada para apoiar bons projectos. Governo tem
fundos de apoio ao investimento e exportação e está a preparar mais
incentivos à inovação e à tecnologia.
Ana Brígida

ANDRÉ CABRITA-MENDES
andremendes@negocios.pt

A

sempresasexportadoras
gozamde umasaúde invejável.Odiagnósticofoi
feitopelopresidenteexecutivodoNovoBancoquegaranteque
a instituição continua focada em
apoiarasempresasnacionais.EduardoStockdaCunhasublinhouassima
“importânciadas exportadoras para
criarriquezaemPortugal”,durantea
cerimóniadeentregadosPrémiosExportação e Internacionalização, uma
iniciativaconjuntado Novo Banco e
doJornaldeNegócios.
Noseudiscurso,começoupordestacarqueapesardeapenas6%dasempresasnacionaisvenderembenseserviços láparafora, o seupeso no volume de negócios total no país alcança
os37%.Resumindo,“asexportadoras
são menos, mas vendem mais. Têm
menospessoas,massãomaiseficientes,maisautomatizadas.Sãomaiores
e têm melhores rácios de autonomia
financeira”.
Olhando para o país, sublinhou
quePortugaltemvindoa“prosseguir
umcaminhoimportante”,estandoactualmente entre os 40 países mais
competitivosdomundo.MasStockda
Cunhadefendeu que o país deve ser
mais ambicioso e almejaralcançaro
top ten dos melhores. “Temos de ser
cadavezmaiscompetitivos,comempresasmaiseficientes,edispostasalutaremmercadosexternos”.Eéprecisamentenouniversoempresarialnacional que a instituição conta com
umaalargadaexperiênciadeactuação,
primeirocomoBES,agoracomoNovo
Banco.“Estamosorgulhososporcontinuaraserobancodereferênciadas
empresas portuguesas”, disse Stock
da Cunha, apontando que a grande

Na entrega dos prémios Exportação e Internacionalização, os gestores ouviram o ministro da Economia a dizer que “não quer o Estado a fazer o papel das empresas”.

As empresas
exportadoras são
menos mas
vendem mais,
resumiu o líder
do Novo Banco,
Stock da Cunha.

maioriadocréditoconcedidopelainstituição tem como fim as empresas
(70%).
“Sabemoscomunicarcomasempresas”,afirmouogestor,destacando
alongahistóriadobanco.Noentanto,
consideraquea“tradiçãonãochegae
que é preciso inovar”, sublinhando
queobancooferecetambémsoluções
às companhias parafacilitaragestão
doseunegócio.
JáoministrodaEconomiacomeçouo seudiscurso porelogiaros empresárioseasempresasportuguesas,
destacando o crescimento verificado
nasexportaçõesnosúltimos10anos.
Depois, Manuel CaldeiraCabral começou aexplicaraestratégiado Go-

vernoparaapoiarasempresas.“Anossaestratégiaestábemdefinida:passa
pelacapitalizaçãodasempresasepelo
apoio à inovação”, afirmou perante
umaplateiadegestoresportugueses.
AbordoudepoistambémasuavisãodopapelqueoEstadodeveterna
economia.“NãoqueremosoEstadoa
fazeropapeldasempresas,nemadificultaravidadasempresas.MasoEstadotemoseupapelnacriaçãodeinfraestruturastecnológicasdesuporte
às empresas, naregulação e estímulo
àconcorrência.Temqueestarpresenteeassumindoforçaedeterminação”.
Oministrodestacouque“simplificaravidadas empresas é umaprioridadedoGoverno,poissóassimcon-

seguimos melhor”. Depois, apontou
queoExecutivopretendeapoiarainternacionalizaçáodasempresas,atravésdenovasmedidasdeestímulo,mas
tambémoapoioemfeirasinternacionais. Reservouumas palavras, paraa
capacitação de quadros qualificados
nas pequenas e médias empresas, de
formaaconseguiremintegrarmelhor
osjovenslicenciados.
O governante apontouque o trabalho do Ministério daEconomia“é
facilitaravidadas empresas e ajudar
as empresas airemmais longe”, com
oobjectivofinalaseraumentarainovação das companhias nacionais e
tambémaquevendamcadavezmais
láparafora. I
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“

A nossa estratégia
está bem definida:
passa pela
capitalização
das empresas
e pelo apoio
à inovação.

FOTO DO DIA

MANUEL CALDEIRA CABRAL
Ministro da Economia

Estamos orgulhosos
por continuar
a ser o banco
de referência
das empresas
portuguesas.
EDUARDO STOCK DA CUNHA
Presidente executivo
do Novo Banco

Simplificar a vida
das empresas
é uma prioridade
do Governo, pois
só assim
conseguimos melhor.

“

MANUEL CALDEIRA CABRAL
Ministro da Economia

Catorze empresas
foram premiadas

Sala cheia no Hotel Ritz, em Lisboa, para assistir à cerimónia de entrega dos
prémios Exportação e Internacionalização, atribuídos pelo Novo Banco e o
Negócios, uma iniciativa que contou com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Estes prémios visam distinguem as empresas
com melhor performance exportadoras e aquelas que se assumem como casos de sucesso na internacionalização. Para memória futura, fica a foto de família de todos os premiados.
Fotografia: Ana Brígida

LISTA DOS
VENCEDORES

PRÉMIOS EXPORTAÇÃO
GRANDES EMPRESAS – BENS
TRANSACIONÁVEIS

PRÉMIOS INTERNACIONALIZAÇÃO
EXPORTAÇÃO + EMPREGO

GRANDES EMPRESAS

Vencedor: AMOB

Vencedor: ASCENDUM

REVELAÇÃO

PME

Vencedor: JETCLASS

Vencedor: DINEFER
Menção honrosa: Primavera

Vencedor: TMG

GRANDES EMPRESAS – SERVIÇOS
Vencedor: WE DO Technologies

SECTOR ESTRATÉGICO
PME – BENS TRANSACIONÁVEIS
Vencedor: Filkemp
Menção honrosa: Desicor

PME – SERVIÇOS
Vencedor: M N Ramos Ferreira

Vencedor: Casa Santos Lima
Menção honrosa: Manoel D. Poças Junior

REVELAÇÃO

MULTINACIONAL

PRÉMIO ESPECIAL
DO JÚRI

Vencedor: ROCA

Vencedor: ISQ

Vencedor: Grupo Pestana

