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premiadas
PME

Saiba comomuda a vida das
empresas que ganham prémios

◗ Visibilidade e reputação: o objectivo quando se concorre
◗ Conheça os prémios a que deve concorrer se for uma PME

◗ 10 histórias de empresas e o que conseguiram ganhar

Carlos Carvalhinhos,
Administrador da Nutrigreen,
que já ganhou três prémios de inovação
em feiras especializadas.

Jorge Pinto,
CEO da Sky Pro Shoes, que ganhou
o prémio de inovação tecnológica
da GAPI para o calçado. Cargo

José Basílio Simões,
CEO da Inteligente Sensing Anywhere,
vencedora de vários prémios de inovação
e internacionalização.

João Wemans, administrador
e João Fonseca, CFO da WS Energy,
premiada com alguns prémios, dos quais se destaca
o Global Partnership Programme Awards.

Pedro Martins Pereira,
é fundador e dirigente da Larus, empresa de design
e produção de mobiliário urbano que já tem alguns
prémios no seu palmarés.



II Diário Económico Quarta-feira8Maio2013

Visibilidade das empresas
cresce quando recebem prémios
Bancos reconhecem que estão atentos às distinções feitas às empresas portuguesas.

RAQUEL CARVALHO E IRINA MARCELINO

raquel.carvalho@economico.pt

azendo o paralelismo com o que se
passa com as pessoas, toda e qual-
quer distinção é importante tanto
para as pessoas como para as em-
presas. Fazer parte de uma elite,
ganhar a dianteira a alguém, ter
melhor nota ou receber um pré-

mio é um motivo extra de motivação e de reco-
nhecimento. Esse é também um motivo de união
da equipa e de estímulo adicional para potenciar
o seu talento pois todos nós gostamos de estar
associados ou ligados a equipas vencedoras”. A
explicação é de Luís Marques, director geral da
empresa de gestão de recursos humanos Fórmu-
la do Talento, que considera ainda que ter um
prémio é motivação que “proporciona condições
para melhores desempenhos e para os talentos se
suplantarem”. O reconhecimento externo trazi-
do por um prémio também é uma mais-valia.
“Torna a pessoa e as empresas mais conhecidas,
mais mediatizadas, potenciando melhores con-
dições de sucesso”,afirma.
A reputação da marca é um dos temas mais refe-
ridos por consultores e empresas. A Heidrick &
Struggles, que organiza o Prémio Excelência no
Trabalho em parceria com o ISCTE e com o Diá-
rio Económico, reconhece-o: “Naturalmente
estes prémios contribuem para a projecção da

“F marca, para o incremento da reputação empre-
sarial, para o aumento da atractividade da em-
presa perante os seus ‘stakeholders’ (accionis-
tas, parceiros, clientes, colaboradores, etc.)”,
afirma Pedro Rocha e Silva, principal da consul-
tora. E acrescenta: “Penso que acima de tudo são
um contributo muito importante para demons-
trar ao mercado o quão a empresa aposta nestes
domínios e qual tem sido a sua caminhada e evo-
lução. Os ‘stakeholders’ estão hoje muito mais
atentos e sobretudo preocupados com várias di-
mensões que não só o EBITDA da empresa”.
Uma ideia partilhada por Luís Marques, da em-
presa de gestão de recursos humanos especiali-
zada em PME: “Os prémios recebidos nem sem-
pre são valores tangíveis, ou que estejam presen-
tes num relatório e contas. Mas são cada vez mais
importantes para as empresas, para os seus par-
ceiros e, principalmente, para os bancos”, refe-
re.
“Os bancos estão muito mais atentos do que
imaginamos aos prémios que as empresas rece-
bem”, reconhece Pedro Martins Pereira, CEO da
Larus.
É o caso de distinções como a PME Líder e a PME
Excelência, atribuídas pelo IAPMEI a pequenas e
médias empresas com contas em dia e com uma
gestão eficiente e profissional. “Ser PME Líder

significa que são empresas que apresentam rá-
cios económicos e financeiros equilibrados e que
desenvolvem estratégias de crescimento da sua
actividade”, frisa fonte do Santander Totta, ad-
mitindo que “lhes permite melhorar as suas
condições de competitividade no mercado, bem
como obter melhores condições de financia-
mento”.
Fonte do BES ressalva que “o facto de serem
premiadas não lhes confere automaticamen-
te financiamento garantido”. Mas admite ser
“um bom indicador da qualidade das empre-
sas e como tal é um factor positivo nas deci-
sões de crédito a tomar”. Também o BPI ga-
rante que “os concursos e prémios direccio-
nados às PME assumem um carácter de rele-
vância, dado que permitem detectar, valori-
zar e apoiar projectos meritórios e inovado-
res”, e frisa analisar e valorizar todos os
aspectos inerentes aos mesmos : “qualidade
da sua gestão, eficácia da estratégia desen-
volvida, e boas práticas diárias”.
A influência dos prémios recebidos na me-
lhoria no contacto com os bancos, parceiros
e clientes foi confirmada por várias empresas
contactadas pelo Diário Económico, que as-
sumem também melhor posicionamento nos
mercados externos. ■

PME PREMIADAS

PEDRO ROCHA E SILVA

‘Principal’ da Heidrick & Struggles

LUÍS MARQUES

Director geral da Fórmula do
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A reputação das marcas e o seu

posicionamento nos mercados externos

é potenciado pelos prémios que recebem,

defendem os gestores que diariamente

tentam conquistar novos mercados.
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PME PREMIADAS

Saiba a que
distinções
deve concorrer
Muitos dos prémios nacionais são direccionados
a produtos e empresas inovadoras.
IRINA MARCELINO E RAQUEL CARVALHO

irina.marcelino@economico.pt

á prémios e dis-
tinções para
(quase) todos os
gostos. Os que
distinguem em-
presas inovadoras
estão em maioria.

Mas há distinções importantes dadas
a pequenas e médias empresas já sus-
tentadas. O objectivo destas é, em
geral, o mesmo: dar visibilidade à sua
marca.

PME Líder e Excelência
Ser PME Líder ou PME Excelência tem
muito significado para as pequenas e
médias empresas portuguesas. E, de
ano para ano, nota-se um esforço
cada vez maior por parte destas para
conseguirem mostrar esse “selo”. Em
2012, foram distinguidas pelo
IAPMEI 8.334 empresas como PME
Líder. Destas, 1.314 são PME Exce-
lência.

Empreendedores e empresas inova-
doras
Muitos dos prémios dedicados às PME
são promovidos e apoiados pelos
maiores bancos nacionais. Ligados ao
BPI estão o prémio inovação COTEC-
BPI, que distingue anualmente uma
PME que se tenha destacado no pano-
rama nacional. Além deste prémio, o
banco patrocina e colabora na pro-
moção de outros. São eles o Prémio
INSEAD de Entreperneurship, que
visa distinguir as empresas que se
destacam pela inovação, crescimento
e internacionalização, mas também
pela sua capacidade de gestão e em-
preendedorismo. O BPI apoia ainda o
Prémio Nacional Indústrias Criativas
- Unicer/Serralves, desde 2008, que
potencia projectos inovadores e pre-
tende contribuir para o incremento
do número de registos de direitos de
autor, de direitos de propriedade , e
de marcas e patentes. O banco está
igualmente ligado ao prémio Em-
preendedorismo Inovador na Diáspo-
ra Portuguesa, promovido pela CO-
TEC.

Concurso Nacional de Inovação BES
Também organizado por um banco é o
Concurso Nacional de Inovação BES,

que tem distinguido inovações de
empresas e de universidades, cata-
pultando-as para novos voos. O ban-
co desenvolve ainda o Prémio Expor-
tação e Internacionalização em par-
ceria com a McKinsey, a Coface e o
Jornal de Negócios. Os galardões, de
periodicidade anual, destinam-se a
PME, mas também a grandes empre-
sas.

Inovação distinguida pela EDP
O prémio EDP Inovação apoia novos
projectos empresariais focados em
inovação tecnológica ou em inovação
de modelo de negócio, na área das
tecnologias limpas no sector da ener-
gia.

PME Portugal
O Prémio Portugal PME tem por ob-
jectivo identificar, reconhecer e pre-
miar as PME que, em cada sector e re-
gião, se destacam pela solidez e cres-
cimento, pela inovação, pela criação
de emprego e pela capacidade expor-
tadora. O prémio é uma iniciativa do
Jornal de Negócios e do Correio da
Manhã, em parceria com Caixa Geral
de Depósitos, EDP, Fiat e Optimus,
contando ainda com o patrocínio do
Ministério da Economia e do Empre-
go.

Premiar a excelência no trabalho
Existem dois prémios “irmãos” que
distinguem as empresas com melho-
res práticas para os seus trabalhado-
res. São eles a distinção Melhor Em-
presa para Trabalhar (Great Place to
Work) e o Prémio Excelência no Tra-
balho, desenvolvido pela Heidrick &
Struggles em parceria com o ISCTE e
com o Diário Económico.

Promoção Empresarial da
Comissão Europeia
Os prémios europeus de promoção
empresarial, uma iniciativa da Co-
missão Europeia, dinamizada pelo
IAPMEI em Portugal, têm por objec-
tivo identificar e reconhecer promo-
tores de empresas e do empreendedo-
rismo de maior sucesso em toda a Eu-
ropa, divulgando exemplos de me-
lhores políticas e práticas de em-
preendedorismo. ■Pa
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As distinções PME Líder e PME são importantes

para as empresas. Em 2012 foram 8.334 as PME

que conseguiram o selo PME Líder. 1.314 chegaram

à designação PME Excelência.
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PME PREMIADAS

>> Larus
Nem sempre o ‘made in Portugal’ é bem visto lá fora. E na área do
‘design’ o fenómeno também acontece. Daí que a Larus, empresa
especializada em ‘design’ e produção de mobiliário urbano fundada e
dirigida por Pedro Martins Pereira, tenha apostado em concorrer aos
prémios de ‘design’ “mais difíceis do mundo”. A aposta revelou-se
certa. Além de muitos outros, venceram, em 2010, o Prémio Europeu
de Gestão do Design (DME Award) e, em 2011, Red Dot Design Award,
com a linha +. Foram ainda nomeados para o German Design Award
2013 e receberam, em 2012, uma menção Honrosa na bienal
iberoamericana Bid 2012. A visibilidade conseguida com estes
prémios foi fundamental no seu processo de internacionalização.
“Nunca teríamos esta visibilidade em países como a Bélgica, a
Alemanha, a Holanda ou a França se não fossem estes prémios”,
afirma Pedro Martins Pereira. Com um mercado interno em recessão,
a empresa apostou também em ter prémios próprios na área do
‘design’. “É um prémio ibérico que destaca ‘designers’ e mesmo
empresas nossas concorrentes, o que as espantou”, refere o
responsável. A concessão destas distinções também já teve
resultados para a própria Larus. “Um dos vencedores, uma empresa
espanhola, ajudou-nos a entrar no mercado dos Emirados Árabes
Unidos. Além disso, refere ainda, a credibilidade da empresa subiu
ainda mais, nomeadamente junto de ‘designers’ e arquitectos. Mesmo
que a Larus aposte desde sempre em objectos desenhados por
arquitectos conceituados como Siza Vieira ou Souto Moura. I.M.
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Como prémios nacionais e internacionais
mudaram a vida destas empresas
Os prémios ganhos pelas empresas portuguesas ajudaram-nas nos processos de internacionalização.

IRINA MARCELINO E RAQUEL CARVALHO

irina.marcelino@economico.pt

>> Nutrigreen
“A imagem de PME vencedora, é fruto de muito trabalho de todas as
equipas”, diz Carlos Carvalhinhos, administrador. Os prémios ganhos
pela empresa já levaram algumas organizações a procurarem-na
para trabalhar, assume, adiantando estarem a ser estudadas
“algumas parcerias com empresas portuguesas, para criar novos
produtos inovadores, que sejam 100% nacionais”.
Em 2009, a empresa ganhou o prémio inovação na feira de ANUGA
(Cologne, Alemanha), com a barra de fruta fresca, repetindo a
distinção em 2012 na SIAL do Médio Oriente (Abu Dhabi). Com estas
distinções, veio o reforço da aposta internacional. A empresa está
presente em Espanha, França e Bélgica e quer entrar nos países
nórdicos, Médio Oriente e Ásia. R.C.
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>> Leadership Business Consulting
Na edição de 2011 do Prémio Excelência no Trabalho foram
distinguidos com o primeiro lugar no sector dos Serviços
Profissionais e o terceiro lugar no ranking das Pequenas
Empresas. Mas é como organizador de prémios que a
Leadership Business Consulting se tem tentado destacar.
Um desses prémios é o Best Leader Awards, cuja entrega
vai decorrer a 22 de Maio em Lisboa. Esta distinção, no
entanto, já foi internacionalizada, e em Abril realizou-se
nos EUA. A intenção foi destacar “líderes que inspiram a
sociedade”, neste caso “cinco talentos portugueses que
são fonte de inspiração para todos nós e que personificam
o sonho americano”. Para Carlos Oliveira, CEO da
Leadership BC, os prémios que a empresa organiza servem
para a empresa “ganhar em termos de posicionamento da
marca”. O retorno tem sido muito bom, ainda que
comercialmente sintam alguma limitação “Não propomos
negócios a queem atribuímos prémios”, refere. Sobre os
prémios a que a empresa concorre, o comentário também é
positivo. “Tentamos melhorar no dia a dia para ficarmos
bem classificados”. I.M.

>> Intelligent Sensing Anywhere
A inovação sempre fez parte do ADN da ISA. As várias
distinções nacionais e internacionais que tem vindo a receber
ao longo dos anos, tanto na área do gás e do petróleo, como da
eficiência energética, são um reconhecimento desse trabalho.
A empresa, que começou há 23 anos, como uma ‘start-up’ da
Universidade de Coimbra, “tem hoje novas ambições, enquanto
empresa líder internacional em telemetria”, diz José Basílio
Simões, CEO. Exemplo disso, é o desenvolvimento da solução
Cloogy, pensada para o mercado residencial, que ganhou
recentemente o Green Project Awards. A empresa ganhou
vários prémios na área da inovação, um prémio de
internacionalização para PME de TI e é uma PME Líder.
A empresa está presente em 16 países, tem delegações em
Portugal, França, Espanha e Brasil e agentes nos EUA e Reino
Unido. R.C.

>> SkyPro Shoes
É uma empresa inovadora, com certeza. A SkyPro
Shoes começou por ser uma marca dentro da
Aerosoles, destinada a um público mais
profissional. Mas com a falência da empresa,
a Abotoa - é este o nome da empresa por trás da
SkyPro Shoes - teve de reinventar-se. Depois de
algum tempo de incertezas, Jorge Pinto, o CEO,
conseguiu chegar à fala com a Tap e desenhar um
calçado destinado aos profissionais da aviação.
São sapatos com muitas especificidades
inovadoras que ajudam as hospedeiras e não só a
não se cansarem tanto ou a não sofrer com
problemas nas costas. Depois da Tap vieram
outras empresas. É o caso da United Airlines e de
companhias de aviação que chegam ao Bahrein e
ao Cazaquistão. O CEO da empresa composta por
seis pessoas e que fabrica todo o seu calçado em
São João da Madeira, diz, orgulhoso, que os seus
sapatos são hoje calçados por mais de 25 mil
profissionais da aviação em todo o mundo.
“Dentro de três anos queremos ser a Nike dos
sapatos de aviação”. Em 2012, venceram o prémio
de Inovação Tecnológica GAPI (Inovação Design
na Fileira do Calçado) I.M.

Puré de fruta
Este ano, a Nutrigreen
ficou em primeiro lugar
do segmento inovação,
com o puré de fruta
fresca em forma de
frutinhas, na Prodexpo,
na Rússia.

Sapatos no ar
A empresa de
sapatos para os
profissionais das
companhias
aéreas ganhou o
prémio da GAPI
para o sector do
calçado.

Premiar
líderes
A Leadership
organiza um
prémio para os
líderes. A intenção
foi aumentar a
reputação da
marca.

Eficiência inovadora
O European Utility Awards
Innovation, e o Global Innovation
Venture Partner são dois dos
prémios ganhos pela ISA.

‘Design’
A empresa de ‘design’
de mobiliário urbano
quis chegar aos
prémios “mais difíceis
do mundo” e conseguiu.
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>> Bluepharma
Foi em 2012 que a empresa portuguesa
que se dedica à fabricação de
medicamentos e desenvolvimento de
genéricos e à investigação ganhou o
prémio Inovação Cotec-BPI. “Quando
aparecemos, há 12 anos, no sítio onde
estava uma multinacional, com
trabalhadores dessa multinacional, as
pessoas estranharam. Depois, achou-se

que uma empresa portuguesa
nunca poderia afirmar-se no
mercado farmacêuitico e no
sector dos genéricos. Estes
prémios vêm dizer o contrário.
Conseguimos”. Distinguidos
numa área que não é
normalmente associada aos

genéricos - a inovação -, Paulo
Barradas, o seu CEO, destaca a
visibilidade externa que se consegue
com estas distinções, nomeadamente
junto de investigadores nas áreas da
saúde. I.M.

>> Douro Boys
Em Novembro de 2012, o projecto
Douro Boys, que reúne cinco
produtores da região - Quinta do
Vallado, Niepoort, Quinta do Crasto,
Quinta do Vale Dona Maria e Quinta
do vale Meão - na promoção conjunta
das suas marcas no exterior, ganhou o
Prémio Europeu de Promoção
Empresarial da Comissão Europeia,
na categoria de Apoio à
Internacionalização das Empresas.
“Um prémio de grande importância
para o grupo e que teve repercussões
muito positivas a nível internacional,
com uma cobertura mediática
significativa”, confessam os cinco
produtores, acrescentando que ajudou
a “tornar ainda mais forte a relação
com os clientes, e a reforçar o
relacionamento com a imprensa
estrangeira”. Dirk Niepoort, Francisco
Olazabal, Cristiano van Zeller, Miguel
Roquette e Francisco Ferreira
acreditam que a repercursão do
prémio, vai levar mais imprensa e
clientes, ao Leilão de Vinhos, que se
realiza a 13 de Setembro, “até porque
este prémio acrescentou ainda mais
valor à marca ‘Douro Boys’”,
frisam. R.C.

>> Fly London
O nome induz em erro: a Fly London não é londrina, mas sim
vimanarense. A marca, da empresa de Fortunato Frederico Kyaia,
tem conseguido afirmar-se interna e externamente. E em Fevereiro
deste ano foi mesmo considerada marca de calçado do ano pela
feira de Footwear em Birmingham, Inglaterra. O prémio foi
organizado pela Datateam Business Media, com a British Footwear
Association Independent Footwear Retailers Association, a The
Society of Shoe Fitter e a revista Footwear Today. O Reino Unido
continua a ser o principal mercado internacional da marca, sendo
aqui distribuída em mais de 400 pontos de venda. A Fly já tem duas
lojas em Londres: em Oxford Street e em Covent Garden. I.M.

>> WS Energy
A vida desta empresa não teria sido a
mesma se, em 2006, não tivessem
ganho o Concurso Nacional de
Inovação BES. “Foi decisivo para
o surgimento da empresa”,
refere Hugo Fonseca, CFO da WS
Energy. Desde então têm
recebido muitas outras
distinções. São PME Excelência,
“algo que nos honrou e destacou
dos demais”. Além de terem
recebido vários outros prémios, o que
mais se destacou foi o Global
Partnership Programme Award, que
lhes foi entregue em mãos pelo
Príncipe Carlos. Este prémio já lhes
permitiu reforçar a nossa presença
mundial. Cada um dos galardões
“marcou a empresa e possibilitou que
esta se afirmasse no tecido
empresarial português e internacional
de diferentes formas, de acordo com a
inovação, o timing ou distinção
atribuída”, conclui. I.M.

Melhor Firma
Por duas vezes
consecutivas,
em 2012, e 2013,
a ABA, foi eleita
a firma do ano,
nos Global Awards
INTL.

Prémio Europeu
A união de forças
de quintas concorrentes
na promoção externa
ganhou o Prémio
Europeu de Promoção
Empresarial da
Comissão Europeia
o ano passado.

Inovação
A Bluepharma foi
distinguida com
o prémio Inovação
Cotec-BPI em 2012

Global
A WS recebeu em
2011 a distinção
Global Partnership
Award das mãos
do príncipe Carlos
de Inglaterra.

Marca do ano
A Fly London foi
escolhida como
marca de calçado
do ano na feira
do sector em
Birmingham,
Inglaterra.

>> Azevedo Brandão Associados
Oito prémios no total. Quatro internacionais e quatro nacionais. Entre
eles, o primeiro lugar na edição 2012/2013 dos Prémios Excelência no
Trabalho e uma distinção honrosa nos prémios 100 melhores empresas
para trabalhar. A nível internacional, a Azevedo Brandão foi eleita a
melhor sociedade de advogados em Portugal, em Direito do Trabalho,
pela Global Law Experts, 2013, practice area Awards e pela M&A
International Global 2013. Rui Ferreira - Managing Director, garante que
estas distinções se reflectiram na atitude dos colaboradores, e
permitem à empresa apostar “no crescimento interno e pessoal”.
Sublinha a satisfação sentida por clientes e parceiros, que encaram
estes prémios como “um reconhecimento extra de segurança e
confiança”, vendo a empresa como “um parceiro de excelência”. Quanto
à ligação com a banca “vem desde há muito anos”, mas saiu reforçada,
pois os prémios “são sempre uma forma de desenvolver uma imagem
positiva e de certa forma reconhecer o trabalho que se tem feito e os
objectivos que pouco a pouco se vão alcançando”, admite.
Presente nos EUA, China, Macau, Cabo Verde, Brasil, Venezuela e
Moçambique, a actividade internacional da ABA tem vindo a crescer
cerca de 80% e prevê-se que atinja os 100% este ano. R.C. 
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