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Vencedores do Portugal Inspirador 
AGRICULTURA 
Grandes Empresas 

Vencedor Casa Santos Lima 
A Casa Santos Lima é uma empresa familiar que se dedica à 
produção, engarrafamento e comercialização devtrhespor-
iugueses. Produz vinhos de cinco regiões diferentes. A em-
presa exporta cerce de 90% da sua produção total para mais 
de 50 países nos cinco continentes.As principais instalações 
da empresa estão situadas na Quinta da Boavista em Alen-
quer, que está há cinco gerações na familia Santos lima. 

Menção Honrosa Novarroz 
A Novarroz é uma empresa familiar portuguesa, fundada 
em1979, mas cujo negócio de arroz da família começa du-
rante a década de 60 num pequeno moinho de água, na 
margem do rio Ul. Com instalações em Adães, hoje a No-
varroz é um dos principais produtores de arroz da Europa 
tanto em volume de produção como na qualidade do pro-
cesso de fabrica 

Menção Honrosa Sovena 
A Sovena figura como uma das empresas lideres mun-
diais no setor do azeite, com marcas como Oliveira da 
Serra e Andorinha. Marca ainda presença nos óleos ve-
getais, com a Fula, Vêgê e Frigi. Recentemente adquiriu 
a portuguesa Centazzi na área da alimentação sustentá-
vel. Tem operações diretas em 10 países e exporta para 
mais de 70 países. 
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Vencedor Olivomundo 
Em 2015, foi inaugurado no Baixo Alentejo um dos maiores 
e mais sofisticados lagares de azeite do mundo, o da Olivo-
mundo. Criada por José Manuel Gonçalves, em 2004, com 
umprimeiro olival de ll0 hectares na Herdade dos Falcões, 
seguiram-se várias aquisições de outras propriedades con-
tíguas, além de propriedades arrendadas 
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Vencedor Diogo Amorim, da padaria Gleba 
Estudou na Suíça e trabalhou emvários restaurantes de alta-
-cozinha. Em 2016, aos 21 anos, abriu a padaria Gleba, em 
Alcântara, Lisboa. Em 2018, iniciou a construção de urna 
nova fábrica emAlcântara, que aumentou oito vezes a capa-
cidade deprodução,e foi nauguradn enjunho de 2020. Hoje 
tem lojas oito lojas fisir-is, uma loja online e delivery. 
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Menção Honrosa Vinoquel 
A fanulia Quevedoprocluzvinho do Por-
to há mais de cinco gerações, mas a atual 
empresa só foi fundada em 1993 quan-
do passou a explorar a marca de vinhos 
do Porto e do Douro, Quevedo. Com 
adega e 100 hectares de vinha, mais 25 
hectares de olival biológico, hoje é a 
quinta geração, Cláudia e Oscar Queve-
do (Jr.), a liderar uma agricultura mais 
biológica nas quintas da rfrovisca, da 
Nossa Senhora do Rosário, da Valeira, 
da Alegria e do Vale d'Agodinho. 

Menção Honrosa Colossus Plants 
A empresa foi constituída em 28 de março de 2012, tem a sua sede no concelho de Odemira. 
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INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E INDUSTRIA 
Grandes Empresas 

Vencedor S. Roque - Máquinas e Tecnologias Laser 
Fundada em 1983, a ROQ é uma empresa industrial, ver-
ticalmente integrada, que desenvolve a sua atividade des-
de a conceção, o fabrico e a COMereilli7ação de máquinas 
para estamparia têxtil, impressão digital, sei-agem, dobra-
geme embalagem. Exporta 85% para 80 países em todos 
os continentes, e tem instalações em Portugal, nos Esta-
dos Unidos e no Brasil. 
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Menção Honrosa Ria Stone - Fábrica de Louça de 
Mesa em Grés 
A Ria Stone é uma unidade industrial situada em filiava 
pertencente ao Grupo Visabeira, a Ria Stone iniciou ela-
boração em 2014 e, em 2019, a Ria Stone expandiu a sua 
capacidade instalada para 50 milhões de peças de louça 
em grés, sendo que 99% da produção se destina à expor-
tação para o mercado europeu. 
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PME Personalidade 

Vencedor Bysteel F5 
A bysteel é tuna empresa especializada na conce-
ção/projeto, produção e montagem de soluções 
integradas de sistemas de fachadas e estruturas 
metálicas e atua em Portugal, França, Reino Uni-
do, República do Congo e Angola, além de efetuar 
exportações para todo o inundo. Faz parte do Gru-
po dst. 

Menção Honrosa Picadvanced 
Foi fundada em 2014 e tem-se focado no desenvolvimen-
to de circuitos optoeletrónicos para um novo padrão de 
rede de telecomunicações e soluções inovadoras para o 
mercado de Redes Óticas Passivas. Permitiu a resolução 

Vencedor EDIA 
Sediada em Beja, a EDIA foi criada em1995 para conceber, 
executar, construir e explorar o Alqueva, assente no recur-
so "Agua" e no aumento da produção e rentabilização dos 
investimentos nas infraestrutura. s criadas. A sua área de in-
tervenção atinge 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, 
Portalegre e SetúbaL 
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de muitos problemas complexos através da ótica, desde o 
designe desenvolvimento até ao encapsulamento e testa-
gem que são usados nas indústrias de eletrotecnologia, te-
lecomunicações e biomedicina. 

Menção Honrosa Casais 
A Casais atua há mais de 60 anos no setor da engenharia e 
construção, e está presente nos setores das especialidades e 
indústriabem como promoção e gestão de ativos. Conta com 
a administraio e gestão dos membros da 2a e da 3.a gera-
Oo da farntli% O processo de intemaciongli7ação da Cigais 

começou em1994,e atualmente representa mais de 80% do 
volume de negócios global e está em17 mercados. 
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Vencedor José Teixeira, presidente CA do Grupo dst 
Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Mi-
nho, é CE0 do Grupo dst, que lidera há mais de três décadas. 
O grupo tem como principais áreas de negócio a engenharia 
e construção, ambiente e água, energias renováveis, teleco-
muniatções eventures.E conhecido pela marca cultural que 
imprimiu ao seu grupo construtor através da literatura, das 
artes e da filosofia "As literartis técnicas não chegam, é pre-
ciso abertura de espírito que só as humanidades dão". 
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PME - Projetos de Sustentabilidade 

Vencedor - Zero - Associação Sistema Terrestre 
Sustentável 
A Zero nasceu em finais de 2015 a partir do interesse co-
imun de cerca de unia centena de pessoas pela concretiza-
ção do desenvolvimento sustentável em Portugal e inter-
vir na sociedade portuguesa através de unia participação 
proativa na defesa dos valores da sustentabilidade. 
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SUSTENTABILIDADE E ECONOMIA SOCIAL 
Sustentabilidade 1 Grandes Empresas 

Personalidade 

Menção Honrosa Indaqua 
Fundada em1991, faz a gestão de sistemas de abastecimen-
to de água para consinnolnunano e de saneamento de águas 
residuais, servindo mais de 600 mil pessoas em Santa Ma-
ria da Feira, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Santo rir-
so/Trofa, São João da Madeira e Vila do Conde e tem uma 
empresa em Angola e a subsidiária AqualeveL 
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Menção Honrosa Too Good To Go 
ATooGocdTo Go foi aplia0o quenw•Puem 2016,na Di-
namarca, como propósito de reduzir o desperdício alimen-
tar que, todos os anos, chega aos 89 milhões de toneladas na 
União Europeia. Chegou a Portugal no final de outubro de 
2019. Em fevereiro de 2022,já mais de ummilhão deportu-
gueses tinham aderido à aplicação. 
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Vencedor Helena Freitas 
É professora catedrática na área da biodiversidade e eco-
logia no Departamento de Ciências da Vida da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 
Nesta universidade, desempenhou o cargo de vice-reito-
ra, entre 2011 e 2015. Presidiu à liga para a Proteção da 
Natureza, de 1999 a 2002, e dirigiu o Jardim Botânico da 
Universidade de Coimbra de 2004 a 2012. Em janeiro de 
2022, tornou-se diretora do Parque de Serralves, onde já 
era a coordenadora geral da equipa diretiva do Parque de 
Serralves desde agosto de 2020. 
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Economia Social 

Grandes Empresas 

Vencedor Delta 
A Delta Cafés é tuna obra de Manuel RuiAzinhaisNabeiro, 
iniciada em1961 a partir de Campo Maior. Tem como filo-
sofia de gestão de Rui Nabeiro: Uma Marca de Rosto Hu-
mano com um relacionamento comercial na base de "Um 
Cliente =Amigo". Dedica uma particular atenção às ques-
tões da sustentabilidade económica, endal e ambiental Criou 
oCoração Delta como objetivo de desenvolver projetos nas 
comunidades de voluntariado e de apoio social 
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Personalidade Paulo Magalhães 
É licenciado em Direito pela Universidade Católica do Por-
to, pós-graduado em Direito Ambiental pela Universidade 
de Coimbra, doutorado. Licenciado em Ecologia Humana 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univer-
sidade Nova de Lisboa. Atualmente é jurista e investigador 
do CIJE - Centro de Investigação Jurídico-Económica, da 
Unisfersidade do Porto eresponsávelpelo projeto "Clima Es-
tável como Património Comum da Humanidade". 

PME - Projetos de Economia Social 

Vencedor Programa editorial da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos 
AFFMS nasceuem 2009, fundadaporAlexanclre Soares dos 
Santos e familia,para estudares grandes problemas mcionais 
elevá-los ao conhecimento da sociedade. Jáfez 76 estudos das 
maisdiwrsastemáticas,e cpese acrescentam ainda asedições 
de livros, com as coleções de Ensaios e Retratos. 
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Sustentabilidade 1 Grandes Empresas 

Vencedor - Vila Galé 
O grupo Vila Galé é um dosprincipais grupos hoteleiros por-
tugueses. É atualmente responsável pela gestão de 37 rari-
dades hoteleiras, 27 em Portugal e 10 no Brasil Tem ainda 
a Santa Vitória, empresa criada em 2002 e ligada à prcdu-
ção e comercialização de vinhos e azeites alentejanos  

Menção Honrosa Programa ColorAdd nas escolas, 
ColorAdd Social 
Rendada em 2014 como objetivo de promover a conscien-

al ização sobre a temática do daltonismo e difundir, com 
foco no ensino, e na utilização do código ColorAdd. Tem 
realizado projetos em Portugal, Moçambique e Índia. 
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Menção Honrosa Primefood 
A Primefood exerce a sua atividade na restauração e ali-
mentação desde 1998 pertence ao Grupo Carlos Móia. Tem 
marcas próprias como Confeitaria Nacional, Fábrica da 
Nata, Pastelaria Versailles, Padaria Lisboa, La Parrilla,My 
Bystro,Mulligan's,LaRotisserie e TravellersRest mas tam-
bémparcerias internacionais no seu portefólio de marcas. 
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Vencedor Sublime Comporta Beach Club 
O Hotel Sublime Comporta é umboutique hotel de 5 estre-
las no Alentejo e está numa propriedade com 17 hectares. 
Conta com 23 quartos e suites, e 22 vilas de dois a cinco quar-
tos. Cadavila temumapiscina privativamna lareira e zonas 
exteriores extensas. 
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Vencedor Margarida Almeida, Amazing - Gestão de Hotéis 
Licenciada em Direito, começou a sua aureira no Banco de 
Fomento Exterior seguiu-se a Petrogal, hoje Galp Energia, e 
oescritório de achvg,ados de Augusto Ferreira doAmaral Em 
2001, passou a liderara parte legal da linocorn, grupo de que 
se tornou achninistradoraem 2005.Em 2012,MargaridaAl-
meida fundou aAmazinge oseu foco inicial era 'salvar' hois 
que estavam em processo de insolvência. Presta serviços de 
gestão e consultoria na área da gestão imobiliária e turística. 
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Este suplemento faz parte integrante do Jornal de Negócios n.* 4877, 
de 25 de novembro de 2022, e não pode ser vendido separadamente. 
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Portugal Inspirador 

Retomar o crescimento económico 
C As lições do Kilimanjaro 
C Empresas e personalidades premiadas 

Pedro Castro e Almeida 
"O desafio do Portugal lnspirador é 
perguntarmos aos portugueses e à sociedade 
civil se querem seguir outro caminho, subir 
a montanha que leva ao crescimento." 
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