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Critical Software representa Portugal nos "European Business Awards" 

Os European Business Awards, patrocinados pelo HSBC, anunciaram que a Critical Software irá 

representar Portugal no prestigiante programa de prémios de 2010. 

A Critical Software ultrapassou uma série de fortes competidores para ser seleccionada como uma das dez 

Representantes Nacionais e irá competir pelo almejado Ruban d’Honneur na próxima fase da competição. Os 

vencedores da categoria final serão revelados em Paris no dia 16 de Novembro. 

 

No seu quarto ano sucessivo, os European Business Awards têm identificado alguns dos mais notáveis negócios na 

Europa, com base na sua habilidade de demonstrar os três princípios que constituem os pilares deste programa de 

Prémios. O estimado painel de juízes procurava organizações para representar Portugal que demonstrassem inovação, 

excelência de negócio e sustentabilidade.

 

“Na Critical Software estamos extremamente animados por termos sido seleccionados para representar Portugal. 
Trabalhamos há mais de 12 anos no desenvolvimento de sistemas informáticos críticos orientados à missão e ao 
negócio, sendo uma honra ser reconhecidos como uma das organizações de topo no nosso país e no nosso sector. Os 
European Business Awards são largamente reconhecidos como o escaparate das mais dinâmicas empresas na Europa. 
Esperamos com entusiasmo a próxima fase da competição, onde nos defrontaremos a nível Europeu para receber um 
Ruban d’Honneur e, esperemos, ganhar em uma das categorias”, atesta Gonçalo Quadros, presidente do 
Comissão Executiva da Critical Software.

 

Os European Business Awards estão dedicados a aumentar a visibilidade e o progresso das companhias que 

demonstram excelência a criar inovação paralelamente a sucesso a nível comercial, ao mesmo tempo que agem de 

forma responsável, afectando positivamente o ambiente social em que operam. Em 2009, os 99 recipientes do Ruban 

d’Honneur tiveram um volume de negócios superior a 570 mil milhões de Euros e registaram um crescimento anual 

médio dos seus lucros na ordem dos 56%.
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