Deloitte anuncia quinta edição dos Prémios SIRIUS,
com nova categoria e imagem renovada
Nomeados conhecidos no início de Novembro e vencedores a 26 de Novembro, na
cerimónia de entrega de prémios, em Luanda
Luanda, 15 de Julho de 2015 – Reconhecidos por distinguirem os bons exemplos e as melhores
práticas do sector empresarial angolano, os Prémios SIRIUS partem para a quinta edição com uma
nova categoria - Prémio Melhor Investimento Directo Estrangeiro - e imagem renovada.
Novidades anunciadas hoje, pela Deloitte, que pretendem marcar meia década a homenagear a
excelência e o contributo das personalidades e organizações que mais se distinguiram em 2014,
em Angola. Prémios estes que já fazem parte da história do país.
Os nomeados para as categorias dos Prémios SIRIUS, seleccionados por um corpo independente e
isento de jurados, do qual fazem parte Henda Inglês, José Severino, Laurinda Hoygaard, Manuel
Alves Monteiro e Vera Daves, e que é presidido pelo Professor Doutor Manuel Nunes Júnior, serão
conhecidos no início do mês de Novembro. A gala de entrega dos galardões está agendada para o
dia 26 de Novembro, em Luanda.
“Esta iniciativa ganhou um lugar de destaque no panorama empresarial nacional, contribuindo para
a divulgação de princípios, comportamentos e atitudes de rigor, transparência e excelência. Estes
princípios são, aliás, pilares na afirmação de uma nova cultura empresarial, que terá como
protagonistas uma classe de empresários e de gestores angolanos aptos a assumirem crescentes
responsabilidades no contexto de uma economia mais exigente que se quer afirmar pela
sustentabilidade e pela excelência de actuação”, revela Manuel Nunes Júnior, presidente do Júri.
Para Rui Santos Silva, Presidente da Deloitte, “é com enorme satisfação que anunciamos esta quinta
edição, não só pela cadência e consistência com que a iniciativa tem sido dinamizada, marcando o
ritmo da agenda da comunidade empresarial, mas também pelo contributo na divulgação de um
quadro de princípios e valores que enformam a excelência das organizações e os seus líderes e
colaboradores. A cada ano que passa elevamos o padrão de qualidade da informação produzida
pelas empresas e distribuída ao mercado e desafiamos os agentes económicos a fazerem ainda
melhor. É este também o contributo da Deloitte para a sustentabilidade e crescimento do País.”
Para celebrar os cinco anos de prémios, foi lançada uma nova imagem, mais contemporânea, que
expressa a dinâmica desta iniciativa. Tal como as organizações evoluem, também a Deloitte quis
assinalar este momento com uma linha estética mais minimalista e simples.

O prémio Melhor Investimento Directo Estrangeiro visa reconhecer o projecto de investimento que,
pela sua qualidade, impacto e relevância, seja pela criação de emprego, contributo para a balança
comercial nacional e para a diversificação da economia, mais se distinguiu.
Esta nova categoria vem juntar-se às restantes oito, que se mantêm nesta quinta edição dos Prémios
SIRIUS e que incluem: Empresa do Ano do Sector Financeiro, Empresa do Ano do Sector Não
Financeiro, Melhor Relatório de Gestão e Contas do Sector Financeiro, Melhor Relatório de Gestão
e Contas do Sector Não Financeiro, Melhor Gestor do Ano, Melhor Programa de Responsabilidade
Social, Melhor Programa de Desenvolvimento do Capital Humano e Melhor Empreendedor do Ano.
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