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Identificação da organização

Nome da organização

Designação habitual da organização

Cidade

Morada

Website

NIF

Código Postal

Dados da organização

Informação sobre a organização

Número de colaboradores

Volume de negócio

Setor principal de atividade

Objeto social|500 caracteres

Missão, visão e valores|1000 caracteres
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Dados do responsável pelo projeto 

Nome

Cargo ou função

E-mail

Telefone / Telemóvel

Zona(s) geográfica(s)

Indique a(s) zona(s) geográficas de implementação da iniciativa (país/região)

Dados do projeto

Nome do Projeto

Âmbito(s) do projeto

Desenvolvimento de negócio/produto

Desenvolvimento de infraestruturas

Expansão de mercado

Projeto na área de cliente/consumidor

Resposta à Covid-19 

Transformação do capital humano

Assinale o(s) âmbito(s) do projeto (pode selecionar mais do que uma opção)

Transformação digital 

Transformação/eficiência operacional    

Outra. Qual?     

Público(s)-alvo

Colaboradores

Clientes e potenciais clientes

Parceiros

Shareholders/acionistas

Sociedade

Assinale o(s) público(s)-alvo abrangido(s) pelo projeto  
(pode selecionar mais do que uma opção)

Outra. Qual?   
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Informação sobre o projeto

Justificação do projeto / problemáticas que pretendeu colmatar 

Apresente sumariamente o projeto, incluindo os motivos que levaram à sua elaboração 
ou realização|2000 caracteres

Duração do projeto 

Áreas funcionais envolvidas

Número de profissionais envolvidos

Indique a data de início e de fim do projeto|500 caracteres

Indique as áreas funcionais envolvidas no projeto

Indique o número de profissionais envolvidos no projeto
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Informação sobre o projeto (cont.)
Identifique os objetivos gerais e específicos do projeto |1000 caracteres

Descreva os fatores de inovação do projeto |1500 caracteres
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Indique os resultados que o projeto alcançou, 
destacando os seguintes pontos: 

Impacto ambiental, social e/ou económico|1000 caracteres 
• Consumo eficiente de energia, redução da pegada de carbono, gestão de resíduos
• Geração de emprego, qualificação, inclusão, qualidade de vida
• Geração de riqueza, práticas concorrenciais saudáveis, geração de receita fiscal

Impacto para a empresa |1000 caracteres 
• Aumento de receita, melhoria de rentabilidade
• Eficiência de ativo imobilizado, dívida, working capital
• Processos internos, valor da marca/goodwill, qualidade dos colaboradores, rede                        

de parceiros, redução de risco, patentes e outros registos de propriedade intelectual

Informação sobre o projeto (cont.)

IRGAwards 2022 - Formulário de candidatura | Transformation Award

6



6

Indique os resultados que o projeto alcançou, 
destacando os seguintes pontos (cont.):

Impacto do fator inovação|1000 caracteres
• Contributo da inovação para o país, setor, região
• Efeito multiplicador da inovação noutros stakeholders

Abrangência|500 caracteres
Geografias envolvidas, unidades de negócio envolvidas, número de profissionais 
envolvidos, número de stakeholders impactados

Restrições 
Restrições orçamentais, prazos e outros recursos|500 caracteres

Informação sobre o projeto (cont.)
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Investimento no projeto

Informação sobre o projeto (cont.)

Informação adicional (opcional)
Vídeo resumo do projeto ou outra informação relevante sobre o projeto 
Por favor, coloque o link

O projeto foi beneficiário de algum incentivo ou fundo? 

O projeto já recebeu algum prémio ou reconhecimento? 

Não

Sim. Qual ou quais?     

Não

Sim. Qual ou quais?     
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“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) nem cada uma das firmas membro são entidades  legais separadas e 
independentes, que não se obrigam ou vinculam entre si relativamente a terceiros. A DTTL e cada firma membro da DTTL e entidades 
relacionadas são responsáveis pelos seus próprios atos e omissões e não das restantes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para mais 
informação aceda a www.deloitte.com/pt/about.

A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços 
relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco 
entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos mais de 345.000 profissionais da Deloitte aceda a 
www.deloitte.com.

Esta comunicação inclui apenas informações gerais e nem a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a sua rede global de firmas membro 
ou entidades relacionadas (coletivamente rede Deloitte) está a prestar aconselhamento ou serviços através desta comunicação. Antes de 
tomar alguma decisão ou medidas que o afetem financeiramente ou ao seu negócio deve consultar um profissional qualificado. Não são 
dadas garantias (explícitas ou implícitas) relativamente à precisão ou detalhe da informação constante nesta comunicação, pelo que a DTTL, 
as suas firmas membro, entidades relacionadas ou colaboradores não deverão ser responsabilizados por quaisquer danos ou perdas 
decorrentes de ações baseadas nesta comunicação. A DTTL e cada uma das firmas membro são entidades separadas e independentes.

 
© 2022. Para informações, contacte Deloitte Central Services, S.A

http://www.deloitte.com/pt/about
http:// www.deloitte.com
http:// www.deloitte.com
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