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Os Investor Relations and Governance Awards (IRGAwards) são uma iniciativa 
que a Deloitte promove há mais de três décadas em Portugal, com o propósito 
de premiar pessoas e organizações que mais e melhor tenham contribuído 
para tornar o mercado de capitais mais eficiente, transparente, socialmente 
responsável e útil à economia e à sociedade portuguesas.

Atribuídos anualmente, estes Prémios visam distinguir a atividade desenvolvida 
no ano anterior à sua atribuição, contando, para tal, com um independente 
e reconhecido corpo de jurados, ao qual cabe, em cada edição, garantir o 
cumprimento do Regulamento Geral da iniciativa e a atribuição dos prémios às 
entidades e personalidades vencedoras. 

O Júri da 35ª edição dos IRGAwards é constituído pelas seguintes 
personalidades: Vítor Bento (Presidente), António Esteves, Álvaro Nascimento, 
Céline Abecassis-Moedas, Duarte Pitta Ferraz, João Moreira Rato, Luís Amado, 
Nuno Gracias Fernandes, Patrícia Teixeira Lopes.

Para mais informação sobre os IRGAwards, visite www.irgawards.com. 
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Condições de candidatura

Em 2023, o Júri em conjunto com os promotores desta iniciativa, a 
Deloitte, apresentam duas categorias de prémio a concurso, para as 
quais convidam a comunidade empresarial a participar:

As organizações interessadas em candidatar-se a um ou a 
ambos os Prémios devem completar o formulário de candidatura 
correspondente à categoria de interesse, disponível no website dos 
IRGAwards e neste Guia, e submeter o documento, devidamente 
preenchido, através do Portal de Candidatura.

Recomenda-se a leitura completa deste Guia, de forma a garantir que 
são cumpridas as condições de elegibilidade e candidatura definidas 
pelo Júri, e conhecidas todas as etapas que constituem o processo de 
seleção dos vencedores.

•  Sustainability Initiative Award
•  Transformation Award

Submissão de candidaturas
Até 31 de março de 2023

O incumprimento dos critérios estipulados poderá resultar na eliminação da 
candidatura. O Júri revê-se igualmente no direito de excluir candidaturas cujos 
formulários se apresentem incorretamente preenchidos ou incompletos. Todos os 
campos são de preenchimento obrigatório. 

Para questões ou esclarecimentos adicionais, por favor contacte-nos através do 
email irgawards@deloitte.pt.
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Comunicação dos vencedores
28 de junho de 2023
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Critérios de elegibilidade 

Podem candidatar-se aos prémios Sustainability Initiative Award e Transformation 
Award: Empresas, públicas e privadas, legalmente constituídas e registadas, que 
tenham sede permanente em território nacional, de qualquer setor de negócio ou 
indústria, e que não sejam devedores ao Estado e à Segurança Social de quaisquer 
contribuições, impostos ou quotizações ou tenham o pagamento dos seus débitos 
devidamente assegurado.

Sustainability Initiative Award
Iniciativas de grande qualidade e impacto, nas áreas social, 
ambiental e de governance.

São elegíveis para esta categoria, as iniciativas que tenham tido um impacto 
significativo na melhoria das condições do governo societário ou do mercado, 
visando nomeadamente atender à responsabilidade pelos impactos sociais e 
ambientais da atividade empresarial iniciados durante o ano de 2022.

Consulte o Formulário de Candidatura.
 

Transformation Award
Projetos de transformação e inovação de grande qualidade  
e impacto.

São elegíveis para esta categoria, os projetos que tenham tido impacto significativo 
na transformação das atividades ou do negócio das empresas, iniciados durante o 
ano 2022.

Consulte o Formulário de Candidatura.
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/IRGA/irga-2023/IRGA-Formulario-Sustainability-Award2023.pdf?mkt_tok=NzgzLUZXWi0yMDYAAAGKO88LPClpCFCbMuJ1xEbY1zu2pCtJr6GTqy0cf1M2selZZyDmKJdPAQv_lYMhoNhOmJ7xkeG69axX8-AsmDc
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/IRGA/irga-2023/IRGA-Formulario-Transformation-Award2023.pdf?mkt_tok=NzgzLUZXWi0yMDYAAAGKO88LPNLyodpCP5mUAjzq6q5_3NRmh3ObeJ7ddHZmel2fkDmnDjnuZLHhc3f6XTYsF5An7yjxSf1Jlb0-Vsg


Processo de seleção 

O processo de seleção dos projetos e iniciativas vencedoras é composto por três 
etapas, que incluem a análise técnica das candidaturas, a identificação da shortlist 
de nomeados e a seleção dos vencedores.

1ª Etapa
Análise técnica das candidaturas

Através de uma equipa multidisciplinar e especializada, 
a Deloitte procede a uma análise técnica das 
candidaturas, a partir da informação constante 
dos formulários submetidos, aplicando uma matriz 
de critérios definida pelo Júri, cujas linhas gerais 
apresentamos no capítulo “Matriz e critérios de 
avaliação” do presente documento.

2ª Etapa
Identificação da shortlist de nomeados

Com base na análise técnica das candidaturas, e 
incorporando informação adicional que entenda 
relevante para assegurar equidade, rigor e adequação à 
realidade, o Júri dos IRGAwards construirá uma shortlist 
para cada uma das categorias, composta por um 
número compreendido entre três e cinco nomeados.

As shortlists assim elaboradas poderão ser tornadas 
públicas previamente à cerimónia de entrega dos 
prémios, devendo as suas entidades constar nelas 
ordenadas por ordem alfabética.

3ª Etapa
Seleção de vencedores

No processo de deliberação final, o Júri, com base nas 
shortlists resultantes da segunda fase e na informação 
que entenda útil carrear para o processo deliberativo, 
atribuirá o prémio a uma das entidades de cada uma 
dessas listas.

O Júri poderá solicitar à entidade promotora apoio 
para a realização de diligências específicas, tendo 
em vista a recolha de informação complementar 
considerada útil para a avalização dos méritos das 
entidades, a fim de melhor suportar as deliberações 
que tenham de ser tomadas. De igual forma, e com o 
mesmo propósito, o Júri poderá requerer às entidades 
nomeadas a sua participação numa pitch session, na 
qual cada organização terá 15 minutos para apresentar 
e defender a sua candidatura.

Os vencedores serão revelados pelo Júri na cerimónia 
de entrega dos prémios.
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Matriz e critérios de avaliação

A análise e classificação técnica das candidaturas ao Sustainability 
Initiative Award e Transformation Award, assegurada pela Deloitte, é 
realizada tendo por base uma matriz de critérios aprovada pelo Júri.

Sustainability Initiative Award
As candidaturas ao Sustainability Initiative Award são classificadas 
de acordo com o contributo da iniciativa para os diferentes eixos e 
temáticas em avaliação - identificadas no quadro abaixo. A pontuação 
é majorada em 10% sempre que a iniciativa tenha impacto relevante 
em alguma das temáticas relativas a outros eixos de avaliação.

Transformation Award
As candidaturas ao Transformation Award são classificadas de acordo 
com as evidências ou contributo do projeto para os diferentes eixos e 
temáticas em avaliação - identificadas no quadro abaixo. 
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Eixos Temáticas Critérios de avaliação

Impacto 
ambiental

Descarbonização e alterações 
climáticas

Redução de emissões e intensidade carbónica, transição 
climática

Energia transição energética
Gestão e valorização de 
resíduos

Gestão efetiva e valorização para reciclagem, redução ou 
reutilização de resíduos

Materiais
Promoção da utilização de materiais que não 

ambientais da Taxonomia Europeia

Impacto 
social

Inclusão e Integração Ações de integração e inclusão de grupos desfavorecidos

Proteção do emprego Manutenção e criação do emprego, promoção da 

Responsabilidade Social e 
Corporativa

Suporte a comunidades locais e colaboradores. Inclui 
voluntariado, donativos e caridade para com a sociedade 
e grupos carenciados

Promoção da educação 
de qualidade

Iniciativas de promoção de uma educação inclusiva 
e de qualidade

Impacto 
na governance

Práticas de Procurement 
Sustentável

Implementação e avaliação de práticas de fornecedores 
relativas ao compliance com princípios de 
responsabilidade social e ambiental

Inovação & Desenvolvimento Iniciativas que conduzam a novos produtos ou serviços 
com impacto positivo em fatores ESG

Envolvimento com 
Stakeholders

Iniciativas diferenciadoras de envolvimento de partes 
interessadas relevantes no sentido de reforçar a 
importância dos tópicos ESG

Gestão de Risco Desenvolvimento de práticas sólidas de gestão de riscos 
ESG 

Eixos Temáticas Critérios de avaliação

& Loss Statemen Aumento de receita, melhoria de rentabilidade

Balanço working capital

Ativo intangível
Processos internos, valor da marca/goodwill, qualidade 
dos colaboradores, rede de parceiros, redução de risco, 
patentes e outros registos de propriedade intelectual

Inovação

Grau de disrupção 
do contexto Contributo da inovação para o país, setor, região

multiplicador da inovação noutros stakeholders

Abrangência
stakeholders impactados

Restrições / 
adversidade Restrições orçamentais, prazos e outros recursos

Sustentabilidade

Impacto ambiental carbono, gestão de resíduos

Impacto social

Impacto económico Geração de riqueza, práticas concorrenciais saudáveis, 
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Disposições gerais

A informação relativa ao funcionamento dos Investor Relations and 
Governance Awards, incluindo a divulgação das shortlists, será 
disponibilizada no website da iniciativa: www.irgawards.com.

A Deloitte, enquanto promotora dos IRGAwards, e o Júri desenvolverão 
todos os esforços no sentido de que esta se revista dos mais elevados 
padrões de qualidade e rigor, designadamente quanto à fiabilidade, 
atualidade, totalidade e objetividade da informação e do respetivo 
processo de obtenção da mesma. Contudo, os promotores da 
iniciativa e o Júri declinam qualquer responsabilidade civil ou criminal 
resultante de erros, falhas ou omissões que possam vir a ocorrer 
durante o processo de nomeação e atribuição dos prémios.

Os dados pessoais, recolhidos e tratados de acordo com o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Regulamento (UE) n.º 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016), assim como todo o tratamento da informação, serão mantidos 
em estrita confidencialidade e não serão, em caso algum, utilizados 
para outros fins.

O Júri poderá decidir alterar, sem aviso prévio, as regras constantes do 
presente documento.
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“Deloitte”, “nós” e “nossos” refere-se a uma ou mais firmas-membro e entidades relacionadas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também 
referida como “Deloitte Global”) e cada uma das firmas-membro e entidades relacionadas são entidades legais separadas e independentes entre si e, 
consequentemente, para todos e quaisquer efeitos, não obrigam ou vinculam as demais. A DTTL e cada firma-membro da DTTL e respetivas entidades relacionadas 
são exclusivamente responsáveis pelos seus próprios atos e omissões não podendo ser responsabilizadas pelos atos e omissões das outras. 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, Tax & Legal, Consulting, Financial Advisory e Risk Advisory a quase 90% da Fortune Global 
500® entre milhares de empresas privadas.  Os nossos profissionais apresentam resultados duradouros e mensuráveis, o que reforça a confiança pública nos 
mercados de capital, permitindo o sucesso dos nossos clientes e direcionando a uma economia mais forte, a uma sociedade mais equitativa e a um mundo mais 
sustentável. Com mais de 175 anos de história, a Deloitte está presente em mais de 150 países e territórios. Saiba como as 415.000 pessoas da Deloitte criam um 
impacto relevante no mundo em www.deloitte.com.

Esta comunicação apenas inclui informações gerais, pelo que nem a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), nem as respetivas firmas-membro ou entidades 
relacionadas prestam serviços profissionais ou aconselhamento através da mesma. Antes de tomar alguma decisão ou medidas que o afetem financeiramente 
ou ao seu negócio, com base nesta comunicação, 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 são 
responsabilizáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes de ações ou omissões, direta ou indiretamente, baseadas nesta comunicação.

© 2023. Para informações, contacte Deloitte Central Services, S.A.


