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Os Prémios Investor Relations & Governance Awards (IRGAwards) procuram 
reconhecer e incentivar boas práticas no desenvolvimento do mercado 
de capitais, em geral, e na relação  das empresas, enquanto tomadoras 
de capital, e dos investidores, enquanto financiadores das empresas, 
em particular.

Estes Prémios visam distinguir empresas, dirigentes e colaboradores, 
ou outras personalidades, que, em cada ano, mais e melhor tenham 
contribuído para tornar o mercado de capitais mais eficiente, transparente, 
socialmente responsável e útil à economia e à sociedade portuguesas. 

Consulte aqui o Regulamento Geral do IRGAwards.

Saiba mais sobre o IRGAwards em www.irgawards.com

https://www2.deloitte.com/content/www/pt/pt/pages/about-deloitte/topics/irga-32nd-edition/regulamento.html
http://www.irgawards.com
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Nesta 32ª edição, o Júri em conjunto com os promotores desta 
iniciativa, a Deloitte, introduziram duas novas categorias de prémios, 
para as quais convidam a comunidade empresarial a participar:

As entidades interessadas em candidatar-se devem preencher 
o Formulário de Candidatura relativo à categoria de interesse
e submetê-lo através do Portal de Candidatura.

Recomenda-se a leitura completa deste regulamento e dos 
critérios que serão utilizados no processo de seleção, uma vez que 
o incumprimento dos critérios estipulados resultará na eliminação
da candidatura do processo de seleção.

• Governance Initiative Award
• Transformation Award

Candidaturas
8 de abril 2019
a 31 de maio 2019

Divulgação 
dos projetos nomeados
Junho 2019

Divulgação 
do projeto vencedor
19 de setembro 2019

Critérios de elegibilidade 

Podem candidatar-se aos prémios Governance 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.

Governance Initiative Award 
São elegíveis para a categoria Governance Initiative Award, as iniciativas com 
impacto significativo na melhoria das condições do governo societário ou 
do mercado, incluindo, mas não limitado, a projetos de sustentabilidade, 
responsabilidade corporativa, transparência, igualdade e inclusão, iniciados 
durante o ano de 2018.

Transformation Award
Para a categoria Transformation Award são elegíveis os projetos que tenham 
tido impacto significativo na transformação das atividades ou do negócio das 
empresas, iniciados durante o ano de 2018.

https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/about-deloitte/topics/irga-32nd-edition/candidaturas-IRGA-2019.html
https://www.irga2019.com/candidatura/
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Processo de seleção 

O processo de seleção dos projetos e iniciativas é composto por três 
etapas, que incluem a avaliação das candidaturas recebidas, a seleção 
dos projetos e iniciativas nomeadas e, finalmente, dos vencedores.
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1ª Etapa
Candidatura do projeto

As organizações interessadas em concorrer os prémios 
Governance Initiative Award e/ou Transformation 
Award, devem completar o Formulário de Candidatura 
correspondente à categoria de interesse e submeter 
o documento, através do Portal de Candidatura.

Não serão aceites candidaturas sem o Formulário 
de Candidatura devidamente preenchido. 
Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
O incumprimento deste critério pode resultar 
na exclusão da candidatura. 

Antes de submeter o formulário, os requerentes devem 
ler com atenção as condições de candidatura expressas 
neste documento, e contactar a entidade promotora 
- através do email irgawards@deloitte.pt - caso surja
alguma questão.

2ª Etapa
Seleção de nomeados

As candidaturas ao prémio Governance Initiative Award 
serão apreciadas pelo Júri, o qual, com base nelas 
e incorporando informação adicional que entenda 
relevante para assegurar equidade, rigor e adequação 
à realidade, construirá uma lista, composta por um 
número compreendido entre três e cinco nomeados.

No caso do Prémio Transformation Award, o Júri irá 
deliberar tendo por base a classificação técnica das 
candidaturas realizada pela Deloitte, com base numa 
matriz de critérios e respetiva ponderação, aprovada 
pelo Júri. Com base nos resultados,           
o Júri construirá uma lista, composta por um número
compreendido entre três e cinco nomeados.

As listas assim elaboradas serão tornadas públicas 
previamente à cerimónia oficial de entrega dos prémios.

3ª Etapa
Seleção de vencedores

No processo de deliberação final, o Júri, com base nas 
short-lists 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 às entidades promotoras 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.

Os vencedores serão revelados pelo Júri na cerimónia 
oficial de entrega dos prémios.

http://irgawards@deloitte.pt
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Como critérios de avaliação genéricos das categorias de Prémios 
abertas a concurso, o Júri privilegia os seguintes pontos.

Disposições gerais

A informação relativa ao funcionamento da iniciativa, incluindo a 
divulgação das short-lists, será disponibilizada no website da iniciativa 
em www.irgawards.com.

Os promotores da iniciativa 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, homologação, votação 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.

Adequação aos objetivos e critérios do IRGAwards

Originalidade e caráter inovador do projeto

Escalabilidade e replicabilidade do projeto

Impacto social

http://www.irgawards.com
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