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Para a história �ca quem 
desbrava novos caminhos 
em vez de seguir velhas passadas.



Editorial

Portugal vive um dos mais complexos e 
exigentes momentos da sua história mais 
recente. 

Uma crise de contornos internacionais teve 
como principal efeito direto mostrar à 
evidência os resultados de políticas erradas 
que foram prosseguidas em Portugal nas 
últimas décadas. À vista fica uma economia 
impreparada para fazer face aos desafios que 
se colocam hoje a um espaço geográfico que 
quer ser competitivo e gerador de riqueza e 
bem-estar social.

A inversão de indicadores-chave 
(desemprego, PIB, IDE, dentre outros) exige 
políticas corajosas, acesso a capital e muito 
conhecimento e talento. As empresas estarão 
no epicentro da retoma da economia e assim  
consigam o acesso às necessárias fontes de 
financiamento, serão o motor decisivo da 
retoma; nem de outra forma poderia ser.

Ora, o acesso ao capital é uma chave de 
sucesso nessa curva de retoma. O tradicional 
modelo de financiamento das empresas 
portuguesas, voltado para a acumulação de 
dívida em detrimento de um saudável 
equilíbrio desta com o reforço dos capitais 
próprios, não é modelo que hoje tenha 
espaço de sobrevivência. Este modelo 
acarreta desafios, seja pelas virtudes implícitas 
de um novo equilíbrio (menos assente em 
dívida) seja pela situação em que se encontra 
a banca. O mercado de capitais terá um papel 
de crescente importância. 

Este terá de ser mais participado, mais ativo, 
profissional, inovador e com agentes 
económicos capazes de assumirem uma 
vertente empreendedora e de assunção de 
risco numa matriz de valores que encontram 
na confiança, o rigor e a transparência de 
atuação os pilares fundamentais. 

O IRGA – Investor Relations & Governance 
Awards tem sido, ao longo de mais de 25 
anos, o espaço por excelência de 
reconhecimento das empresas portuguesas 
que, no dia-a-dia, cultivam a excelência na 
informação ao mercado, seja sobre as práticas 
de governo societário que prosseguem, seja 
sobre a sua estratégia, os seus negócios.

Esta iniciativa premiará uma vez mais os 
melhores, elegendo-os como exemplos a 
serem seguidos. E é de bons exemplos que 
todos precisamos.

Manuel Alves Monteiro
Presidente do Júri, IRG Awards
Maio de 2013

Nota: Este texto foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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Guia de nomeação



Processo de selecção dos 
vencedores
Pela forma como são encontrados os 
vencedores há três grupos de categorias com 
diferentes modelos de avaliação:

1. Consulta ao mercado, homologação dos 
procedimentos e deliberação pelo Júri;

2. Deliberação do Júri suportada em prévio 
tratamento e avaliação técnica de informação;

3. Deliberação directa do Júri.

No quadro pode ser consultado um maior grau 
de detalhe para cada categoria relativamente à 
forma de escolha dos vencedores. Para mais 
informações consultar o Regulamento da 
iniciativa em www.deloitte.com/pt/irgawards ou 
irgawards@deloitte.pt.

Deliberação do Júri 
mediante short-list de 
nomeações do colégio 

eleitoral

Deliberação do Júri 
mediante ranking que 

resulta de uma avaliação 
técnica

Colégio eleitoral qualificado;
Segmentação do colégio 
eleitoral qualificado para as 
categorias mais técnicas;
Nomeações online, short-list 
de nomeados homologados 
dos procedimentos e 
deliberação pelo Júri.

Colégio eleitoral universal 
mais qualificado;
Nomeações online, short-list 
de nomeados homologados 
dos procedimentos e 
deliberação pelo Júri.

Grelhas de avaliação e 
sistema de pontuações 
aprovadas pelo Júri.
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