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REGULAMENTO
ART. 1

ÂMBITO

1. O presente regulamento estabelece
as normas pelas quais se rege a 7ª
edição dos Portugal Digital Awards,
uma iniciativa conjunta da IDC
Portugal e da Axians Portugal, tendo
em vista divulgar, reconhecer e
premiar os projetos e/ou as melhores
práticas de transformação digital das
organizações nacionais.

ART. 3

1. Os prémios Portugal Digital Awards
2022 visam estimular
a utilização das tecnologias de
informação e comunicações na
resolução de problemas de negócio
das organizações nacionais,
nomeadamente através da criação
de valor.

ART. 4

ENTIDADES
ORGANIZADORAS

ART. 2

1. A organização do prémio está
a cargo da IDC Portugal;
2. A metodologia de avaliação
é da responsabilidade
da IDC Portugal.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS

1. Pode submeter projetos aos
prémios Portugal Digital Awards 2022
qualquer organização pública ou
privada, utilizadora de tecnologias
de informação e comunicações.
2. Estão excluídas as candidaturas
de empresas fornecedoras
de tecnologias de informação
e de telecomunicações.
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ART. 5

PRÉMIOS E CATEGORIAS

ART. 6

PROCEDIMENTOS DOS PRÉMIOS

1. Os Portugal Digital Awards 2022 têm 3 categorias, as quais contemplam
um total de 18 prémios, mais concretamente:

1. As candidaturas aos Portugal Digital Awards 2022 deverão ser apresentadas
até 7 de Outubro de 2022.

1. Categorias por tipo de transformação
1. Best Future of Intelligence Project
2. Best Future of Customer
& Consumers Project
3. Best Future of Work Project
4. Best Future of Operations Project
5. Best Digital Transformation Idea

2. Todas as candidaturas enviadas através da submissão do formulário criado
para o efeito e disponível no site www.portugaldigitalawards.pt são
consideradas válidas. As organizações podem apresentar mais do que um
projeto, devendo, para tal, preencher um formulário com cada projeto/iniciativa
que pretendem submeter.

2. Categorias por segmentos de mercado
6. Best Government Project
7. Best Banking Project
8. Best Insurance Project
9. Best Manufacturing Project
10. Best Energy & Utilities Project
11. Best Retail & Distribution Project
12. Best Consumer & Professional
Services Project
13. Best Health Project
14. Best Education Project
15. Best Cultural & Media Project

4. Só serão aceites candidaturas que tenham preenchido totalmente o
formulário de candidatura, incluindo a submissão de um vídeo de até três
minutos com a apresentação do projeto.

3. Categorias especiais
16. Best Digital Transformation Project
17. Best Digital Leader
18. Best Digital Sustainability Project

7. O júri pode decidir que um projeto pode concorrer e ganhar a mais do que
uma categoria de prémio.

3. As candidaturas aos Portugal Digital Awards 2022 devem ser projetos
implementados ou em fase piloto.

5. Após submissão e análise das candidaturas, o research da IDC selecionará
os melhores projetos tendo em conta os seguintes critérios de avaliação:
5.1. Impacto no negócio;
5.2. Nível de inovação tecnológica;
Os projetos ﬁnalistas serão convidados para uma sessão de apresentação no
evento IDC Digital Innovation Connection.
6. A organização reserva o direito de alterar a data limite para a entrega das
candidaturas.
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AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS
E ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS
ART. 7

1. Os projetos candidatos deverão evidenciar a criação de valor para o negócio
das organizações e inovação tecnológica em pelo menos uma das categorias
de prémios por tipo de transformação e por segmento de mercado.
2. Os prémios das categorias por tipo de transformação e por segmento de
mercado serão atribuídos às candidaturas que obtenham a classiﬁcação mais
elevada na sua categoria tendo em conta os seguintes critérios de avaliação:
2.1. Impacto no negócio
Nesta variável iremos avaliar os projetos numa escala de 1 a 5, onde:
2.1.1. Impacto residual (impacto residual ao nível da eﬁciência de
processos)

2.2. Nível de inovação tecnológica.
Nesta variável iremos avaliar os projetos numa escala de 1 a 5, onde:
2.2.1. Nível muito baixo de inovação tecnológica (apenas utilização
de tecnologias com ampla adoção)
2.2.2. Nível baixo de inovação tecnológica (utilização de pelo menos
uma tecnologia de 3ª Plataforma)
2.2.3. Nível médio de inovação tecnológica (utilização de tecnologias
de 3ª Plataforma e de Aceleradores de Inovação)
2.2.4. Nível elevado de inovação tecnológica (utilização de várias
tecnologias de 3ª Plataforma e Aceleradores de Inovação)
2.2.5. Nível muito elevado de inovação tecnológica (utilização de várias
tecnologias de 3ª Plataforma e Aceleradores de Inovação e incorporação
de propriedade inteletual)

2.1.2. Impacto reduzido (impacto reduzido ao nível da eﬁciência de
processos e/ou desenvolvimento de novos produtos/serviços) ;
2.1.3. Impacto relevante (impacto relevante ao nível da eﬁciência de
processos e/ou desenvolvimento de novos produtos/serviços)
2.1.4. Impacto signiﬁcativo (impacto signiﬁcativo ao nível da eﬁciência de
processos e/ou desenvolvimento de novos produtos/serviços)
2.1.5. Impacto muito signiﬁcativo (impacto muito signiﬁcativo ao nível da
eﬁciência de processos e desenvolvimento de novos produtos/serviços)
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SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E ATRIBUIÇÃO
DOS PRÉMIOS ESPECIAIS
ART. 8

1. O “Best Digital Transformation Project” será atribuído ao projeto, que tenha sido
vencedor numa das categorias, com o melhor desempenho transversal a todas as
dimensões em análise, e que obtenha a classiﬁcação mais elevada tendo em
conta os seguintes critérios de avaliação:
1.1 Transversalidade do projeto na organização;
Nesta variável iremos avaliar os projetos numa escala de 1 a 5, onde:
1.1.1. Projeto restrito a apenas um departamento
1.1.2. Projeto restrito a mais do que um departamento
1.1.3. Projeto alargado a mais do que três departamentos
1.1.4. Projeto alargado a todos os departamentos da organização
1.1.5. Projeto alargado a todos os departamentos da organização e ao
ecossistema de parceiros

3. Os candidatos ao prémio especial “Best Digital Sustainability Project” serão
atribuídos às candidaturas que obtenham a classiﬁcação mais elevada na sua
categoria tendo em conta os seguintes critérios de avaliação:
3.1. Nível de sustentabilidade (50%)
Nesta variável iremos avaliar os projetos numa escala de 1 a 5, onde:
3.1.1. Nível muito baixo de sustentabilidade (muito pouco impacto
ambiental, económico ou social)
3.1.2. Nível baixo de sustentabilidade (pouco impacto ambiental,
económico ou social)
3.1.3. Nível médio de sustentabilidade (algum impacto ambiental,
económico ou social)
3.1.4. Nível elevado de sustentabilidade (elevado impacto ambiental,
económico ou social)
3.1.5. Nível muito elevado de sustentabilidade (elevado impacto
ambiental, económico e social)

1.2. Impacto no negócio (esta variável segue a mesma escala utilizada no Art. 7º);

3.2. Impacto no negócio (25%) (esta variável segue a mesma escala utilizada
no Art. 7º);

1.3. Nível de inovação tecnológica (esta variável segue a mesma escala utilizada
no Art. 7º)a.

3.3. Nível de inovação tecnológica (25%) (esta variável segue a mesma
escala utilizada no Art. 7º).

2. Os candidatos ao prémio especial “Best Digital Leader” serão sugeridos pelo
Júri, que terá que apresentar a respetivo bio do candidato, tendo como base o
trabalho realizado ao nível da transformação digital nos últimos 3-5 anos. O
prémio será atribuído ao líder com maior avaliação.

4. No processo de avaliação das categorias especiais, o vencedor terá que
obter 50% ou mais dos votos na primeira volta, caso não aconteça, haverá
lugar a uma segunda volta para determinar o vencedor.
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ART. 9

COMPOSIÇÃO DO JÚRI

1. As candidaturas são avaliadas por um júri composto de 17 elementos
com direito de voto.
1. António Dias Martins, Executive Director, Startup Portugal
2. Bernardo Rodo, Presidente do IAB
3. Bruno Horta Soares, Presidente da ISACA Lisbon Chapter e Docente em
vários Programas de Digital Transformation
4. Céline Abecassis-Moedas, Professora Associada e Dean for Executive
Education
5. Clara Raposo, Dean ISEG - Lisbon School of Economics & Management,
Universidade de Lisboa
6. Daniel Traça, Dean and Professor of Economics at Nova School of
Business and Economics (Nova SBE)
7. Fernando Bação, Professor Associado da NOVA IMS
8. Gabriel Coimbra, VP IDC EMEA & Country Manager, IDC Portugal
9. João Meneses, Secretário Geral, BCSD Portugal
10. Jorge Portugal, General Manager, COTEC Portugal
11. José Ferrari Careto, CEO, E-REDES
12. José Tribolet, Professor catedrático distinto jubilado do IST; Fundador e
investigador emérito do INESC
13. Patrícia Candeias, Diretora para a inovação do Museu das Comunicações
14. Patrícia Lopes, Associate Dean da Porto Business School
15. Pedro Duarte, Presidente do Conselho Estratégico para Economia Digital, CIP
16. Rogério Carapuça, Presidente da APDC

2. 2. Adicionalmente aos membros do júri acima indicados, os seguintes
elementos fazem parte do “Comité Especial de Júri” e têm como função
nomearem e votarem na personalidade para a categoria “Best Digital Leader”.
1. Carmo Palma, Managing Director, Axians
2. Francisco Barbeira, Membro da Comissão Executiva do Banco BPI
3. João Dias, Administrador, AICEP
4. Madalena Tomé, CEO, SIBS
5. Gonçalo Caseiro, Member of the board of advisors at AESE Business
School Pedro Faustino, Diretor Executivo, Axians Portugal
6. Rogério Henriques, Vice-Presidente da Comissão Executiva da Fidelidade
7. Vergílio Rocha, Assessor da Administração da EDP

ART. 10

COMPETÊNCIAS DO JÚRI

1. Compete aos membros do júri analisar, deliberar sobre a admissão das
candidaturas aos prémios e elaborar a lista de classiﬁcação ﬁnal de acordo
com os critérios de seleção previstos no Artigo 7º e 8º.
2. No decurso do período de seleção poderão ser solicitadas pelo júri
informações adicionais aos concorrentes.
3. Elaborada a lista com as classiﬁcações ﬁnais, o júri propõe os vencedores
dos prémios.
4. O júri pode decidir não atribuir determinado prémio se considerar que as
candidaturas não têm a qualidade necessária, não são adequadas ou não
estão de acordo com os objetivos propostos.

17. Sérgio Ribeiro, CEO & Co Founder Planetiers
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ART. 11

FUNCIONAMENTO DO JÚRI

1. As reuniões do júri não são publicas.
2. As deliberações do júri são tomadas por maioria absoluta dos votos
dos membros presentes na reunião.
3. Em caso de empate na votação, a IDC Portugal tem voto de qualidade.
4. As decisões do júri não são passiveis de recurso.

ART. 12

ART. 13

ESCLARECIMENTOS E OMISSÕES

1. Para resposta a questões ou esclarecimento de dúvidas, os participantes
deverão consultar previamente a informação disponível sobre os prémios
no site www.portugaldigitalawards.pt
2. Qualquer informação adicional ou dúvida deverá ser remetida através
de correio eletrónico para pda@idcportugal.com
3. As dúvidas ou omissões que resultem da aplicação do presente
regulamento serão resolvidas pelo júri dos Portugal Digital Awards 2022.

DIVULGAÇÃO

1. A participação nos prémios Portugal Digital Awards 2022 pressupõe
a aceitação da seguinte premissa:
Os participantes aceitam a divulgação da sua participação (incluindo a
utilização da sua imagem) nos meios de comunicação a utilizar no âmbito
dos prémios (designadamente notícias, fotograﬁas, vídeos).
2. Os vencedores serão anunciados no decorrer do evento Portugal Digital
Awards 2022.
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