PT Global Water Awards 2017
Premiar a internacionalização
Formulário de Candidatura
Nota prévia: Em sede de avaliação do mérito da candidatura, o Secretariado do Júri do Prémio poderá solicitar o envio de informação adicional que possa
enriquecer uma mais plena apreciação. Todavia, está fora de questão a utilização de quaisquer metodologias de “auditoria”, validação de dados ou requisitos de
submissão de “evidências documentais”. É entendimento do Júri que, ao preencher este formulário, o ponto focal da empresa assume compromisso de ética
profissional quando à veracidade dos elementos reportados e não omissão de factos que possam materialmente comprometer uma correcta avaliação de
mérito. Solicita-se igualmente que elementos confidenciais destinados exclusivamente à apreciação pelo Júri sejam reportados a font vermelha.

Informação genérica sobre a Empresa
Nome da empresa
Nome da pessoa de contacto (ponto focal)
Cargo do ponto focal
E-mail do ponto focal
Contacto telefónico directo
Website
Número de colaboradores (aproximado)
Volume anual de negócios (aproximado)
Grau de internacionalização (aproximado)

colaboradores (incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal)
(incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal)
% de peso atividades internacionais (em % do volume de negócios ou % de afectação
da equipa)

2. Breve descrição da organização e suas áreas de atividade (Máx. 150 palavras)

3. Categoria de competição (assinale com X a categoria do Prémio à qual se candidata – apenas uma opção permitida)
I.
II.
III.
IV.

V.

Serviços: ___ (prestação de serviços de consultoria, projeto, assistência técnica, operação e manutenção,…)
Empreitadas: ___ (construção de infraestruturas e implantação de instalações)
Fornecimentos: ___ (de bens e/ ou equipamentos)
IDE: ___ (investimento direto no estrangeiro)
I+D+I: ___ (iniciativas transnacionais de investigação, desenvolvimento e/ ou inovação)

4. Dados sobre o projeto/ iniciativa objeto da presente candidatura
Designação do projeto (versão
longa – máx. 50 palavras)

Designação do projeto (versão
curta – máx. 20 palavras)

(versão a ser eventualmente utilizada para efeitos comunicacionais)

Área geográfica (país
beneficiário/ da execução do
projeto)

(no caso de I+D+I, p.f. indicar os países representados no consórcio)

Data de início do projeto
(execução iniciada após 1 de
Janeiro de 2016)

(mês/ ano)

Data de conclusão do projeto
real ou prevista (conclusão após 1
de Janeiro de 2017)

Cliente do projeto
(não aplicável nos casos de IDE ou I+D+I)

(mês/ ano)

Valor global (aproximado) do
projeto/ contracto
Entidade(s) financiadora(s) do
projeto/ contracto (conforme
aplicável)

milhões de euros

Valor (aproximado) do projeto/
contracto para a empresa

milhões de euros

(fundos do Cliente, orçamento de estado ou instituição multilateral ou bilateral de apoio ao desenvolvimento,…
União Europeia no caso de H2020 ou Interreg… fonte de capitais alheios no caso de IDE)

Papel da empresa no projeto
(p.f. assinalar com X)







Único executante ___
“Prime contractor” ___
Líder de consórcio ___
Parceiro de consórcio ___
Subcontratado ___

5. Descrição do projeto/ contracto/ iniciativa
Assinale com X a vertente(s) do sector da água na qual o projeto/ iniciativa melhor se enquadra:
___ Gestão de recursos hídricos
___ Serviços urbanos de água
___ Empreendimentos hidráulicos de fins múltiplos
___ Gestão costeira, obras marítimas e portuárias

___ Água para a agricultura
___ Hidroeletricidade
___ Água para a indústria

Na eventualidade de não ser óbvio,
p.f. clarifique o enquadramento do
projeto no sector da água
Descrição detalhada do projeto/
iniciativa (máx. 250 palavras)
 Objetivos, deliverables e resultados
esperados
 Atividades globais
 Atividades acometidas à empresa
 Composição do consórcio (se aplicável)
 Dados quantitativos do projeto (p.e.
população servida, capacidade
instalada, etc.)
 Ponto de situação do projeto

Méritos do projeto (máx. 250 palavras)
 Relevância para o futuro da empresa/
potencial de replicabilidade/
materialização de nova parceria
estratégica
 Projeto “ganho” face a concorrentes
não Portugueses
 Externalidades positivas para outras
empresas Portuguesas
 Incorporação de valor acrescentado
Português (pessoas, know-how,
tecnologia, produtos …)
(sem prejuízo de outros aspectos que no
seu entendimento devam ser valorizados)

Assinatura do ponto focal da empresa: ________________________________________________
(Após preenchimento p.f. digitalizar ou converter em PDF e enviar por e-mail para jsp@ppa.pt ou geral@ppa.pt )

Data: __________________________

