Candidaturas Portugal Digital Awards 2021
Início

1. De forma a proceder com a candidatura ao Portugal Digital Awards,
deverá selecionar as duas opções abaixo. *
Li e concordo com os termos do Regulamento Portugal Digital Awards .
Para os devidos efeitos e no que se refere à participação nesta iniciativa,
consinto de forma livre, específica, informada e inequívoca que a IDC
Portugal, na qualidade de responsável pelo tratamento de dados nos
termos da legislação atualmente em vigor, proceda à recolha e
tratamento de dados pessoais, com a finalidade de gestão e organização
do referido projeto e divulgação de projetos futuros da IDC.

2. O projeto ou iniciativa que vai submeter é da sua

responsabilidade? *
Sim
Não

Identificação do proponente

3. Nome da pessoa responsável pela submissão da nomeação

4. Organização

5. Endereço de correio eletrónico

6. Telefone

7. Tenho o consentimento da empresa e do responsável para submeter a
candidatura
Sim

Identificação da organização e do responsável do projeto

8. Organização

9. Nome da pessoa responsável pela candidatura *

10. Função *

11. Setor de atividade *
Por favor selecione o setor de atividade em que a sua organização se insere.

Administração pública central
Administração pública local
Banca
Construção civil
Distribuição e retalho
Educação
Energia
Indústria de processos
Indústria discreta
Media
Saúde
Seguros
Outros serviços financeiros (excluindo banca e seguros)
Serviços
Telecomunicações
Transportes
Utilities
Outro, por favor especifique

12. Telefone *

13. Endereço de correio electrónico *

14. Breve descrição da organização (pode incluir a visão da sua
organização ou qualquer informação que resuma os produtos e serviços da
sua organização)
Browse...

15. Número de colaboradores

16. Vendas ou similar em M€ (orçamento, prémios, produto bancário, etc)

17. Despesa com Tecnologias de Informação
(em 2020)
Milhares de euros

18. Despesa com iniciativas de transformação digital
(em % do volume de negócios da organização)
Menos de 1%
1% - 3%
4% - 5%
6% - 10%
Mais de 10%

19. Qual das seguintes afirmações descreve com mais exatidão a situação
atual da transformação digital na sua organização?
As iniciativas de transformação digital estão desconectadas e pouco
alinhadas com a estratégia da Organização e não são focadas na
experiência dos clientes
O negócio identificou a necessidade de desenvolver estratégias focadas
no cliente suportadas em tecnologias digitais, mas a execução é feita
mediante projetos isolados
Os objetivos de transformação digital estão alinhados com a estratégia
de curto prazo da organização e incluem iniciativas digitais focadas em
produtos e experiência do cliente
A informação e as tecnologias suportam a transformação digital com
arquiteturas modernas, permitindo a evolução contínua de soluções
digitais para produtos, serviços e experiências centradas no cliente
A organização utiliza a transformação digital para criar disrupção no
mercado através de novos modelos de negócio

Descrição do projeto

20. Descrição do projeto ou iniciativa. *

21. De forma a garantir que o melhor entendimento possível por parte do
Júri, este ano é OBRIGATÓRIO a inclusão de um vídeo a explicar a
iniciativa e/ou projeto.
O vídeo deverá ter no máximo 3 minutos, e deverá ser partilhado através de
um link (youtube, dropbox, etc) com validade até ao final do ano de 2021.

22. Caso necessite, adicione uma apresentação apresentação da iniciativa
e/ou projeto.
Formatos válidos - png, gif, jpg, jpeg, doc, xls, docx, xlsx, pdf, txt
Browse...

23. Qual(is) a(s) área(s) de negócio que obteve, ou vai obter, maiores
benefícios do projeto ou iniciativa?
(Por favor utilize uma escala de 1 a 5, onde 1 é benefício reduzido e 5 é
benefício elevado. *
1 - Benefício
reduzido
Contabilidade e financeira
Recursos humanos
Gestão de ativos / manutenção
Produção
Gestão do inventário
Cadeia de
abastecimento/logística
Marketing
Vendas
Processamento de encomendas
Serviço e suporte a clientes
Operações de TI
Gestão

2

3

4

5 - Benefício
elevado

24. Qual é o principal objetivo de negócio do projeto ou iniciativa? *
Impacto estratégico/Vantagem competitiva
Impacto nos clientes (satisfação de clientes, gestão de relacionamento ou
segmentação)
Impacto financeiro (ROI, redução do custo do negócio, top-line revenue
enabled)
Impacto operacional (aumento da eficácia operacional e das margens do
negócio, melhorias na cadeia de abastecimento, eficiência da cadeia de
abastecimento)
Impacto na segurança ou na regulamentação
Impacto na sustentabilidade (económica, social ou ambiental)
Outro, por favor especifique
*

25. Quais os principais parceiros (fabricantes e fornecedores de serviços)
envolvidos neste projeto ou iniciativa?
Parceiro
Parceiro
Parceiro

26. Qual é o grau de inovação do projeto ou iniciativa? *

Sustentabilidade do projeto

27. Apresente evidências de capacidade da iniciativa em promover maior
sustentabilidade social, ambiental e/ou económica.

Impacto do projeto

28. Qual das seguintes etapas melhor caracteriza a iniciativa ou projeto? *
Em desenvolvimento
Piloto
Implementado parcialmente
Totalmente implementado

29. Qual o investimento (investimento, custos internos e custos externos)
realizado no projeto?

30. Por favor descreva os resultados de negócio do projeto ou iniciativa. *

31. Quais as tecnologias envolvidas no projeto? *
Por favor selecione as tecnologias aplicáveis no projeto.

Cloud Computing
Mobilidade
Social Business
Big Data / Analytics
IoT
AI / Cognitive Computing
Virtual / Augmented Reality
Blockchain
3D Printing
Robotics
Outra(s), por favor especifique
*

32. Se tivesse que apresentar o projeto no Twitter, qual o tweet (280
caracteres) que melhor descreveria o projeto? *

