
Conhece alguém 
imparável?
Celebramos os empreendedores que superam 
todos os obstáculos para concretizar a sua visão 
de negócio, criar valor e mudar o mundo.

 ey.com/eoy  #BetterQuestions

Media Partners:

Quanto melhor a pergunta. 
Melhor a resposta. 
Melhor trabalha o Mundo.



À procura de 
empreendedores 
imparáveis
Os empreendedores são essenciais para o crescimento 
económico, pela sua capacidade de transformar ideias 
em negócios, promover inovação, criar emprego e gerar 
impacto social. O que distingue os empreendedores 
é a sua capacidade de identificar oportunidades, a forma 
como constroem e lideram equipas em torno de um objetivo 
comum e a sua tenacidade e resiliência perante 
a adversidade, que os tornam imparáveis. Finalmente, 
a marca distintiva dos grandes empreendedores é a sua 
capacidade de partilhar o sucesso com a comunidade, 
liderando ou apoiando causas que estendem a criação 
de valor muito para além da sua atividade empresarial.
 
Desde há mais de três décadas que a EY reconhece 
e celebra a importância dos empreendedores. O EY 
Entrepreneur of the Year (EOY), lançado nos EUA em 1986, 
é o mais antigo e prestigiado programa de celebração 
do empreendedorismo, com edições regulares em mais 
de 60 países. A distinção EY Entrepreneur of the Year 
já foi conferida a nomes como Michael Dell (Dell 
Computers), Jeff Bezos (Amazon), Jeff Weiner (LinkedIn) 
ou Serguei Brin/Larry Page (Google). Gui Laliberté, 
o fundador do Cirque du Soleil, é um dos vencedores 
do troféu global.
 
Nesta 8a edição do EOY em Portugal procuramos os bons 
exemplos de empreendedorismo em Portugal. Um júri 
independente irá avaliar as candidaturas e escolher 
o próximo representante de Portugal no World 
Entrepreneur of the Year, a realizar no Mónaco em Junho 
de 2020. Se é um empreendedor imparável, ou se já foi 
inspirado por um, candidate-se ou faça a sua nomeação 
em https://geoy.ey.com/.







O EY 
Entrepreneur 
of the Year 
em Portugal

A cada dois anos, a EY Portugal desafia os empreendedores 
nacionais para que apresentem o seu percurso de vida a um 
júri independente, competindo pela oportunidade de 
representar Portugal no EY World Entrepreneur of the Year. 
 
Os principais objetivos da iniciativa são:
• Reconhecer o mérito dos homens e mulheres que tiveram 

a capacidade de transformar um sonho em realidade, 
criando novos negócios ou liderando transformações 
significativas em empresas

• Dar a conhecer casos exemplares de empreendedorismo 
em Portugal, ilustrando boas práticas, exemplos de 
inovação ou de capacidade de gestão que possam inspirar 
as futuras gerações de empreendedores

• Promover casos de sucesso de empreendedorismo 
nacional, reconhecendo o contributo dos empreendedores 
para a comunidade



Critérios de elegibilidade 
As condições para uma candidatura ao Prémio 
EY Entrepreneur of the Year são: 
 Do candidato:
• Deter uma participação de, pelo menos, 
   10% do capital social
• Participar ativamente na gestão da empresa    
   (funções executivas ou de Chairman ativo há, 
   pelo menos, dois anos)
• São admitidas candidaturas com até 3 candidatos   
   (ex: co-fundadores)
 
Da empresa ou grupo de empresas:
• Estar estabelecida em Portugal  há, pelo menos, 
   3 anos 
• Apresentar um volume anual de negócios 
   superior a 2,5 milhões de euros 
• Ter capital maioritariamente nacional, 
   com centro de decisão em Portugal 
• Ter apresentado um resultado líquido positivo 
   no último ano de atividade 
• Possuir um mínimo de 10 colaboradores 

Júri 
A eleição dos finalistas e vencedores do Prémio  
EY Entrepreneur Of The Year cabe a um Júri, 
inteiramente independente, composto por 
individualidades prestigiadas e reconhecidas, 
representativas dos diversos quadrantes da nossa 
sociedade. 
 
As deliberações do júri são soberanas, 
sendo conduzidas em duas fases: 
• Seleção dos seis finalistas do concurso 
• Escolha, de entre os finalistas, do EY Entrepreneur    
   of the Year e dos troféus para os empreendedores   
   que se destaquem nas vertentes Internacional 
   e Inovação

Processo de seleção 
Qualquer empreendedor que cumpra os critérios 
de elegibilidade pode candidatar-se ao Prémio EY 
Entrepreneur Of The Year. Da mesma forma,  
qualquer pessoa pode propor um empreendedor 
que considere cumprir as condições necessárias. 
Neste caso, caberá ao empreendedor decidir  
se formaliza ou não a sua candidatura. 
 
Uma equipa sénior da EY conduzirá uma entrevista pessoal 
com o empreendedor, com o objetivo de aprofundar 
o conhecimento da personalidade e do seu projeto. 
A informação recolhida na candidatura e na entrevista 
será integrada num dossier sobre cada empreendedor, 
que será submetido à apreciação do júri independente. 
 

Critérios para 
a escolha do vencedor 
Os principais critérios para avaliação 
do empreendedor são:  
• Espírito empreendedor 
• Estratégia 
• Criação de valor
• Impacto nacional e global 
• Inovação 
• Integridade pessoal e liderança





É imparável?
Procuramos empreendedores especiais, 
cujo legado inspire as próximas gerações.

ey.com/eoy  #BetterQuestions

Quanto melhor a pergunta. 
Melhor a resposta. 
Melhor trabalha o Mundo.



Com uma perseverança inabalável, nada os detém na construção 
de um negócio de sucesso. Apostam na inovação para se distanciarem 
da concorrência. Constroem e lideram equipas com uma cultura vencedora. 
Aproveitam todas as oportunidades para retribuir às comunidades 
que os rodeiam, criando valor muito para além da atividade empresarial.
 
Se é um empreendedor imparável, ou se já foi inspirado por um, 
candidate-se ou faça a sua nomeação em https://geoy.ey.com
 
Saiba mais em https://www.ey.com/pt/en/home/ey-eoy-2020





Benefícios para 
os participantes 
O Prémio EY Entrepreneur of the Year é o mais 
prestigiado em matéria  de empreendedorismo, 
tendo uma forte  cobertura mediática. As vantagens 
para  os participantes incluem: 

• Reconhecimento, nacional e internacional 
• Aumento da notoriedade do empreendedor 
   e da empresa 
• Fator de motivação adicional para os colaboradores 
   da empresa 
• Reforço da reputação junto de clientes, parceiros,    
   investidores e outros stakeholders 
• Desenvolvimento de relações de negócio com outros  
   empreendedores 
• Para os finalistas, divulgação de perfil 
   do empreendedor em meio de comunicação social 
   de prestígio 
• Para o vencedor nacional, convite da EY para   
   representar Portugal no EY World Entrepreneur 
   Of The Year, no Mónaco 
 
O EY Entrepreneur of the Year é atribuído à pessoa, 
e não à empresa, pelos méritos demonstrados no seu 
percurso empreendedor. Muitos participantes, 
por valorizarem o trabalho de equipa, têm dúvidas 
na hora de se apresentarem individualmente. Nenhum 
líder vence sozinho, mas uma das marcas de um 
grande líder é a capacidade de criar equipas 
e de as mobilizar na perseguição de um objetivo. 
A participação no EY Entrepreneur of the Year 
é também uma forma de reconhecer o trabalho 
de todos os que acompanharam o empreendedor, 
nos bons e nos maus momentos.

Gala de atribuição 
do Prémio  
O evento de atribuição do Prémio EY 
Entrepreneur Of The Year é o ponto alto 
do programa. Uma cerimónia em que, 
para além dos finalistas, do Júri, 
da organização  e dos patrocinadores, 
se reúnem gestores,  empresários 
e personalidades distintas do panorama 
governamental, académico, económico 
e empresarial. 

Etapas principais  
do Prémio  
Período de candidaturas 
até final de dezembro de 2019

Anúncio dos finalistas  
Fevereiro de 2020

Entrega do Prémio  
EY Entrepreneur Of The Year 
Março de 2020 



Regulamento do EY Entrepreneur of the Year

Artigo 1º - Objetivo 
O Prémio destina-se a reconhecer e premiar 
os bons exemplos de empreendedorismo 
nacional, oferecendo aos empreendedores 
nacionais a oportunidade de participar num 
programa de grande projeção nacional 
e internacional. 

Artigo 2º - Âmbito e organização 
O Prémio EY Entrepreneur Of The Year tem 
âmbito nacional e a responsabilidade pela 
sua organização é da EY. 

Artigo 3º - Critérios de elegibilidade  
Para ser elegível para o Programa EY 
Entrepreneur of the Year, o nomeado deverá 
deter uma participação de pelo menos 10% 
no capital social da empresa, cotada ou não, 
e participar ativamente na gestão da mesma 
(funções executivas ou de Chairman ativo) 
há pelo menos dois anos. A empresa deverá 
estar estabelecida em Portugal há pelo menos 
3 anos, apresentar um volume anual de 
negócios superior a 2,5 milhões de euros, 
apresentar resultados líquidos positivos no 
último ano de atividade, possuir um mínimo 
de 10 colaboradores e ter capital 
maioritariamente nacional, com centro de 
decisão em Portugal. Cada candidatura poderá 
indicar um máximo de 3 empreendedores que 
tenham contribuído de forma relevante para 
o projeto. 

Artigo 4º - Apresentação de candidaturas  
As candidaturas devem ser submetidas 
eletronicamente, até ao dia 31 de Dezembro 
de 2019, pelo preenchimento do formulário 
disponível em: geoy.ey.com (selecionar 
Portugal). 

Artigo 5º - Custo de participação  
A participação no Prémio EY Entrepreneur 
Of The Year é totalmente gratuita. 

Artigo 6º - Seleção de candidatos  
A seleção dos candidatos é o resultado de um 
processo rigoroso, que combina a recolha de 
informação sobre o empreendedor e a empresa 
com a realização de uma entrevista  pessoal 
com o empreendedor, a fim de aprofundar 
o conhecimento da personalidade e do seu 
projeto. Esta entrevista é realizada por uma 
equipa sénior da EY. 

Artigo 7º - Critérios de Avaliação   
Os principais critérios para avaliação do 
empreendedor são: espírito empreendedor, 
estratégia, criação de valor, impacto nacional 
e global, inovação, integridade pessoal 
e liderança.

Artigo 8º. Escolha dos finalistas 
e do vencedor 
A eleição dos finalistas e vencedores do Prémio  
EY Entrepreneur Of The Year cabe a um Júri, 
inteiramente independente, composto por 
prestigiadas e reconhecidas individualidades, 
representativas dos diversos quadrantes 
da nossa sociedade. 



Artigo 9º. Confidencialidade 
Toda a informação prestada no âmbito do 
processo de candidatura será tratada de forma 
estritamente confidencial e será utilizada 
exclusivamente pela EY e pelo Júri,  
no contexto da avaliação dos empreendedores. 

Artigo 10º. Processo de seleção   
Serão realizadas duas reuniões do Júri. 
A primeira reunião para seleção de finalistas 
e a segunda para eleição do vencedor. 

Artigo 11º. Sigilo   
O Júri e a Organização comprometem-se  
a manter em absoluto sigilo os nomes dos 
candidatos e dos vencedores, os quais só serão 
revelados nas ocasiões de anúncio de finalistas  
e na cerimónia de entrega dos prémios, 
respetivamente. 

Artigo 12º. Menções especiais    
Em cada edição do Prémio EY Entrepreneur 
Of The Year, o Júri poderá, se assim o entender,  
atribuir outras menções, em destaque 
da excelência em vetores específicos 
do empreendedorismo. 

Artigo 13º. Limitação  
O vencedor do EY Entrepreneur Of The Year 
não poderá voltar a candidatar-se ao Prémio. 

Artigo 14º. Participação no EY World 
Entrepreneur of the Year  
O vencedor nacional será convidado 
a representar Portugal no Prémio EY World 
Entrepreneur of the Year. 

Artigo 15º. Contactos    
Para mais informações, contacte Luís Florindo,  
Diretor do Programa EOY, através do e-mail 
eoy.portugal@pt.ey.com. 

Artigo 16º. Aceitação do regulamento    
A participação no EY Entrepreneur of the Year 
implica a aceitação  do presente regulamento. 



António Gomes Mota
Presidente do Júri  

Presidente não executivo do Conselho de Administração 
dos CTT e Presidente da Direção do Instituto Português 
de Corporate Governance, tem um percurso empresarial 
de 30 anos em cargos de gestão em diversos setores
de atividade.  
O seu percurso profissional inclui a presidência de vários 
Conselhos de Administração e Fiscalização, bem como 
a participação em conselhos de administração
de grandes empresas cotadas. Possui uma vasta 
experiência nas áreas de governo societário, 
estratégia, avaliação empresarial e gestão de risco.  
É Professor catedrático de Finanças no ISCTE  Business 
School, onde foi Diretor e Presidente do INDEG/ISCTE. 
É autor de várias obras de referência nas áreas
 de corporate finance, mercados  e instrumentos 
financeiros, estratégia e reestruturação empresarial. 
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About Entrepreneur Of The Year®  

For more information, please visit  
www.ey.com
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EY Entrepreneur Of The Year™ is the world’s most prestigious 
business awards program for entrepreneurs. The program 
makes a difference through the way it encourages 
entrepreneurial activity among those with potential and 
recognizes the contribution of people who inspire others with 
their vision, leadership and achievement. As the first and only 
truly global awards program of its kind, Entrepreneur Of The Year 
celebrates those who are building and leading successful, growing 
and dynamic businesses, recognizing them through regional, 
national and global awards programs in more than 145 cities 
in more than 60 countries.


