MESA MACADA – PRÉMIO ESPECIAL STUDIONEVES DE SUSTENTABILIDADE

REGULAMENTO
INTRODUÇÃO
1.

Ins/tuído pelo site Mesa Marcada em
2020, o Prémio Especial de
Sustentabilidade tem como objec/vo
reconhecer e dis/nguir inicia/vas alinhadas
com o conceito de sustentabilidade e que
contribuam para a melhoria do
desempenho empresarial.
1.1. A realização do Prémio tem como
obje/vos especíﬁcos:
• Es/mular o sector de restauração
português para o
desenvolvimento de prá/cas de
sustentabilidade;
• Disseminar o conceito de
sustentabilidade;
• Reconhecer as prác/cas
sustentáveis e seus resultados
para os negócios.

2.

Entende-se por sustentabilidade, para os
ﬁns do Prémio, as acções da empresa que
busquem o equilíbrio entre os aspectos da
Governação Empresarial, do Ambiente e da
Sociedade, contribuindo para resultados
económicos do negócio.

StudioNeves e 1 proﬁssional da
consultoria Grab a Doughnut.
3.2. As questões eventualmente não
previstas nesse regulamento serão
subme/das e avaliadas pela Comissão
Interna do Prémio.

INSCRIÇÕES
4.

Poderão par/cipar do Prémio empresas
portuguesas do setor de restauração, por
adesão voluntária.

5.

Será permi/da uma inscrição por empresa
par/cipante. Caso haja mais de uma
resposta por empresa par/cipante, serão
consideradas as respostas que primeiro
forem enviadas.

6.

O prazo para par/cipação do Prémio é de
22 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro
de 2021.

ESTRUTURA E ORIENTAÇÕES
7.

RESPONSABILIDADES
3.

A realização do Prémio é de
responsabilidade do site Mesa Marcada,
sendo incumbência da empresa de
consultoria empresarial Grab a Doughnut
oferecer suporte técnico especializado para
os aspectos de sustentabilidade. O
StudioNeves é patrocinador do Prémio
Especial de Sustentabilidade.

7.1. Poderá ser selecionado mais de um
item por resposta, conforme evolução
das prác/cas da empresa par/cipante
na temá/ca avaliada.

8.
3.1. Será estabelecida uma Comissão
Interna do Prémio, encarregada da
gestão das a/vidades do Prémio, do
julgamento e da avaliação ﬁnal dos
resultados. A Comissão será composta
por 1 proﬁssional do site Mesa
Marcada, 1 proﬁssional do

www.grabadoughnut.com

O ques/onário de avaliação é composto
por 10 perguntas, sendo 6 perguntas
relacionadas às prác/cas do Ambiente; 2
perguntas à prác/cas da Sociedade; e 2
perguntas às prác/cas da Governação
Empresarial.

No ﬁnal do ques/onário, será solicitado,
opcionalmente, o relato de um Caso de
boas prác/cas de sustentabilidade da
empresa par/cipante. O texto discursivo
deve apresentar o problema, a acção, os
resultados ob/dos e como oferece uma
contribuição para a sustentabilidade. Os
relatos deverão se restringir a textos,
totalizando no máximo 400 palavras.
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9.

As respostas ao ques/onário e o Caso
devem considerar as prác/cas e
performance empresarial nos úl/mos 2
anos, ou seja, de 01 de janeiro de 2019 a
31 de dezembro de 2020.

APRECIAÇÃO
10. O processo de apreciação ocorrerá entre
11 de janeiro e 12 de janeiro de 2021 e
consis/rá em duas etapas:
10.1. Na primeira etapa, a equipe técnica
do Grab a Doughnut avaliará os
ques/onários de acordo com o
conjunto de critérios deﬁnidos para as
10 questões e atribuindo notas.
10.2. Em seguida, as três empresas
par/cipantes melhores pontuadas
terão seus Casos avaliados pela
Comissão Interna do Prémio, que
atribuirá notas.

10.3. Por ﬁm, a Comissão Interna do
Prémio determinará a empresa
par/cipante premiada. A decisão é
soberana e não caberá recursos de
nenhuma espécie.

11. Os Casos serão avaliados a par/r de
critérios, sendo atribuído pesos rela/vos:
contribuição com a sustentabilidade (40%);
contribuição com os resultados do negócio
( 2 0 % ) ; p o te n c i a l d e re p l i c a ç ã o e
compar/lhamento no setor de restauração
(20%).
12. As notas dos ques/onários, assim como
notas do Caso não serão divulgadas.

13. Os ﬁnalistas serão eventualmente
contactados, oportunamente, pela
Comissão Interna do Prémio para
esclarecer possíveis dúvidas e solicitar
documentação que evidencie as respostas.

www.grabadoughnut.com

PREMIAÇÃO
14. O vencedor será anunciado a par/r do dia
12 de janeiro de 2021, em data e horário a
serem divulgados pelo site Mesa Marcada.

