III GALA DO EMPREENDEDORISMO E DAS EMPRESAS DO ALTO TÂMEGA
Regulamento para atribuição de prémios

Introdução
Na Gala do Empreendedorismo e das Empresas do Alto Tâmega serão reconhecidos os 3
empreendedores finalistas da 3ª edição do concurso de ideias da CIM do Alto Tâmega. Serão ainda
reconhecidas as empresas do território que se destacaram no ano de 2020 e 2021 nas seguintes 4
categorias, definidas de acordo com o explicitado posteriormente:
1.
2.
3.
4.

Investimento com Fundos Europeus;
Gestão;
Visibilidade;
+ (mais).

Por “empresas do território” entendem-se as empresas com localização em algum dos seis municípios
do Alto Tâmega: Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

1. Investimento com Fundos Europeus
Na categoria “Investimento” são reconhecidas todas as empresas que tenham captado para o Alto
Tâmega cofinanciamentos no âmbito de programas financiados pelos Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento, designadamente:
-

-

Norte 2020. Programa Operacional Regional do Norte:
- Inovação produtiva
- Inovação produtiva- COVID-19
- PAPN
- +Co3so
Compete 2020. Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.

A identificação das empresas será realizada com base na informação disponibilizada nos sítios na
internet dos programas a esta data. Esta identificação foca-se nos anos de 2020 e 2021.

2. Gestão
Na categoria “Gestão” são reconhecidas todas as empresas com localização no Alto Tâmega que
tenham obtido o selo de reputação “PME Excelência” à data de 31 de dezembro de 2020.
Este selo foi criado pelo IAPMEI para distinguir o mérito das PME nacionais com desempenhos
superiores, sendo atribuídos em parceria com um conjunto alargado de parceiros, tendo por base as
melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros.
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3. Visibilidade
Na categoria “Visibilidade” são reconhecidas todas as empresas e organizações do Alto Tâmega que
tenham conseguido visibilidade na comunicação social e com isto realizado promoção do território.
A visibilidade é medida através do número de inserções positivas nos media no decorrer de 2020 e
2021.

4. + (mais)
Na categoria “+” (mais) são reconhecidas as empresas que se destaquem por apresentarem o maior
número de colaboradores reportados a 31/12/2020 por cada município.

Chaves, 09 de Novembro de 2021
CIMAT
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