REGULAMENTO

1. Objectivo e Âmbito
A Fundação Amélia de Mello instituiu um prémio anual, denominado Prémio Mais Valor, no
valor de 12.500,00€ destinado a distinguir profissionais da José de Mello Saúde que no ano
transacto tenham contribuído de forma significativa para a criação de valor em áreas
relacionadas com a Segurança, Qualidade, Eficiência ou Sustentabilidade da respectiva
Organização.
Com forte enfoque na Inovação, o objectivo da José de Mello Saúde com a promoção deste
Prémio é promover a iniciativa dos seus colaboradores na identificação e implementação de
novas e melhores formas de funcionamento com impacto no valor criado para a Organização,
em uma ou mais das seguintes dimensões:
A)
B)
C)
D)

Melhoria da Qualidade dos serviços prestados aos nossos clientes
Melhoria da Segurança dos nossos Clientes e Colaboradores
Melhoria da Eficiência dos nossos processos
Incremento da Sustentabilidade

2. Critérios de Aceitação das Candidaturas
A aceitação das candidaturas será feita com base na verificação do cumprimento dos seguintes
critérios:
 Resultados Obtidos - o trabalho a concurso deverá evidenciar os resultados obtidos, não
serão consideradas candidaturas cujos resultados mesmo que expectáveis, não são ainda
evidenciáveis; o trabalho deverá enunciar claramente qual o seu objectivo/ pressuposto inicial
de melhoria, a solução aplicada e a nova realidade obtida preferencialmente de forma
mensurável;
 Sustentação dos resultados – o trabalho a concurso deverá evidenciar e justificar a
sustentação/continuidade dos resultados no tempo;
 Trabalho de Equipa - o trabalho a concurso não poderá ser candidatado em nome
individual;

 Alinhamento com os objectivos do Prémio Mais Valor - o trabalho a concurso deverá na
sua Ficha de Candidatura justificar o enquadramento da candidatura no âmbito do Prémio
Mais Valor, no campo designado Apresentação e Resumo do Trabalho; não serão aceites
candidaturas desenquadradas dos objectivos expressos no presente Regulamento.
Estes critérios permitirão uma primeira triagem das candidaturas, que será validada em sede
de Comissão Executiva da JMS. Esta triagem será realizada por uma equipa designada para o
efeito pela Comissão Executiva da JMS.
A não-aceitação de uma candidatura será justificada e será dado o respectivo “feed-back” aos
seus autores.
Serão aceites candidaturas cujas iniciativas tenham tido início, no máximo, há dois anos e não
mais, sendo que cada iniciativa pode ser alvo de candidatura uma única vez.

3. Critérios de Avaliação das Candidaturas
A avaliação das candidaturas aceites após a referida triagem inicial será feita com base nos
seguintes critérios por ordem decrescente de contribuição para a avaliação final:





Relevância do Impacto dos Resultados Obtidos
Envolvimento Multidisciplinar e Transversalidade
Metodologia utilizada no Trabalho desenvolvido
Apresentação do Trabalho

Esta avaliação será feita por um Júri cuja composição é descrita no ponto seguinte.

4.

Júri

O Júri do Prémio Mais Valor é constituído na sua maioria por personalidades nacionais de
reconhecido mérito e prestígio, exteriores ao Grupo José de Mello Saúde. Será constituído no
máximo por sete membros a nomear pelo Conselho de Administração da JMS.
Com base nos critérios de avaliação anteriormente descritos, o Júri seleccionará a candidatura
ganhadora do Prémio. O Júri tem ainda a prorrogativa de atribuir Menções Honrosas a
candidaturas cuja qualidade entendam dever ser destacada na impossibilidade de lhes atribuir
o Prémio Mais Valor.

5.

Reconhecimento

O Prémio será constituído por um valor pecuniário de 12.500,00€ e será atribuído por ocasião
do Encontro Anual de Quadros da José de Mello Saúde.
Os trabalhos premiados (Prémio e Menções Honrosas) serão divulgados por comunicado
interno para toda a organização e publicados na intranet da José de Mello Saúde.

6.

Calendário

Até dia 30 de abril de 2017
Os trabalhos deverão ser enviados para o Secretariado de Administração da José de Mello
Saúde, através do endereço electrónico: secretariado.administracao@jmellosaude.pt ou para
a morada: Av. do Forte n.º 3, Edifício Suécia III, Piso 2, 2790-073 Carnaxide até às 19h00. A
apresentação da candidatura é da responsabilidade dos respectivos autores.
Durante o mês de maio de 2017
Será feita uma selecção dos trabalhos apresentados com base nos critérios de aceitação já
descritos, sendo os trabalhos triados dirigidos ao Júri para avaliação. O feedback da aceitação
e não-aceitação das candidaturas será dado aos respectivos autores até ao dia 30 de maio de
2017.
Durante o mês de junho de 2017
O Júri do Prémio Mais Valor apreciará todas as candidaturas seleccionadas e decidirá qual o
trabalho premiado, de acordo com os critérios acima referidos.
A entrega do Prémio Mais Valor será feita no Encontro Anual de Quadros da José de Mello
Saúde

novembro de 2016

