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Introdução 

A AmCham Portugal é uma associação empresarial privada, independente e sem fins lucrativos, cujo 

principal objetivo é desenvolver e facilitar as relações económicas e comerciais entre Portugal e os 

Estados Unidos da América (EUA), numa base de mútuo interesse. 

Esta associação instituiu um prémio anual, os AmCham Tributes, através do qual se pretende reconhecer 

e premiar as empresas, instituições e personalidades que se tenham distinguido pela sua contribuição 

para a aproximação e entendimento entre Portugal e os EUA e, muito particularmente, no reforço das 

relações económicas e comerciais entre os dois países. 

Esta iniciativa tem também como objetivo contribuir para a divulgação das boas práticas empresariais, 
da excelência e do talento numa cultura empreendedora e de espírito inovador. 

 

Artigo 1 – Elegibilidade 

1.1. São elegíveis qualquer empresa, organização ou personalidade Portuguesa ou Americana, sócia 

ou não da AmCham Portugal, independentemente do seu setor, dimensão ou volume de 

negócio. 

1.2. Qualquer entidade ou pessoa poderá propor uma ou mais candidatura aos AmCham Tributes, 

sendo que cada entidade se pode auto candidatar, candidatar alguém da sua 

empresa/organismo ou sugerir uma outra entidade. 

1.3. A candidatura é gratuita. 

 

Artigo 2 – Categorias de Prémios 

2.1. Os AmCham Tributes distinguem as empresas e instituições que tenham contribuído para a 

aproximação e entendimento entre Portugal e os EUA. 

2.2. O prémio personalidade distingue uma personalidade que ao longo da sua carreira tenha 

contribuído significativamente para a aproximação entre os dois países. Este prémio é proposto 

e decidido pela direção da AmCham Portugal. 

 

Artigo 3 – Candidaturas 

3.1. A candidatura efetua-se através do preenchimento e envio da Ficha de Candidatura elaborada 

para o efeito, onde deverá constar uma explicação rigorosa dos motivos justificativos da 

proposta apresentada, podendo ser apresentados documentos considerados úteis para 

apreciação pelo júri de avaliação. 
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Artigo 4 – Fases do Processo 

4.1. A atribuição dos prémios está associada às seguintes fases: 

1. Período de candidaturas: As entidades deverão submeter a sua candidatura aos AmCham 

Tributes, através do preenchimento da Ficha de Candidatura; 

2. Análise e priorização das candidaturas: Será verificada a elegibilidade das candidaturas e, 

caso necessário, solicitada informação adicional. Será também definida a priorização das 

diversas candidaturas; 

3. Comunicação e atribuição do prémio: O júri irá avaliar as candidaturas utilizando os 

critérios previamente definidos, tendo por base a ficha de candidatura. Cabe ao júri decidir 

o(s) vencedor(es). 

 

Artigo 5 – Composição e Competências do Júri  

5.1. Os Prémios são decididos por um Júri, presidido pelo Presidente da AmCham Portugal, e 

constituído por representantes de Organizações representativas das relações entre Portugal e 

os EUA. 

5.2. As deliberações do Júri são tomadas por maioria absoluta, cabendo ao Presidente o voto de 

qualidade em caso de empate. 

5.3. O júri em 2021 é constituído pelos seguintes membros: 

• AmCham Portugal  

• Embaixada dos EUA em Portugal  

• AICEP  

• FLAD 

• Associação de Amizade Portugal-EUA  

• Portugal-US Chamber of Commerce  

• Deloitte 

Artigo 6 – Critérios de avaliação 

6.1. O júri será responsável por verificar a elegibilidade das candidaturas de acordo com critérios 

previamente estabelecidos, entre os quais: 

• Investimento americano em Portugal ou investimento português nos EUA; 

• Exportação ou importação entre os dois países; 

• Promoção de um dos países - Criação de um maior conhecimento e aproximação entre 

os dois países, inclusive na vertente cultural ou educacional; 

• Defesa de interesses das comunidades de um dos dois países; 

• Projetos na área da Inovação, do Empreendedorismo e da Sustentabilidade envolvendo 

os dois países. 
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6.2. O júri será também responsável por selecionar quatro candidatos no máximo, podendo não ser 

selecionado nenhum se o júri assim o entender, acordo com os seguintes critérios: 

• Interesse do projeto; 

• Interesse do resultado do projeto; 

• Relevância do projeto para o crescimento e desenvolvimento das relações Luso-

Americanas. 

 

Artigo 7 – Divulgação do vencedor 

9.1. O vencedor será divulgado no jantar de gala da AmCham Portugal. 

9.2. Os vencedores dos prémios não poderão ser revelados antes da cerimónia de entrega dos 

prémios, mantendo-se, até lá, do exclusivo conhecimento do júri e da AmCham. 

 

 


