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O que é o PowerG?  

Há sempre espaço para a busca da excelência, e a qualidade é sobretudo  resultado da motivação 
contínua no trabalho. Além disso, a busca de soluções não deve ser centralizada. Estas 
considerações levaram à criação de PowerG, um canal disponível para todas as pessoas da Global 
Power Generation, que desejam compartilhar e valorizar suas ideias inovadoras e propostas de 
melhoria, contribuindo assim para a Power Generation do futuro. 
  
O nível de comprometimento na nossa business line é muito elevado, e é por isso que envolvemos 
todas as pessoas Global Power Generation neste programa, que recolhe a contribuição de colegas 
de todo o mundo. O objetivo comum é prosseguir no caminho da melhoria da eficácia, da eficiência 
e conformidade, de forma capturar valor para aa business line, tendo sempre em conta os objetivos 
de transição energética, sustentabilidade e transformação digital. 
 
O Programa nasce da experiência dos programas anteriores de premiação da excelência, 
Gxcellence, Hall of Energies e Digital G, com o objetivo de fornecer incentivos e melhorar o 
compartilhamento, valorizando todas as habilidades e experiências dentro do Grupo, ao mesmo 
tempo proporcionando uma visão global a todos. PowerG promove a proatividade e a inovação na 
Global Power Generation, reforçando e celebrando a excelência, aumentando a motivação e o 
senso de pertencimento e cultivando a cultura do reconhecimento. 

A integração do PowerG na Estratégia GPG 

Fortemente baseado na melhoria contínua e na inovação, o PowerG reúne iniciativas de todos os 
colegas da Global Power Generation e premia os mais aderentes à estratégia do Grupo, 
promovendo pilares importantes como a transição energética, bem como a sustentabilidade e os 
objetivos de transformação digital, em conformidade com os valores da Open Power.  

Estrutura da Edição 2020 

Participantes 
 
O PowerG está aberto a todos os colaboradores próprios da Global Power Generation.  
 

Perímetro de Participação 
 
A participação começa com uma primeira fase a nível país. As práticas e ideias mais promissoras 
premiadas a nível país participarão de uma segunda fase final a nível global, durante a qual as 
melhores propostas serão premiadas. 
 
Para esta edição, 12 perímetros de região/país foram definidos e estão listados da seguinte forma: 
 

 Itália 

 Ibéria 

 Europa 

 Rússia 

 EUA & Canadá 

 México 

 Brasil  
 Argentina e Chile 

 Colômbia ePeru 

 África, Asia e Oceania 

 América Central 

 Funções Globais 
 
 

Principais Funções 
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Equipe Líder do Programa: grupo responsável por organizar a estrutura do Programa, regular e 
gerir o programa com uma perspectiva holística, integrando o interesse das partes interessadas do 
Programa. 
 
Equipe de Gestão: grupo responsável por apoiar a Equipa Líder do Programa nas suas funções 
operacionais, organizando o lançamento, a comunicação, o comité global, atribuição de prémios 
globais e logística e coordenação dos Coordenadores Globais.  
 
Coordenador Global: pessoa que coordena a nível global o Programa, apoiando a Equipa de 
Gestão na organização do lançamento, comunicação, comité global, atribuição global e logística 
dentro da sua disciplina. Haverá um coordenador global para as seguintes disciplinas: Operação e 
Manutenção Térmica, Operação e Manutenção Renováveis, Engenharia e Construção, 
Desenvolvimento de Negócios e Escritório Comercial, Saúde e Segurança e Meio Ambiente, 
Inovação e Sustentabilidade. 
 
Líder do País: um coordenador do País responsável pela gestão dos outros coordenadores no seu 
perímetro e pela organização do lançamento, comunicação, comité do País. 
 
Coordenador do País: pessoa que coordena a nível nacional os Facilitadores e apoia o Líder do 
País na organização do lançamento, comunicação, comité do País e atribuição de prémios ao País 
no âmbito da sua disciplina. Para cada perímetro nacional haverá um Coordenador do Pais para as 
seguintes disciplinas: Operação e Manutenção, Engenharia e Construção, Desenvolvimento de 
Negócios e Escritório Comercial, Saúde e Segurança e Meio Ambiente, Inovação e 
Sustentabilidade. Caso não haja uma disciplina no perímetro do País, será nomeada uma referência 
representativa da função global. 
 
Facilitador: pessoa que facilita a participação das pessoas no PowerG, promovendo o 
envolvimento dos colegas e apoiando os participantes durante a fase de apresentação de práticas 
e ideias. 
 
Participante: um colaborador próprio da Global Power Generation que faz parte de um grupo que 
apresentou uma proposta no PowerG. 
 
Líder do Grupo: o representante para uma contribuição, no caso de ser apresentada por dois ou 
mais participantes, é a sua referência em caso de necessidade. 
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Tipo de Contribuições 
 
Na fase de apresentação de propostas, os participantes selecionam o tipo de contribuição que 
apresentam, que deve seguir a definição descrita a seguir: 
 

Práticas: processos e produtos novos ou melhorados, já implementados ou pelo menos com um 
piloto ou protótipo testado, com custos e benefícios de implementação medidos, com impacto nos 
negócios (Operação e Manutenção, Engenharia e Construção, Desenvolvimento de Negócios e 
Escritório Comercial), incluindo aqueles originados em funções de satff (por exemplo, P&O, 
Compras, AFC, etc.) 
 
Ideias: Ideias inovadoras ainda não implementadas, baseadas em novas tecnologias e processos 
ou em novas utilizações e aplicação das tecnologias e processos existentes nos negócios da Global 
Power Generation. As ideias devem ser apresentadas com uma estimativa de benefícios e um 
impacto esperado nos negócios.  
 

Categorias de Participação 
 
Todas as participação, tanto Práticas como Ideias, serão categorizadas em 3 categorias de 
subscrição principais:   
 

 Saúde e Segurança  
 

 Meio Ambiente 
 

 Sustentabilidade 
 

 Melhoria de Negócios 
 
A contribuição para a Melhoria de Negócios  deve centrar-se em todas as áreas de negócios da 
Global Power Generation, como, mas não exclusivamente, Operação e Manutenção, (Térmica e 
Renovável), Engenharia, Construção, Desenvolvimento de Negócios, Escritório Comercial e todos 
os Processos de Sfaff. 
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Na atribuição das categorias de participação com tipos de contribuição, para a seleção dos 
participantes, estarão disponíveis as seguintes categorias: 
 

- Práticas de Saúde e Segurança 
- Práticas Ambientais 
- Práticas de Sustentabilidade 

- Práticas de Melhoria de Negócios em O&M Térmica 
- Práticas de Melhoria de Negócios em O&M Renovável 
- Práticas de Melhoria de Negócios em Engenharia e Construção 
- Práticas de Melhorias de Negócios em Desenvolvimento de Negócios e Escritório 

Comercial 
- Práticas de Melhoria de Negócios em Processos de Staff 

 
- Ideias de Segurança e Saúde 
- Ideias Ambientais 
- Ideias de Sustentabilidade  
- Ideias para Melhoria de Negócios 

 

Prémios Especiais 
 
Além disso, todas as propostas apresentadas, tanto Práticas como Ideias, serão avaliadas numa 
fase a nível Global, com a finalidade de selecionar as melhores contribuições de acordo com as 
seguintes categorias: 
 
Sítio com o Melhor Desempenho: melhor usina, canteiro de construção e projeto de 

desenvolvimento de negócios dentro da frota Global Power Generation, tendo em conta os 

parâmetros de desempenho de tipo técnico, ambiental, de saúde e segurança, sustentabilidade, 

eventos relevantes ocorridos ou atividades geridas durante o ano (por exemplo, projetos especiais 

ou gestão extraordinária processos de O&M), bem como a participação no PowerG.  

Melhor Participante: um participante será escolhido entre todos os participantes, com base no 
compromisso com o programa, bem como na quantidade e no desempenho das suas propostas. 
 
Melhor Facilitador: Será escolhido um facilitador entre todos os facilitadores participantes, com 
base no compromisso com o programa. 
 
Herói da Inovação: Uma pessoa ou grupo (de até 5 pessoas), com um máximo de 2 
representantes, será escolhida entre todas da Global Power Generation, com exceção das pessoas 
que trabalham propriamente na Inovação. O Herói da Inovação será escolhido considerando a sua 
contribuição e proatividade no desenvolvimento de projetos e iniciativas realizadas pela Inovação. 
As candidaturas à categoria Herói da Inovação serão propostas pela equipe de Inovação.  
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Regras Gerais 
 

1) Um grupo pode ter, no máximo, 3 (três) participantes 
2) As contribuições apresentadas podem ser revistas pelo respetivo facilitador, que pode apoiar o 

líder do grupo na análise dos custos e benefícios. Somente iniciativas coerentes devem ser 
aprovadas e incluídas na pré-avaliação do País; 

3) Critérios de avaliação para propostas práticas: relevância para os negócios, relação custo-
benefício, narrativa e potencial de replicabilidade;  

4) Critérios de avaliação para propostas de ideias: viabilidade técnica, viabilidade económica, 
potencial de negócios e nível de inovação.  

Como aplicar 

Práticas 
 

Todo o pessoal da Global Power Generation pode enviar propostas Práticas pelo site da internet 
do PowerG (link) 

 
Ideias 

 
Todo os colaboradors própis da Global Power Generation pode enviar ideias pelo site PowerG 
através de um concurso específico no Portal OpenInnovability (openinnovability.com). Ao 
submeter uma ideia no Portal OpenInnovability, o participante aceita os Termos de Utilização da 
própria plataforma.  
 
Em caso de conflito entre este Regulamento e as Condições de Utilização, este Regulamento 
prevalecerá. 
 
Além disso, todas as ideias inovadoras enviadas ao portal Open Innovability serão avaliadas para  
identificar as contribuições mais promissoras a analisar, para verificar a correta valorização da 
propriedade intelectual ou patenteabilidade, em conformidade com as Políticas de Propriedade 
Intelectual, a proteção da PI mais adequada. 

Processo de Premiação 

 
 
Submissão: Cerca de 16.000 pessoas podem participar do PowerG acessando a página principal 
do programa na intranet e enviando suas propostas de práticas e ideias.  
 
Pré-Avaliação: Todos os Facilitadores estarão envolvidos na pré-avaliação de práticas 
alavancadas na rede gerida pela ferramenta digital do programa.  
 
Comitê do País: O Líder do País, apoiado pelos Coordenadores do País, deve selecionar, entre as 
propostas pré-avaliadas, uma quantia razoável a ser apresentada ao Comité do País que definirá 
os Vencedores do País e será liderada pelo Responsável GPG País e terá a participação de sua 1ª 
Linha e de um representante da Inovação, junto com os Coordenadores do País. 
 
Premiação do País: Cada país deve organizar sua própria Cerimónia de Premiação, onde os 
representantes do grupo vencedor receberão seus prémios. Caberá a cada país estender o convite 
a todos os participantes do grupo vencedor ou restringi-lo aos representantes do grupo vencedor. 

Submissão Pré-Avaliação Comitéêdo País Premiação do País Comitê Global Comitê do Programa Premiação Global 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v9Q51RBWGkevwhx2aFz--rVXLIWIZrxDjweSFhK5jupUMkoyTFZNQUlOWjRNTEVGQjNVVlJMVTJaUS4u
https://openinnovability.enel.com/login?so=00D58000000YXxO&startURL=http%3A%2F%2Fopeninnovability.enel.com%2Fprojects%2FPowerG
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Comitê Global: Cada Coordenador Global deve organizar o Comitê Global relacionado à sua 
própria disciplina, para selecionar, entre os Vencedores Locais, os que deverão ser apresentados 
ao Comitê de Programa para a seleção dos Vencedores Globais.  
 
Comitê do Programa: A Equipa Líder do Programa deve consolidar a proposta seleccionada de 
cada Comité Global e organizar o Comitê do Programa, que irá definir os Vencedores Globais e os 
Vencedores Especiais. O Comité do Programa será liderado pelo Chefe da GPG e contará com a 
presença da sua1ª Linha. 
 
Premiação Global: A Equipa Líder do Programa organizará a Cerimónia de Premiação, de 
preferência durante a convenção anual da Global Power Generation, onde os representantes do 
grupo vencedor receberão seus prémios.  
 

Prémios  

Os vencedores, a nível Nacional e Global, receberão um prémio dedicado:  

PAÍSES VENCEDORES 

A nível Nacional, as Pessoas e a Organização de cada país definirão um prémio em dinheiro ("una 

Tantum") para reconhecer os vencedores locais.  

Caso o vencedor selecionado for uma equipa, o P&O pode decidir distribuir uniformemente o 

montante total do prémio entre todos os membros da equipa.. 

As cerimónias de entrega de prémios e a entrega de gadgets (bandeiras, ímanes, etc.) serão 

organizadas e geridas localmente.  

Os P&O locais, em coordenação com os coordenadores locais, serão responsáveis, juntamente 

com o Departamento de Comunicação*, pela organização da cerimónia de entrega dos prémios e 

pelo anúncio público dos vencedores país, comunicando claramente o motivo dos prémios.  

 

VENCEDORES GLOBAIS  

A nível Global, as Pessoas e Organização organizarão uma "Experiência de Aprendizagem" como 

prémio para os vencedores na fase Global, sejam eles individuais ou equipas, considerando que já 

terão recebido um "una tantum" como prémio Country.  

Os vencedores dos Prémios Especiais também serão premiados com a Experiência de 

Aprendizagem.  

Nota: DEPENDENDO DA SITUAÇÃO DE SEGURANÇA NOS PAÍSES, DEVIDO À COVID19 

Nota: Os expatriados devem ser premiados no País de Acolhimento. 

* um plano de comunicação local e global apoiará todas as fases do processo, a fim de informar e promover 
a sensibilização e a participação no programa.   
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Cronologia 

31  de outubro de 2020: encerramento da coleta de propostas 
 
31  de dezembro de 2020: Encerramento da fase por País - prazo para a realização de Comitês de 
País com a seleção dos vencedores por Country.  
 
25  de janeiro de 2021: Encerramento da fase Global - prazo para o Comitê do Programa, com a 
seleção dos vencedores globais.  


