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Comunicado de Imprensa
ACEPI ALARGA PRAZO PARA ENTREGA CANDIDATURAS
AOS PRÉMIOS ACEPI NAVEGANTES XXI’2012 ATÉ DIA 8
DE MARÇO
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2013
A ACEPI anuncia hoje o alargamento do prazo de inscrição e entrega das candidaturas à
edição de 2012 dos Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI até ao próximo dia 8 de Março. As
inscrições devem ser efetuadas no site premios.acepi.pt, secção Inscrição> Candidatura;
A edição de 2012 dos Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI contempla um total de 15
prémios, 14 que irão distinguir o que de melhor se faz nas novas e relevantes áreas de
actividade do Comércio Electrónico e do Marketing Digital, passando pelo Mobile e pelos
Media, e 1 Prémio Carreira, que distinguirá uma personalidade que se tenha destacado
ao longo do seu percurso profissional na promoção e desenvolvimento da Sociedade do
Conhecimento e da Economia Digital em Portugal;
As Categorias a concurso este ano são: Melhor Site eCommerce B2C, Melhor Site
eCommerce C2C, Melhor Site eCommerce B2B, Melhor Empresa de Serviços de
eCommerce, Melhor Site/App Mobile para eCommerce, Prémio Inovação em eCommerce,
Melhor Site de Media Generalista, Melhor Site de Media Especializada, Melhor Site/App
Mobile, Melhor Widget/App TV, Melhor Empresa de Serviços de Marketing Digital, Melhor
Agência de Marketing Digital, Prémio Inovação em Marketing Digital e Prémio Marketing
em Redes Sociais;
O Regulamento dos Prémios pode ser consultado em premios.acepi.pt;
Para além dos sites, serão ainda distinguidas as empresas que prestam serviços nas
áreas do comércio electrónico e do marketing digital;
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O júri, composto por um grupo dos mais reputados profissionais do sector, com toda a
independência e seguindo os mais elevados padrões de ética e as melhores práticas,
avaliará os trabalhos submetidos a concurso e apresentará a sua decisão final;
O Prémio Carreira será nomeado por unanimidade pelos membros da Comissão Diretiva
da ACEPI;
Os vencedores serão distinguidos com troféus personalizados, entregues num jantar de
Gala que terá lugar em data a anunciar oportunamente. O jantar contará também com a
presença de altos representantes das principais empresas da economia digital em
Portugal.

Sobre o Prémio NAVEGANTES XXI
A ACEPI instituiu em 2006 o Prémio NAVEGANTES XXI que visa distinguir pessoas cuja carreira e
trabalho tenham contribuído de forma decisiva para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação.
O primeiro destes galardões, Prémio NAVEGANTES XXI’06, foi atribuído a José Mariano Gago, em sinal
de reconhecimento do seu extraordinário trabalho e empenho, ao longo dos anos, em prol do
desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Comércio Electrónico em Portugal.
O Prémio NAVEGANTES XXI’07 foi atribuído a Francisco Murteira Nabo pelo imenso contributo dado, ao
longo da sua carreira, para o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento em
Portugal.
O Prémio NAVEGANTES XXI’08 foi atribuído a sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro José Sócrates
pelo forte empenho em transformar Portugal num caso exemplar a nível da Sociedade da Informação e
do Conhecimento, bem como pelo desenvolvimento dos inúmeros projectos do seu Governo na área das
TIC e que contribuíram para o desenvolvimento de Portugal, bem como, e ainda, pelo trabalho
desenvolvido em prol da Agenda de Lisboa a nível da UE.
O Prémio NAVEGANTES XXI’09 foi atribuído a António Carrapatoso, pelo seu percurso profissional na
área das tecnologias de informação e comunicação e pelo seu importante contributo para o
desenvolvimento do sector em Portugal.
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O Prémio Carreira NAVEGANTES XXI’10 foi atribuído a Roberto Carneiro, destacada figura nacional e
membro de 4 governos constitucionais, pelo seu brilhante e eclético percurso profissional, tanto a nível
nacional como internacional, o seu inegável empenho no desenvolvimento de uma Sociedade da
Informação e do Conhecimento no nosso país, e o imenso contributo na formação de cidadãos, mais
preparados para enfrentarem os desafios da modernidade, à escala global.
O Prémio Carreira NAVEGANTES XXI’11 foi atribuído a Isabel Ferreira, CEO do Banco Best e a primeira
mulher a presidir a um banco, pelo seu brilhante e pioneiro percurso profissional e pelo seu contributo
para o desenvolvimento da Sociedade da Informação e da Economia Digital em Portugal.
Mais informações em premios.acepi.pt.

-FIM-
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