Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI abrem candidaturas com novo
formato
Podem concorrer aos Prémios ACEPI Navegantes XXI websites, aplicações e projetos que tenham sido
lançados, estado funcionais e disponíveis para o efeito com que foram criados, entre junho de 2017 e
junho de 2018, e que sejam propriedade de entidades que tenham sede ou estabelecimento estável
em Portugal, independentemente da sua dimensão e setor de atividade. As candidaturas devem ser
submetidas online até às 23:59m do dia 16 de julho de 2018.

Lisboa, 26 de abril de 2018 - Já estão abertas as candidaturas a mais uma edição dos prestigiados
Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI - O melhor da Economia Digital em Portugal, uma iniciativa
promovida desde 2006 pela ACEPI - Associação da Economia Digital no âmbito da sua emblemática
iniciativa anual, Portugal Digital Week (22 a 26 de outubro 2018).
Refletindo a dinâmica e a transformação de um setor em franco desenvolvimento, em Portugal e no
resto do mundo, os “Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI – O melhor da Economia Digital em Portugal”
surgem na sua 11ª edição com uma nova estrutura de categorias a concurso.
A Edição de 2018 contempla 21 categorias (20 categorias a concurso e 1 Prémio Carreira, decidido por
unanimidade pelos membros da Comissão Diretiva da ACEPI).
Em 2018 estão a concurso as seguintes 20 Categorias: Melhor Site/App Turismo; Melhor Site/App
Media & Entretenimento; Melhor Site/App Serviços Financeiros; Melhor Site/App Retalho; Melhor
Site/App Moda; Melhor Site/App Indústria & Serviços; Melhor Site/App Cultura & Desporto; Melhor
Site/App Alimentação & Bebidas; Melhor Site/App Tecnologias; Melhor Site/App Automóvel; Melhor
Site/App Saúde & Bem-Estar; Melhor Site .PT - Powered by DNS.pt; Melhor Site Startup - Powered by
3em1; Melhor Site Escola - Powered by Sitestar; Melhor Estratégia Digital; Melhor Inovação Digital;
Melhor Marketplace; Melhor Projeto Digital Sustentabilidade & Inclusão; Melhor Projeto Digital
Município; e Melhor Projeto Digital Administração Pública.
O Regulamento dos Prémios pode ser consultado em http://premios.portugaldigitalweek.pt.
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. Os resultados serão posteriormente auditados por uma conceituada firma internacional.
Os vencedores da edição de 2018 serão conhecidos no dia 25 de outubro na Cerimónia/Jantar de
Entrega dos Prémios ACEPI Navegantes XXI’17, que este ano terá lugar no Pavilhão Carlos Lopes, em
Lisboa.
Em breve a ACEPI anunciará o vencedor do Prémio Carreira 2018.
Sobre os PRÉMIOS ACEPI NAVEGANTES XXI
Os Prémios ACEPI Navegantes XXI são uma iniciativa da ACEPI- Associação para a Economia Digital criada
em torno da missão que a fez nascer no ano 2000: Promover e Desenvolver a Economia Digital em
Portugal.
Os Prémios ACEPI Navegantes XXI foram concebidos a partir de um conceito inovador que alia um vasto
conjunto de Categorias a Concurso (que premeiam anualmente o que de melhor se faz na Economia
Digital nas mais diversas vertentes em Portugal), e um Prémio Carreira que distingue uma personalidade

que se tenha destacado ao longo do seu percurso profissional na promoção e desenvolvimento da
Sociedade do Conhecimento e da Economia Digital no nosso país.
O Prémio Carreira é anualmente nomeado por unanimidade pelos membros da Comissão Diretiva da
ACEPI.
Os Prémios Carreira Navegantes XXI da ACEPI são atribuídos desde 2006, tendo sido vencedores desde
então: José Mariano Gago; Francisco Murteira Nabo; António Carrapatoso; Roberto Carneiro; Isabel
Ferreira; Belmiro de Azevedo; Fernando Pinto; Francisco Pinto Balsemão; Leonor Beleza; e Dionísio
Pestana.
Mais informações em http://premios.portugaldigitalweek.pt.
Sobre a ACEPI
Fundada em 2000, a ACEPI é uma organização não-lucrativa com o objetivo de promover o meio digital
junto das empresas, dos consumidores e do Estado.
A ACEPI é constituída pelas empresas que lideram a revolução da Economia Digital em Portugal,
nomeadamente lojas online, sites financeiros, portais, sites de media, empresas de telecomunicações,
serviços de comércio eletrónico e de marketing digital.
Mais informações em www.acepi.pt

