comunicado de imprensa
RUI NABEIRO É O VENCEDOR DO PRÉMIO CARREIRA ACEPI NAVEGANTES XXI
A Cerimónia de Entrega dos Prémios ACEPI Navegantes XXI vai ter lugar dia 24 de outubro de 2019
durante um jantar de gala que se irá realizar no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Mais de uma
centena de candidaturas disputaram este ano os troféus das vinte categorias a concurso. A edição
deste ano contempla duas novas categorias a concurso - a de Melhor Projeto de Transformação Digital
e Melhor Projeto de Revelação Digital – e uma Categoria de Prémios Especiais, que incluem o Prémio
ACEPI Carreira NAVEGANTES XXI, o Prémio SiteStar e o Prémio Apps for Good.

Lisboa, 15 de outubro de 2019
A ACEPI - Associação da Economia Digital, anuncia hoje que a sua Direção decidiu, por unanimidade,
atribuir o Prémio Carreira ACEPI Navegantes XXI 2019, ao Comendador Rui Nabeiro, pela sua
assinalável carreira e pelo inegável contributo para o desenvolvimento da economia nacional e da
sociedade portuguesa ao criar uma das marcas nacionais mais emblemáticas, inovadoras e bemsucedidas de sempre. O seu longo percurso profissional destaca-se igualmente pelo seu perfil
humanitário e pela sua ampla intervenção social, tendo sido um dos pioneiros do movimento de
responsabilidade social no nosso país, tendo sido o seu trabalho reconhecido com a classificação de
“Empresa Rosto-Humano”. O Galardão será entregue durante a Gala do Prémios ACEPI Navegantes
XXI, no próximo dia 24 de outubro de 2019, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Nascido a 28 de março de 1931, Manuel Rui Azinhais Nabeiro em Campo Maior, terra do alto Alentejo,
no seio de uma família humilde, mas dedicada ao trabalho, começou muito jovem a trabalhar na
torrefação de café da família. Tinha apenas 19 anos quando assumiu a direção da Torrefação Camelo,
Lda.

Em 1961 criou a Delta Cafés que daria origem a um grupo empresarial que hoje é líder no mercado
dos cafés em Portugal e que cresce, paulatinamente, nos mercados internacionais. Rui Nabeiro
sempre se esforçou por acompanhar os que lhe estão por perto, tendo com os recursos de que dispôs
nas diferentes etapas da sua vida, apoiou e continua a contribuir para o bem-estar de muitos.

Autarca desde 1963 foi vereador, vice-presidente e presidente interino da Câmara Municipal de
Campo Maior. Homem de muitas e variadas causas, Rui Nabeiro assumiu em 1972 a Presidência da
Câmara Municipal de Campo Maior, cargo que retomaria, entre 1977 e 1986.
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O Grupo Nabeiro – Delta Cafés nasce em 1988. Conta, atualmente, com mais de duas dezenas de
empresas e com intervenção direta em áreas tão diversas como a agricultura e vitivinicultura,
distribuição alimentar e de bebidas, retalho automóvel, comércio imobiliário e hotelaria.

Por diversas vezes premiado pelo seu trabalho empresarial, social e filantrópico, Rui Nabeiro foi
distinguido, em junho de 1995, com o Grau Comendador da Ordem do Mérito Empresarial, Classe
Industrial. Onze anos depois, a Universidade de Évora concedeu a Rui Nabeiro, o Grau de Doutor
Honoris Causa. Em janeiro de 2006 foi-lhe atribuída a Gran Cruz da Ordem do Infante D. Henrique;
três anos depois, em 2009, por indicação de Sua Majestade, o Rei Juan Carlos de Espanha, foi
distinguido com a notável insígnia - A Comenda da Ordem de Isabel a Católica. Em junho 2011 foi
nomeado Cônsul Honorário de Espanha em Elvas e agraciado com a Medalha da Extremadura,
atribuída pelo Governo desta região Espanhola. Seguiu-se em 2012, novo Doutoramento Honoris
Causa em Ciências Políticas, atribuído pela Universidade Lusófona.

Rui Nabeiro é um empreendedor nato. Desde sempre ambicionou criar uma escola e esse sonho
concretizou-se em 2007 com a abertura do Centro Educativo Alice Nabeiro, em Campo Maior. É um
espaço orientado pela visão do seu mentor, que desde a sua raiz quis fazer do CEAN uma escola onde
as crianças ambicionem ser empreendedoras, proactivas, talentosas e que se possam destacar pelo
seu potencial.

Também no dia 24 de outubro, e na mesma cerimónia, serão conhecidos os vencedores das vinte
categorias a concurso este ano, de entre mais de uma centena de concorrentes, nomeadamente:
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
Tecnologia; Melhor Site/App Automóvel; Melhor Site/App Saúde & Bem-Estar; Melhor Site.pt Powered by .PT; Melhor Projeto de Transformação Digital; Melhor Projeto de Revelação Digital;
Melhor Estratégia Digital; Melhor Inovação Digital; Melhor e-Marketplace; Melhor Projeto Digital
Sustentabilidade & Inclusão; Melhor Projeto Digital Município; e Melhor Projeto Digital Administração
Pública. Serão igualmente entregues os Prémios das Categorias Especiais.

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.
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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; Dionísio Pestana; e Alexandre Soares dos
Santos.
Mais informações em http://premios.portugaldigitalweek.pt.

- fim-

Sobre a Portugal Digital Week'19
A Portugal Digital Week'19 este ano conta com as seguintes iniciativas:
•

Estudo da Economia Digital em Portugal 2009-2025: 21 outubro

•

Roadshow Nacional "Portugal Digital 2017-2025": 21 a 25 de outubro

•

Portugal Digital Summit'19: 22 e 23 de outubro

•

Alemanha-Portugal eCommerce Roundtable: 24 de outubro - 8:30 - 13:00

•

Entrega dos Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI: dia 24 de outubro - 19:00- 23:30

•

Dia das Compras na Net ‘19: 25 de outubro - 00:00 - 23:59

Sobre a ACEPI
Fundada no ano 2000, a ACEPI é uma organização sem fins lucrativos que tem com o objetivo de promover o
desenvolvimento do meio digital junto das empresas, dos consumidores e do Estado. A ACEPI é constituída pelas
empresas que lideram a revolução da Transformação e da Economia Digital em Portugal. Nomeadamente: Lojas
online, MarketPlaces e Plataformas; empresas de Media e Publicidade; empresas de Banca e Seguros; empresas
de Telecomunicações; empresas de Pagamentos; empresas de Logística e Distribuição; empresas de Registo de
Domínios e Hosting; Agências de Marketing Digital; e Startups Tecnológicas. Mais informações em www.acepi.pt
Contactos de Imprensa:
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