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Adolfo
Mesquita Nunes
é orador nas
‘500 Maiores’
RICARDO MIGUEL OLIVEIRA
rmoliveira@dnoticias.pt
O ex-secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes é o
orador convidado da edição deste
ano das ‘500 Maiores’ empresas
madeirenses, cabendo-lhe abordar
a “Especificidade e desafios futuros da economia da Região”.
Este é o tema central da 3.ª edição do formato estreado em 2015 e
a 28.ª da história das distinções
empresariais, em que aos parceiros
habituais - a PREVISÃO, a
MADCONTA, a ECAM e o DIÁRIO - se volta a juntar a INFORMADB, a única entidade responsável pela pesquisa, recolha e tratamento dos dados.
A edição deste ano decorre a 16
de Novembro no Centro de Congressos do Casino. Mas antes da
distribuição dos prémios e da conferência sobre o tema em destaque,
permitirá olhares críticos para pilares que suportam o tema. Casos
do Turismo local versus turismo
institucional; Transportes/acessibilidade; Atractividade fiscal; Investimento versus retorno (desportivos, culturais, lazer); Ordenamento do território e defesa do património; Assimetrias regionais; e
Sector imobiliário.
Em linha com outros eventos
promovidos no panorama nacional, que reúnem e distinguem o tecido empresarial que se destaca
pelos indicadores económico financeiros tidos como de referência, a 27.ª edição da iniciativa que
distingue as ‘Maiores e Melhores
Empresas’ da Região, mantém a dinâmica que ditou a mudança, correspondendo também à evolução
quantitativa e qualitativa do tecido
económico e empresarial, e cuja
evolução e maturidade, foi assinalável e mediatizado ao longo de 26
edições.
O evento conserva as mudanças
introduzidas em 2015, quer em ter-

“Especificidade
e desafios
futuros da
economia da
Região”
é o tema a
abordar pelo
ex-secreatário
de Estado
do Turismo
Exs-secretário de Estado do Turismo volta à Região para falar aos empresários .

mos globais, como institucionais.
Volta a considerar não as entidades que livremente submetiam os
dados à organização, mas o universo global das empresas da Região,
atendendo aos critérios definidos
em regulamento, para dessa forma
eleger e distinguir as ‘500 Maiores’.
Também volta a contar com um
‘Knowledge Partner’, a INFORMADB, que é a única entidade responsável pela pesquisa, recolha e
tratamento dos dados, reforçan-

do-o quer em termos técnicos,
quer no pragmatismo de implementação de uma metodologia
que está peremptoriamente. Tudo
em linha com as iniciativas empresariais desta natureza, e que permite contribuir para uma maior
contextualização do tecido económico, partindo de uma informação
que é pública e acessível por qualquer ‘stakeholder’.
Os parceiros de sempre surgem
agora na qualidade de analistas e
comentadores, com contributos

VOLTA A HAVER PRÉMIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
n A organização das ‘500 maiores’
mantém o Prémio de Responsabilidade Social, de modo a dinamizar e
enaltecer o núcleo empresarial da
Região e fazer eco da importância
das suas empresas no crescimento
da economia regional, na vida social
da região e ainda no desenvolvimento de uma sociedade solidária e
responsável.

O único prémio em aberto visa enfatizar as empresas que no seu diaa-dia ou em determinadas iniciativas transpareçam a responsabilidade social. Os interessados devem
consultar o regulamento específico deste prémio que será publicado
nos sites das entidades organizadoras e enviar as candidaturas
para a PREVISÃO, ECAM ou

MADCONTA até 31 de Outubro
n As inscrições necessárias para
que a presença no evento de 16 de
Novembro seja autorizada podem
ser feitas em geral@500maiores.pt
n A edição deste ano das ‘500 Maiores’ conta com o patrocínio principal
da NOS, Santander e Grupo Pestana.

que surgirão na revista editorial
alusiva à iniciativa que será publicada na edição de 13 de Novembro
do DIÁRIO. Serão ainda dinamizadores e receptores das candidaturas voluntárias ao prémio de ‘Responsabilidade Social’ (ver destaque).
Estão admitidas ao ranking, as
sociedades comerciais por quotas
ou anónimas, com contas individuais ou consolidadas, com sede
na Região, não podendo tratar-se
de um empresa em processo de insolvência, processo de dissolução,
sem empregados ou temporariamente inactiva. Encontram-se excluídas da participação empresas
de capitais públicos; empresas sediadas na Zona Franca da Madeira,
bem como as que têm actividades
de serviços financeiros.
Os participantes são agregados
por actividade, em sectores como
Indústria, Construção, Comércio,
Hotelaria e Serviços e concorrem a
cinco categorias de prémios gerais;
rookie e consolidado.

