PRESS RELEASE
WIT Software vence Prémio INSEAD Empreendedorismo
2013-2014

Lisboa, 15 de Maio de 2014: A WIT Software e o seu CEO, Luís Moura e Silva,
venceram o Prémio INSEAD Empreendedorismo 2013-2014 (6.ª Edição).
Trata-se de uma distinção atribuída pela INSEAD Alumni Association Portugal,
para premiar uma empresa e um gestor de referência entre as Pequenas e Médias
Empresas (PME’s) nacionais.
Em destaque, estão os casos de sucesso no panorama do empreendedorismo
português, de modo a que se criem referências que possam servir como um factor
de motivação para novos empreendedores.
Entre os critérios valorizados contam-se a inovação, o crescimento, a
internacionalização, a capacidade de liderança e a relevância para Portugal.
O júri foi constituído por Filipe Santos (INSEAD Portugal), Alexandre Soares dos
Santos (Grupo Jerónimo Martins), Artur Santos Silva (Fundação Calouste
Gulbenkian/BPI), Gastão Taveira (Altitude Software) e Joaquim Paiva Chaves
(Espírito Santo Property e INSEAD Portugal).
No final da cerimónia onde foi atribuída a distinção, Luís Moura e Silva, CEO da
WIT Software, afirmou: “Hoje tivemos a enorme honra de receber este Prémio
INSEAD Empreendedorismo. É uma distinção muito importante para nós e é
muito gratificante registar que o nosso percurso também é reconhecido no nosso
país”.
No passado dia 30 de Abril, a WIT já tinha sido distinguida, em Barcelona, com
um importante prémio da indústria mundial de telecomunicações (IMS Industry
Award for the Most Innovative Service Launch Enabled by IMS). A WIT foi uma
empresa outsider ao lado de três empresas gigantes: Oracle, Mavenir e Huawey.
Em 2013, as exportações representaram mais de 80% do volume de facturação
da WIT.

PRESS RELEASE
Sobre a WIT Software
A WIT Software é uma companhia especializada no desenvolvimento de software
para operadores mundiais de telecomunicações móveis. Sediada em Coimbra
desde 2001, tem escritórios em Leiria, no Porto e em Lisboa (Portugal), Reading
(Reino Unido), Dusseldorf (Alemanha) e Menlo Park (Califórnia, USA).
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