comunicado de imprensa

ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS É O VENCEDOR DO PRÉMIO
PRÉMIO
CARREIRA ACEPI NAVEGANTES XXI

A Cerimónia de Entrega dos Prémios ACEPI Navegantes XXI vai ter lugar dia 25 de outubro de 2018 durante um
janta
jantar
tar de gala que se irá realizar no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.
Lisboa. Mais de uma centena de candidaturas
disputam os troféus das vinte categorias a concurso na edição deste ano.

Lisboa, 08 de outubro de 2018

A ACEPI - Associação da Economia Digital, anuncia hoje que a sua Direção decidiu, por unanimidade,
atribuir o Prémio Carreira ACEPI Navegantes XXI 2018,
2018 a Alexandre Soares dos Santos, líder histórico
do Grupo Jerónimo Martins
Martins, Presidente da Sociedade Francisco
Francisco Manuel dos Santos e Presidente do
Conselho de Curadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos,
Santos pela sua assinalável carreira e pelo
inegável contributo para o desenvolvimento da economia nacional e da sociedade portuguesa. O
Galardão será entregue durante a Gala do Prémios ACEPI Navegantes XXI, no próximo dia 25 de
outubro de 2018, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Nascido no Porto em 1934, iniciou, em 1957, a sua carreira profissional na multinacional Unilever
onde desempenhou, entre outras, a função de Diretor de Marketing da filial da empresa no Brasil.

Em 1968, assumiu a liderança da Jerónimo Martins, na qualidade de seu Administrador-Delegado,
desenhando uma estratégia de diversificação e iniciando uma firme trajetória de crescimento e
internacionalização do Grupo. Ao mesmo tempo, reforçou e aprofundou a parceria entre a Unilever e
Jerónimo Martins, que se manteve durante mais de 60 anos. Sob a sua liderança, a Jerónimo Martins
passou de uma empresa de média dimensão a um dos maiores grupos empresariais portugueses,
desde 1989 cotado na Bolsa de Valores de Lisboa, e controlado pela Sociedade Francisco Manuel dos
Santos, de que Alexandre Soares dos Santos é o maior acionista individual. Foi, desde 1996, Presidente
do Conselho de Administração do Grupo, que detém atualmente os supermercados Pingo Doce, os

cash & carry Recheio, as lojas Biedronka e Hebe, na Polónia, onde a Jerónimo Martins lidera - tal como
em Portugal - o mercado na distribuição alimentar, e as lojas Ara, na Colômbia.

Em 2009, criou a Fundação Francisco Manuel dos Santos, nome do seu avô materno, que procura
contribuir - através da publicação de livros, estudos, estatísticas e ensaios sobre temas relevantes da
realidade portuguesa no contexto europeu - para uma sociedade mais informada, mais consciente dos
seus direitos e dos seus deveres, que assume as suas responsabilidades e que escolhe em consciência
e em liberdade.

Entre 2009 e 2014, Alexandre Soares dos Santos presidiu também ao Conselho Geral da Universidade
de Aveiro.

Deixou a Presidência do Conselho de Administração de Jerónimo Martins em Dezembro de 2013,
depois de mais de 45 anos a liderar os destinos do Grupo, para se dedicar ao desenvolvimento da
Sociedade Francisco Manuel dos Santos, nas vertentes de negócio e de investimento social e
ambiental. Em 2016, foi criada a Fundação Oceano Azul com a missão de ajudar Portugal a assumir
uma posição de liderança nas agendas europeia e mundial em todas as matérias relativas aos oceanos.

Em reconhecimento dos relevantes serviços prestados a Portugal, do seu compromisso com o bem
comum, do seu mérito, visão, liderança e sentido de responsabilidade, foi distinguido várias vezes ao
longo da sua carreira, nomeadamente com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2000), a GrãCruz da Ordem do Mérito (2006) e a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial (2017).

O vencedor do Prémio Carreira Navegantes XXI é anualmente nomeado pelos membros da Direção da
ACEPI. Este galardão já distinguiu em edições anteriores personalidades como 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.

Também no dia 25 de outubro,
outubro e na mesma cerimónia, serão conhecidos
conhecidos os vencedores das vinte
categorias a concurso este ano,
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 DNS.pt; Melhor Site Startup - Powered by 3em1; Melhor Site Escola - Powered by Sitestar;
Melhor Estratégia Digital; Melhor Inovação Digital; Melhor e-Marketplace; Melhor Projeto Digital

Sustentabilidade & Inclusão; Melhor Projeto Digital Município; e Melhor Projeto Digital Administração
Pública.

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.
http://premios.portugaldigitalweek.pt
- fimfim-

Sobre a Portugal Digital
Digital Week'18
A Portugal Digital Week'18 este ano conta com as seguintes iniciativas:
•

Estudo da Economia Digital em Portugal 20092009-2025
2025: 22 outubro

•

Roadshow Nacional "Portugal Digital 20172017-2025":
2025" 22 a 26 de outubro

•

Portugal Digital Summit'18:
Summit'18 23 e 24 de outubro

•

UKUK-Portugal eCommerce Roundtable: 25 de outubro - 8:30 - 13:00

•

Entrega dos Prémios ACEPI NAVEGANTES XXI: dia 25 de outubro - 19:00- 23:30

•

Dia das Compras na Net ‘18: 26 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

