
 

 

 

PRÉMIO FAE/EXAME – 40 LÍDERES EMPRESARIAIS DO 

FUTURO 

O FAE – Fórum de Administradores e Gestores de Empresas – vai lançar uma iniciativa, 

conjuntamente com o Grupo Impresa (Jornal Expresso, Revista Exame e SIC), que 

consiste na constituição e atribuição de um Prémio que visa identificar, distinguir e tornar 

público, anualmente, os 40 líderes empresariais do futuro, em Portugal, com idades até 

aos 40 anos. 

Esta iniciativa, semelhante a outras internacionais tais como a “Le Choiseul 100” em 

França, ou a “Fortune 40 Under 40” a nível mundial, conta com o apoio da COSEC, 

entre outras instituições de destaque. Para Presidente do painel de jurados o FAE 

convidou António Horta Osório, Presidente do Lloyds Bank, que acumulará também a 

função de Chairman desta iniciativa. 

Este projeto será, ao longo dos próximos meses, amplificado nas páginas da revista 

Exame e do Expresso, entre outras plataformas do grupo Impresa, chegando a um 

grande universo de gestores e stakeholders. 

Julgamos que a instituição deste Prémio constituirá um elemento muito importante de 

reconhecimento público dos jovens gestores de elevado potencial e contribuirá 

fortemente para a sua motivação e melhoria de desempenho e consequentemente para 

a melhoria da gestão das empresas em Portugal. 



Uma das formas de candidatura a este Prémio será efetuada através da indicação de 

candidatos pelas Áreas de Recursos Humanos das empresas nacionais e também por 

recomendação do Conselho da Diáspora. A outra forma de candidatura poderá será 

feita pelos próprios candidatos. 

Assim, de acordo com o Regulamento que estipula e carateriza os diversos aspetos a 

considerar, para a atribuição do Prémio (processo de seleção e avaliação de 

candidaturas, prazos, júri etc.), a apresentação de candidaturas deverá ser efetuada 

entre o dia 10 de Abril e o dia 20 de Maio. Neste contexto, a COSEC enquanto 

patrocinadora desta iniciativa, vem convidar V. Exas. a participar, solicitando a vossa 

disponibilidade para a apresentação de, no máximo, 4 (quatro) candidaturas no site do 

FAE - http://faeonline.pt/. 

http://faeonline.pt/

