ELÍSIO ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS

É natural da cidade do Porto, onde nasceu em 1934. Frequentou a Faculdade de Direito de Lisboa e
já ultrapassou os 50 anos de uma carreira profissional vasta, que começou em 1957, na multinacional
Unilever, onde desempenhou, entre outras, a função de Diretor de Marketing da filial da empresa no
Brasil.
Em 1968, por morte de seu pai, assume a liderança de Jerónimo Martins, na qualidade de
Administrador-Delegado, desenhando uma estratégia de diversificação e iniciando uma firme trajetória
de crescimento e internacionalização do Grupo. Ao mesmo tempo, reforça e aprofunda a parceria com
a Unilever, que se mantém até aos dias de hoje e que dura há já mais de 60 anos.
Sob a sua liderança, Jerónimo Martins passou de uma empresa de pequena 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, entre 1996 e 2013, Presidente do Conselho de Administração do Grupo que detém os
supermercados Pingo Doce, os cash & carry Recheio, as lojas Biedronka, na Polónia, onde Jerónimo
Martins lidera - tal como em Portugal - o mercado da distribuição alimentar, e as lojas ara, na Colômbia.
Em 2009, anunciou a criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nome do seu avô materno,
que procura colocar ao acesso de todos os cidadãos a mais vasta informação disponível e
conhecimento sobre Portugal.
Em 1992, Alexandre Soares dos Santos é condecorado com o Grau de Grande Oficial da Ordem de
Mérito Agrícola e Industrial, na classe de Mérito Industrial; em 2000 é distinguido com a Grã-Cruz da
Ordem do Infante D. Henrique; e em 2006 é agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito.
Foi Presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro entre 2009 e 2014.

