
Associados 
Proposta de Valor

O FAE é a única associação nacional 
representativa dos administradores de empresas.

O FAE, fundado em 1979, tem sido desde então a voz e o representante da 
visão dos gestores para as decisões de politica económica, defendendo a 
empresa como criadora de riqueza com responsabilidade social, produzindo 
e promovendo a partilha de conhecimentos e contactos,  bem como a 
valorização técnica dos seus associados.

O FAE agrega os seus 
objetivos de atuação 
em cinco domínios...

1. Promover
Conhecimento

2. Partilhar
Experiências

3. Construir
Ligações

4. Desenvolver
Competências

5. Promover
Desafios

...que se consubstanciam em múltiplas formas de atuação 

CONHECIMENTO

EXPERIÊNCIAS

LIGAÇÕES

COMPETÊNCIAS

DESAFIOS

• Colaboração com instituições congéneres no país ou no estrangeiro e o incentivo à participação nacional em programas 
ou projectos comunitários ou internacionais com interesse para o conjunto das empresas nacionais. 

• Emissão de pareceres e formulação de recomendações, com influência nas decisões de política económica.
• Análise e lançamento de acções necessárias à racionalização dos sectores de actividade económica de interesse dos 

associados.

• A investigação, o desenvolvimento, a formação e o aperfeiçoamento da função de administração de empresas com vista à 
valorização do papel da empresa na sociedade contemporânea.

• Valorização científica e técnica dos seus associados.
• Análise e divulgação dos princípios de uma administração moderna, exercida com larga autonomia e responsabilidade.

• Promoção da troca de informações/experiências e o convívio entre os seus associados e com os de associações 
congéneres.

• Estabelecimento e manutenção de relações com as entidades, públicas ou privadas, cujo objecto seja afim ou 
complementar do seu próprio, designadamente Universidades e centros de formação e/ou investigação, com vista à 
formação e à informação dos seus associados e à troca de experiências.

• Promoção, apoio ou participação em iniciativas visando o debate sobre experiências de interesse comum, 
designadamente através de conferências, seminários, visitas de estudo e debates nacionais e internacionais.

• Celebração de protocolos ou acordos de colaboração com entidades de referência, fomentando a partilha de 
experiências.

• Promoção de estudos e a dinamização de iniciativas com vista à análise e à divulgação da actividade empresarial e das 
formas da sua administração e da sua articulação com o conjunto da economia.

• Constituição de comissões especializadas ou grupos de trabalho para a análise de questões fundamentais ou o estudo de 
problemas específicos sobre os quais tenha sido consultada ou entenda dever pronunciar-se no âmbito da sua actividade.

• Edição e publicação de estudos e inquéritos em matérias chave.



Acesso a um conjunto de benefícios relevantes

Parcerias colocadas ao serviço dos associados do FAE

Associados 
Proposta de Valor

NÃO SÓCIO2. COLECTIVO1. SINGULAR

3 acessos

5 acessos

3 acessos

Desconto e prioridadeDesconto e prioridade

Por convite

X

X

Por convite

Mediante pagamento
de inscrição 

Mediante pagamento
de inscrição 

Congresso 
de Gestores

Open Days e
Open Boards

Gestores 
ao Desafio

Conteúdos 
e Parcerias

Almoços Debate

Cada ano em Novembro os gestores 
portugueses são chamados a debater um tema 
relevante para a gestão das suas empresas.

Várias empresas recebem o FAE para partilhar 
debates sobre os desafios da gestão, passados 
e futuros, e os instrumentos utilizados para 
lhes corresponder.

Conversas improváveis de final de dia, 
onde dois gestores de referência se 
desafiam mutuamente. 

Acesso privilegiado e exclusivo a conteúdos 
produzidos pelo FAE ou pelos seus parceiros 
nacionais e internacionais e descontos no 
acesso a eventos.

Almoços com entidades oficiais relevantes, 
anualmente com Ministro das Finanças, 
Economia e Ambiente, por exemplo.

Preço de custoPreço de custo

Acesso preferencial Acesso preferencial Acesso geral

5 acessosAcesso Grátis

Mediante pagamento
de inscrição 

Seminários

Tertúlia 
Trimestral

Jantares Anuais

Case Studies 
Business Schools

Clipping Diário

O FAE  organiza vários seminários com 
World Economic Forum, Missão 
Crescimento, e outros, sobre por exemplo 
digitalização e ciber-segurança.

Todos os trimestres juntamos associados do 
FAE e um executivo de destaque, a uma mesa, 
para partilha de conhecimentos e networking.

Quatro vezes por ano, os Associados do FAE 
juntam-se para jantares de networking, em 
Lisboa e no Porto, com um orador de 
destaque sobre o ano que vem.

Anualmente a CGD e o FAE promovem 
o prémio para o melhor case study produzido 
em Portugal. Os associados do FAE têm 
acesso imediato a todos.

O FAE produz, em exclusivo para os seus 
associados, um clipping diário com artigos, 
noticias e conteúdo de interesse para os 
gestores portugueses.

Por convite, 
mediante pagamento 

de inscrição

X

FAE Edifício Rosa
Rua da Junqueira, 39 - 2.º piso
1300-307 Lisboa Tel.: 21 361 82 50 

Fae@gestores.pt

www.gestores.pt




