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Nélson Santos de Brito entrou no Instituto dos Pupilos do Exército no ano de 1982, assumiu 

responsabilidade crescentes ao longo dos 11 anos que esteve na Instituição, assumindo em 

1992 a responsabilidade de Comandante de Batalhão. 

Nos últimos anos Nélson Santos de Brito liderou e participou em diversas iniciativas tendo 

como objectivo o reforço da importância do Instituto dos Pupilos do Exército na Sociedade das 

quais se destacam: Conferência sobre a Importância da Formação Pupilos do Exército na 

criação de Líderes e de Empreendedores realizada no dia 16 de Setembro de 2010 no 

auditório da 2ª. Secção, Orador Convidado da Cerimónia de Apadrinhamento aos novos alunos 

do ano lectivo 2010/2011 realizada 19 de Novembro de 2010, líder do Projecto 100 anos 100 

novos alunos que teve como objectivo inverter a tendência negativa na captação de novos 

alunos, líder da iniciativa Conversa com Valores que teve como objectivo trazer ao IPE 

ex.alunos e ex.alunas, personalidades reconhecidas na Sociedade das quais se destacaram 

Alexandre Soares dos Santos ( Presidente do Grupo Jerónimo Martins ) e António Pires de Lima 

( Na altura Presidente Executivo da Unicer e actualmente Ministro da Economia ), durante 

dois anos representou a APE na PASC, período durante o qual organizou e participou como 

Orador em conjunto com João Salgueiro no IX Encontro Público da PASC "A Importância de 

uma Liderança com Valores na Sociedade Actual" no dia 16 de Março de 2011, participou de 

forma activa na discussão do estudo do Ministério da Defesa sobre o futuro dos 

Estabelecimentos Militares de Ensino não Superior. Teve ainda a possibilidade de deixar o seu 

testemunho no livro Cursos Superiores nos Pupilos do Exército organizado por António Ribeiro 

da Silva. 

Nélson Santos de Brito considerado no ano 2000 pelo Diário Económico como um dos 25 

melhores líderes de futuro em Portugal, assumiu em Novembro de 2010 o cargo de CEO para 

Portugal do maior grupo mundial de educação superior Laureate International Universities que 

em Abril de 2011 comprou a primeira Instituição de Ensino Superior não Público em Portugal, 

o ISLA Campus Lisboa. Nos últimos 3 anos liderou a passagem do ISLA a Universidade Europeia, 

sendo a primeira Universidade dos últimos 15 anos em Portugal.  

Entre 2004 e 2011 foi o Director Geral da Multinacional Americana Kraft Foods em Portugal, 

onde chegou em 1998 como Director Financeiro depois de ter assumido a Direcção Financeira 

em empresas Nacionais. 

Sobre a sua liderança a Kraft Foods tornou-se uma das 10 maiores empresas de alimentação 

em Portugal, fruto de crescimento orgânico e de duas aquisições. ( United Biscuits Portugal; 

Lu Biscuits ). 



Foi ainda entre 2004 e 2011 membro da Direcção da Centromarca, onde no ano 2010 

trabalhou na causa de defesa das Marcas Originais versus as Marcas Brancas. 

Nélson Santos de Brito possui uma licenciatura em Economia pelo ISMAG, e um Bacharelato 

em Contabilidade e Administração pelo Instituto Pupilos do Exército. É pós-graduado em 

Gestão Empresarial e em Corporate Finance pelo ISCTE. Têm uma Especialização em 

Marketing pela Universidade Católica e em Brand Value pela Northwestern University - Kellogg 

School of Management. 

 


