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Filipe Manuel Simões dos Santos nasceu em Lisboa a 9 de Julho de 1972.
É casado e tem dois filhos.

Desde Dezembro de 2016 é Professor Catedrático da Católica-Lisbon
School of Business & Economics da Universidade Católica Portuguesa,
sendo detentor da Cátedra em Empreendedorismo Social.

É licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa em 1994,
onde se graduou entre os 2% melhores alunos. É Mestre em Gestão e
Estratégia Industrial pelo ISEG –UTL em 1996, tendo recebido o prémio
IAPMEI para o melhor aluno do ano. Foi assistente do Instituto Superior
Técnico entre 1996 e 1998, onde foi membro executivo do Conselho
Pedagógico e coordenador do Gabinete de Estudos e Planeamento. É doutorado
em Management Science & Engineering pela Universidade de Stanford em 2003,
tendo ganho o Lieberman Fellowship por contribuições extraordinárias, ao servir
como Presidente do Conselho de Alunos Graduados e membro do Conselho da
Universidade. Recebeu o grau de agregado em Gestão pela Universidade Católica
Portuguesa em 2016.
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É Professor Visitante no INSEAD, onde foi Professor de Empreendedorismo entre
2003 e 2014. Nesta escola global de negócios foi director do Programa de
Empreendedorismo Social (ISEP) de 2007 a 2014, tendo formado mais de 500
empreendedores sociais de todo o mundo. Entre 2009 e 2013 foi também diretor
do Centro de Empreendedorismo do INSEAD (ICE), tendo angariado um
endowment de 5 milhões de euros, bem como ganho prémios internacionais da
Associação de MBAs (AMBA) de inovação em programas de formação.

Filipe Santos dá regularmente aulas de criação de empresas e empreendedorismo
social em programas de Licenciatura, Mestrado e EMBA, bem como sessões sobre
empreendedorismo corporativo e inovação social em programas executivos.
Ganhou vários prémios e menções honrosas por excelência no ensino no INSEAD
e já publicou mais de 10 casos de estudo internacionais, tendo ganho em 2012 o
prémio EFMD pelo melhor caso do ano na categoria de Africa.
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empreendedorismo social está publicada nas revistas científicas de gestão mais
prestigiadas internacionalmente, tendo recebido 5600 citações no Google
Scholar. Publicou em 2013 o livro - Manual para Transformar o Mundo, o primeiro
guia para empreendedores sociais em Português, resultante da metodologia de
Bootcamp em Empreendedorismo Social que desenvolveu e que já formou mais
de 4000 participantes em vários países. A 2ª edição do livro foi publicada em 2016
(em Inglês com o título “The Social Entrepreneur´s Guide to Changing the World”).

Foi Presidente fundador de Janeiro de 2015 a Novembro de 2016 da Estrutura de
Missão Portugal Inovação Social, iniciativa pública criada no âmbito do
Portugal2020 para dinamizar a inovação e empreendedorismo social. Foi cofundador em 2008 do IES – Instituto de Empreendedorismo Social, associação sem
fins lucrativos que visa a dinamização do setor de inovação e empreendedorismo
social em Portugal através de investigação, formação e capacitação.
Desempenhou pro-bono o cargo de Presidente do Conselho Estratégico do IES
desde a sua fundação até 2014. Foi também presidente do conselho académico e
científico para a metodologia ES+ de identificação de inovações sociais em
Portugal. Foi membro do Conselho Consultivo do Programa de Desevolvimento
Humano da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) de 2013 a 2014 e do Conselho
Consultivo do fundo de capital de risco – Inter-Risco II de 2011 a 2014. Foi
fundador em Outubro de 2013 e supervisor científico do Laboratório de
Investimento Social e, nesse âmbito, ajudou a dinamizar o Grupo de Trabalho
Nacional de Investimento Social, lançado pela Gulbenkian em Junho de 2014. Foi
também presidente, de 2012 a 2014, do júri do Prémio FAZ – Ideias de Origem
Portuguesa e, de 2010 a 2014, do Prémio INSEAD de Empreendedorismo. É
atualmente membro do Board da European Venture Philanthropy Association
(EVPA) e membro do Global Impact Investment Steering Group.

Filipe Santos é um perito internacionalmente reconhecido em temas de
empreendedorismo, inovação social, e investimento de impacto, sendo orador de
abertura em conferências como o Impact Investing for the Poor (Vaticano, Junho
2014) e Global Impact Forum (Zurique, Outubro 2014).
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