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NEGÓCIOS INICIATIVAS PRÉMIO EXCELLENS OECONOMIA
PERSONALIDADE DO ANO

Alexandre Soares dos Santos:
A vontade de mudar Portugal

É nossa obrigação contribuir para um Portugal melhor", afirma Alexandre Soares dos Santos.



Em 1967 tornou-se líder do Jerónimo Martins
então com 300 pessoas no comércio e duas
mil na indústria, e hoje tem na distribuição 110
mil pessoas e está a caminhar para os 20 mil
milhões em vendas. Mas os negócios foram
apenas um meio para querer transformar
Portugal como mostra a criação das fundações.
FILIPE S. FERNANDES
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que aumentar lucros", escreveu Ale-
xandre Soares dos Santos, em 2018,
quando, aos 83 anos, se afastou dos

órgãos gestão do grupo Jerónimo
Martins e da empresa que o contro-
la (com 56,1% do capital), a Socie-

dade Francisco Manuel dos Santos.

Nascido no Porto a 23 de Setem-

bro de 1934, Alexandre Soares dos

Santos veio para Lisboa com um ano

quando o pai se mudou para Lisboa

para trabalhar com o sogro na Jeró-
nimo Martins. Frequentou a escola

primária no Colégio Académico dos

Anjos, e depois foi fazer o secundá-

rio, como aluno interno, no colégio
católico Almeida G arrett do Porto.

Quando terminou o quinto ano,
voltou a Lisboa para o Liceu D.
João de Castro. Do colégio interno
recorda o diretor, o padre Avelino
Soares, que o disciplinou: "Não era
rebelde no sentido de me portar
mal. Não aceitava as coisas sem ex-

plicação. Ainda hoje não aceito.
Esse padre ensinou-me a aceitar a

opinião dos outros e a organizar a

minha vida".

Carreira na Unilever
Decidiu-se pelo curso de Direito na
Faculdade de Direito de Lisboa que
então funcionava no Campo de San-

tana. Em 1956, frequentava o tercei-

ro ano quando se candidatou a ma-

nager trainee da Unilever. Falava in-

glês e alemão, foi entrevistado, fez os

testes na sede da Unilever em Roter-
dão e foi convidado para a empresa.

A 1de janeiro de 1957 estava na
Alemanha como trainee de marke-

ting numa formação na multinacio-
nal anglo-holandesa, tendo estagia-
do nas empresas de margarinas e de

detergentes, Margarine Union e

Sunlight Gessellschaft No fim des-

se ano, a 28 de Dezembro de 1957,
casou-se em Lisboa com Maria Te-
resa Canas Mendes da Silveira e

Castro (Lisboa, 17 de Outubro de

1932). Depois disso passou pela Ir-
landa, França, Portugal e Brasil,

sempre ligado a Lever.

Génese da multinacional
Quando, em 1967,p0r morte súbita

dopai, Alexandre Soares dos Santos

chegou à liderança dos Estabeleci-

mentos Jerónimo Martins, este era

um dos maiores armazenistas por-
tugueses e tinha uma componente
industrial importante, fruto da sua

aliança com a Unilever na Lever

Portuguesa, Fima e Iglo.
Nesta altura começa averdadei-

ra história de Alexandre Soares dos

Santos que é a da construção de uma
multinacional de distribuição portu-

guesa, a Jerónimo Martins, com as

suas marcas principais: Pingo Doce
e Recheio em Portugal, Biedronka
na Polónia e Ara na Colômbia.

Em 1978 entrou na distribuição
moderna com a criação do Pingo
Doce e em 1988 comprou o cash &
carry Recheio. Um ano depois a Je-
rónimo Martins passava a estar co-
tada em bolsa. Àentrada de 2000 ti-
nha negócios de distribuição em

Portugal, Brasil, Polónia e Inglater-
ra, negócios industriais com a Uni-
lever, nas águas com a Vidago, na fi-

nança com o BCP, no imobiliário
com a Mundicenter.

Crise virtuosa
Acrise, que explode em 2001, foi in-

tensa e brutal, mas foi Lima espécie
de expiação e uma passagem para
um mundo melhor com a Biedronka

a tornar-se líder de mercado na Po-

lónia, o Pingo Doce e o Recheio a al-

candorarem-se à primazia na distri-

buição em Portugal. Uma década de

prosperidade que serviupara prepa-
rar e fazer a passagem de testemu-
nho de Alexandre Soares dos San-
tos para o filho Pedro Soares dos

Santos, o que marca a chegada ao

poder da quarta geração.
Em 2009, lançou a Fundação

Francisco Manuel dos Santos, ão que
tem marcado a vida social, cultural e

científica em Portugal e, mais tarde,

surgiu a Fundação Ocean Blue, que
detém o Oceanário de Lisboa.

Abiblioteca da Nova School Bu-
siness Economics em Carcavelos
tem os nomes de Alexandre e Tere-
sa Soares dos Santos, graças a uma

contribuição superior a cinco mi-
lhões de euros. "A nossa obrigação
é contribuir para um Portugal me-
lhor e não apenas distribuir dividen-

dos", justificou Alexandre Soares
dos Santos, que neste momento se

encontra a lutar com tenacidade
contra o quarto cancro. ¦

Uma iniciativa do Negócios em parceria com a PwC



EMPRESA DO ANO

Grupo Sousa, o empresário que veio da Madeira
O grupo nasceu no Funchal há mais de três décadas. Hoje é um grupo empresarial que tem
o centro de decisão na Madeira, mas 70% dos negócios são feitos fora do arquipélago.

Luís Miguel Sousa diz que a reorganização do grupo madeirense é "permanente'

Luís Miguel Sousa chegou a ser co-
nhecido como o "dono da Madeira",
como lhe chamou a Exame em 2011,

ou "senhor da Madeira", como refe-

re o Público em 2014). Mas hoje,
com 67 empresas, "o Grupo Sousa é

composto poruma grande equipa de

810 pessoas, faturamos em termos
consolidados 153 milhões de euros e

70% do nosso volume de negócios é

gerado fora da Região Autónoma da

Madeira", refere Luís Miguel Sousa,

58 anos.

O centro de gravidade está fora
da Madeira, mas "o nosso centro de

decisão ainda está no Funchal, tal
como os serviços centrais de apoio às

operações", explica. Adianta que um
empresário, numa região insular pe-
riférica e de pequena dimensão, tem

responsabilidades e atenções acres-

cidas "pelo impacto que temos, pela

economiaquegeramos,pelos efeitos

diretos e indiretos e pelos impostos

que pagamos. Em especial, pelos
nossos recursos humanos, onde so-

mos cerca de 600 na Madeira, são

muitas famílias".



O mar e as ilhas
"O nosso espaço preferencial de ex-

pansão são os arquipélagos da Ma-
caronésia (Açores, Cabo Verde, Ca-
nárias e Madeira) pela afinidade na-

tural", sublinha Luís Miguel Sousa e

como base o portfólio de serviços
como o transporte marítimo, as ope-

rações portuárias, a logística e a ener-

gia. Mas, como acrescentou, dispo-
níveis para "analisar outros merca-
dos onde, designadamente em par-
ceria, possamos levar a cabo opera-

ções comercialmente viáveis e sus-

tentáveis, sem abandonar o foco da

rentabilidade e da precaução".
Este é o ponto de chegada de um

percurso iniciado, em 1985, quando
Luís Miguel Sousa constituiu uma
agência de navegação no Funchal, a

partir de um pequeno negócio do avô

e quatro irmãos. Regressara ao Fun-
chal depois de se ter licenciado em
Gestão pelo ISLÃ em Lisboa, embo-

ra o seu primeiro destino como estu-

dante tivesse sido o Porto e a sua fa-
culdade de Medicina, estadia de du-

rou apenas alguns dias.

Em 1989 ficou com a concessão

da ligação do Funchal e Porto Santo,
e aproveitou a crescente liberaliza-

ção dos transportes e crescimento da

logística para fazer da insularidade a

força motriz da sua estratégia.
No ano seguinte comprou a Em-

presa de Navegação Madeirense (GS
Lines) e criou o Operador Portuário
da Madeira. Cinco anos depois Fun-

dação da Logislink. Em 2010 deu-se

a aquisição da Boxlines à Sonae e um
novo navio porta-contentores Fun-
chalense 5, ajustado às necessidades

e exigências do mercado.

0 salto para o exterior
"Neste salto para o exterior da Ma-

deira", como refere Luís Miguel Sou-

sa, salienta-se a construção dos ter-
minais logísticos da Logislink na Ma-

deira e em Lisboa, "parte integrante
de um conjunto de serviços door to

door, maioritariamente assegurado

com meios próprios, conferindo uma
elevada qualidade, robustez e segu-

rança às operações diariamente as-

seguradas com os Açores e a Madei-

ra, que pretendemos replicar noutras

geografias". A que se juntam outras

empresas de logística e a gestão, em

parceria com o Grupo ETE, do TSA
operador portuário de carga conten-
torizada e geral no Terminal Multi-
purpose de Lisboa.

Um dos negócios sublinhados por
Luís Miguel Sousa é a lisbon Cruise

Port, terminal de passageiros de cru-
zeiros, em que o Grupo Sousa, com

30%, está em parceria com a Global
Ports Holding (GPH) (40%), Royal
Caribbean Cruises (20%) e Creuers
dei Port de Barcelona (10%).

Sempre em movimento

'Areorganização do Grupo é perma-
nente", afirma Luís Miguel Sousa. O

grupo Sousa opera ainda na área da

energia e do turismo. Detém a Gás-

link, que gere o "gasoduto virtual de

gás natural" entre Sines e o Terminal
da Empresa de Eletricidade da Ma-
deira nos Socorridos/Madeira, em

operação desde 2014 Detém ainda a

Windmadnaproduçãodeenergiare-
novável eólica.

No turismo tem agências de via-

gens, hotéis em Porto Santo (Torre
Praia, Luamar, Praia Dourada) e os

restaurantes (Salinas, Pizza N'Areia,
O Corsário e Ponta da Calheta).

As holdings Sousapar e Lumiso,
detidas por Luís Miguel Sousa, con-
trolam 80% do Grupo Sousa, estan-
do o restante repartido pela Beta Sol

(10%), do irmão Ricardo Sousa, e

pela Rusamar, (10%), pertencente
ao amigo, Rui São Marcos, que até

2000 "desempenharam funções im-

portantes no Grupo, no seu desen-

volvimento inicial".

No top 100 dos maiores armado-

res do mundo da Alphaliner, o

HGrupo Sousa ocupao 87° lugar no

ranking dos armadores com maior

capacidade de transporte marítimo
de contentores, com uma frota de 9
navios (próprios e afretados), 8 por-
ta contentores e 1 ferry, com uma ca-

pacidade total aproximadamente de

7.100 TEU, o que faz do grupo o

maior armador nacional. Bfsf

negócios-chave

1985 - Luís Miguel Sousa constitui

um agente de navegação na Madei-

ra.

1989 - Criação da Porto Santo Line.

1990 - Aquisição da Empresa de Na-

vegação Madeirense. Criação do

Operador Portuário da Madeira

2005 - Fundação da Logislink
(Terminal de Logística).

2010 - Aquisição Boxlines à Sonae

(mercado dos Açores).

2014 - Constituição da Gáslink,

pipeline virtual de LNG.

2015 - LCP - Lisbon Cruise Ports, ter-
minal de passageiros de cruzeiros

de Lisboa em conjunto com a Global

Ports Holding (GPH), Royal Ca-

ribbean Cruises Ltd e Creuers dei
Port de Barcelona. Compra da
Portline Containers ao Grupo Stan-

ley Ho (linhas internacionais).

2019 - Aquisição em curso da opera-

ção de Rebocadores da Svitzer/Gru-

po Maersk em Portugal (Lisboa, Se-

túbal e Sines) que será uma nova
áreadeatividade.


