
Quem é Alexandre
Fonseca, o novo
líder da Meo



TELECOMUNICAÇÕES

Alexandre Fonseca,
o apaga- fogos da Altice

Focado, metódico e distante das pessoas com quem trabalha. É assim que antigos
colegas da Geotur, Cabovisão e Oni definem o novo presidente executivo da Meo.
Alexandre Fonseca, de 43 anos, é ainda destacado como "o homem Altice".

Alexandre Fonseca, de 43 anos, acompanha o grupo Altice desde 2012.
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// A lexandre tem"™ /^k toda a nossa
/ confiança." As

-A- -^^- palavras são de

Patrick Drahi, fundador e presi-
dente da Altice, depois de a empre-
sa ter confirmado o nome de Ale-
xandre Fonseca como CEO da

Meo. Uma escolha que não sur-

preendeu os antigos colegas do ges-
tor ouvidos pelo Negócios, que o

consideram o "homem Altice".
Licenciado em Engenharia In-

formáticapela Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa,
Alexandre Fonseca integra a famí-
lia Altice desde 2012, quando o

grupo comprou a Cabovisão. Mas
o seu percurso começa bem antes,

na área de consultoria.
É por volta do ano de 1999 que

Pedro da Mata Fernandes se cruza

pela primeira vez com Alexandre
Fonseca na Geotur. Na altura, o

novo CE O da Meo era consultor da

PricewaterhouseCoopers (PwC) e

estava a avaliar a compra da empre-
sa de turismo pelo Grupo RAR. A
primeira impressão? "Um óptimo
profissional" com "excelentes capa-



cidades de comunicação" e "muito

metódico", contou ao Negócios.
Alexandre Fonseca era sempre dos

primeiros a chegar ao escritório,
mas também fazia questão de sair a
horas. "Tinha um horário rígido", re-
velou Pedro da Mata Fernandes.

Passado pouco mais de um ano,
Alexandre Fonseca regressou à

PwC como responsável de desen-

volvimento de negócios, onde per-
maneceu até final de 2003, data a

partir da qual ingressou na IBM
como responsável de projecto. A
experiência em consultoria é apon-
tada como um dos factores-chave

para o desenvolvimento da capa-
cidade metódica do gestor.

São estes traços que levam os

testemunhos ouvidos pelo Negó-
cios, alguns dos quais preferiram
não ser identificados, a não terem
dúvidas de que se trata de um "ho-
mem Altice". "Ele encaixa perfei-
tamente na família e metodologia
Altice", "muito mais do que Cláu-
dia Goya", a anterior CEO da Meo,
disse um colega da Cabovisão.

O facto de ser muito focado em

objectivos, firme e, também, dis-
tante das pessoas com quem traba-
lha são as principais característi-

cas destacadas para o perfil de "ho-

mem da Altice".
Da vida pessoal de Alexandre

Fonseca pouco se sabe. Mesmo

quem trabalhou com ele durante
vários anos. Atecnologia é uma das

suas grandes paixões e "o conheci-

mento aprofundado" sobre o tema
é prova disso, reforçaram alguns
dos testemunhos. Depois de ao

longo da sua carreira ter trabalha-
do em vários países, entre os quais
Brasil, Moçambique, Suíça e EUA,
actualmente Alexandre Fonseca

gosta de viaj ar com frequência pelo

território nacional. E o automobi-
lismo e a aviação são outras das

suas paixões.
Mal a Altice fechou a compra

da Meo, o gestor foi convidado

para integrar o "board" como CTO.
Paulo Neves foi o nome escolhido

para CEO. Mas Alexandre Fonse-

ca esteve sempre presente nos mo-

mentos cruciais, incluindo os mais

polémicos como as alegadas falhas

doSIRESP.
Na semana passada, assumiu

os comandos da Meo, numa altu-
ra em que a Altice está a viver tem-

pos de turbulência. Para tentar
acalmar os ânimos, a Altice deci-
diu reorganizar a estrutura de ges-
tão do grupo, o que levou ao regres-
so dos homens de confiança de

Drahi aos cargos de topo. Em Por-

tugal, a escolha para liderar as ope-
rações nesta altura de incertezas

recaiu, mais uma vez, sobre Ale-
xandre Fonseca. ¦
A tecnologia,
o automobilismo
e a aviação
estão na lista
dos interesses
do novo
CEO da Meo.


