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Osmaispoderosos30 °Dionísio Pestana CEO do GrupoPestana

PORQUE ENTRA
É líderdamaior cadeia hoteleira do País com
presença em quatro continentes com quase
100unidadesespalhadaspelasprincipaiscida
des Em tempo de crise e de dificuldades para
algunshoteleiros Dionísio Pestana não só au
mentouadimensãodogrupo comoarranque
do Pestana Tróia a abertura do PestanaCo
lombos do Pestana Casablanca doSouth
BeachedoBogotá comoprometenão ficarpor
aqui E se o arranque da sua carreira foi dedi
cada à construção de raiz dos hotéis agorajá
são várias as unidades que tem sob gestão al
gumas delas com a promessade as recuperar

ASCENSÃO

DIONÍSIO PESTANA 61 ANOS

Viveuem Joanesburgo naÁfricado Sul até
aos 24 anos e licenciou se em Business Eco

nomics pela Universidade de Natal
Rumou em direcção àMadeira a pedido do

pai Manuel Pestana em74 paradirigir oen
tão deficitário Sheraton Madeira
Na década de 80 é com o novo conceito de

alojamento o timesharing que fezvingar o
seu negócio
Ganhou a concessãodas Pousadas de Por

tugal
De umaunidade hoteleiradeficitária fez nas

cer nos últimos40 anos o maiorgrupo hote
leirodo País compresençaem4continentes

FUTURO SOB O SIGNO CHINÊSCOELHO

YANG POSITIVO Símbolo da longevidade Leva vida tranquila com sucesso nos
negócios Tem intuição sentido de sacrifício e renúncia

Tímido Sensível às críticas evita confrontos

A MELHOR FORMA DE PREVER OFUTUROÉ CRIÁ LO escreveu Peter Drucker E isso tem sidoaestrela
polar que tem guiado o Grupo Pestana na sua conquista do mundo Forte dentro de portas o grupo soube
investir em mercados exteriores de elevado potencial como prova a sua recente presença em Cuba Dionísio
Pestana tem antecipado com determinação que o turismo é um dos trunfos dos portugueses E que muito
do que será o futuro do país passará por aí Diversificação e qualidade acima da média tornam hoje o Grupo
Pestana um poder já global E isso tem muito a ver com a gestão eficaz de Dionísio Pestana atento às
mutações de um mercado onde a atitude e a oferta se alteram muito rapidamente Por isso está ao mesmo
tempo na Europa na América Latina ou em África Crescendo sustentadamente

CURIOSIDADE

Descobrir peculiaridades da vida de Dionísio Pestana não é tarefa fácil Tem um círculo apertado
de amigos e ninguém lhe consegue apontar inimigos Benfiquista foi a Amsterdão para ver a final
da Liga Europa com o Chelsea onde os encarnados perderam por 2 1 É apreciador de cerveja a
única bebida alcoólica que bebe desde sempre quando está com os amigos e opta pela Coral a
marca da empresa de Cervejas da Madeira de que é proprietário É conhecido por ser um pouco
forreta e passa férias normalmente nos seus hotéis como forma de os conhecer como cliente

Jornal Negócios

1/26 a 29

S/Cor

3494

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):13082013

Diversos



FORÇA HERCÚLEA

INTUIÇÃO Ha muito que o CEO do Grupo Pestana percebeu que o futuro
está na expansão fora de portas E na capacidade de atrair turistas no
exterior para dinamizar a oferta interna Tem antecipado tendências Os
resultados dos últimos anos falam por si

FRAQUEZA AQUILIANA

TIMIDEZ ASSUMIDA Dionísio Pestana evita os holofotes e sobretudo é
discreto na forma como intervém na sociedade portuguesa apesar de a sua
impressão digital estar presente de forma muito forte na Madeira As suas
opiniões poderiam ser mais marcantes

O ELEVADOR DO PODER
Quem são os candidatos a entrar

no top 50 do próximo ano e
quem este ano perdeu poder

PRÓXIMO PODEROSO

MARCO ANTÓNIO COSTA
O ex secretário de Estado da
Segurança Social é o novoMi
guel Relvas no PSD o homem
quemanda namáquinaNaver
dade já mandava foi um dos
homens essenciais naascensão
de Passos Será doravante ain
damais decisivo

EX PODEROSO

JOSÉ SILVA RODRIGUES
Eraconsideradoogestorpúbli
co modelo depois do trabalho
elogiadonaCarris e de assumir
a fusão com aMetro de Lisboa
O caso dos swaps fê loumadas
primeiras vítimas Silva Rodri
gues não enfia a carapuça

FALSO PODEROSO

RUI MACHETE

Opoder do novo ministro é es
sencialmente político visando
dar resguardo e experiência a
Passos Coelho Mas o ministro
dos NegóciosEstrangeirosper
deuaspastas económicas antes
dominadas porPortas
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29 °António Mota presidente da MotaEngil

POR QUE MANTÉM

Acrise no sectorconstrução emPortugal tem
sido contornada pelaMota Engil que cada
vez mais está a reforçar o peso da actividade
internacional nos seus resultados Os merca

dosexternos representam 64 da actividade
e quase 80 da carteira de encomendas O
grupo presidido porAntónioMota tem con
seguido tambémevitardespedimentos pro
curando transferiros colaboradores que tem
em Portugal para mercados que estão em
crescimento AMota Engil está ainda a ten
tar entrarem novos países

ASCENSÃO

ANTÓNIO MOTA 58 ANOS

Licenciado em Engenharia Civil pela Uni
versidade do Porto

Iniciou a sua actividadeprofissionalem 1977
como estagiário na Mota Companhia
Exerceu funçõesdepresidente doconselho

de administração naMota Engil Engenha
ria e Construção 2003 2006 na Mota En
gil Internacional 2000 2003 na Engil
2000 2003 enaMota Companhia 1995
2003 ondeocupou tambémocargodevice
presidente 1987 1995
Desde 2000 que ocupaocargode presiden

te do conselho de administração daMotaEngil

FUTURO SOBO SIGNO CHINÊS GALO

YANG POSITIVO
Fiel é uma pessoa analítica de confiança eficiente com boa memória Observador perspicaz

Auto confiante Por vezes inseguro É muitas vezes mal compreendido
SE O HOMEM NÃO SABEAQUE PORTO SE DIRIGE NENHUM VENTO LHE SERÁ FAVORÁVELescreveu
Séneca António Mota soube antecipar a direcção do vento e expandiu as suas actividades antes da crise que
se instalou em Portugal Para isso foi determinante a escolha de Jorge Coelho que foi um ponta de lança
dessa estratégia Mas António Mota nunca largou as rédeas da maior empresa do sector da construção em
Portugal Determinado o líder da Mota Engil sabe que nos próximos tempos os grandes negócios na área da
construção se farão fora de portas Porque o Estado não tem dinheiro Nem aparentam surgir investimentos
estruturantes de grande valor para empresas como a Mota Engil Assim depois de dobrado o Cabo das
Tormentas seguem se agora as Descobertas noutros cabos nas sete partidas do mundo

CURIOSIDADE

Se a Mota Engil está hoje em quase duas dezenas de mercados e continua à procura de
oportunidades para se expandir é em Angola onde o grupo nasceu que António Mota se sente
realmente bem Em média visita o país todos os meses sempre com entusiasmo alegria e prazer
notório para quem o acompanha No aeroporto recebe tratamento VIP e foramjá várias as obras
do grupo inauguradas por José Eduardo dos Santos
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FORÇA HERCÚLEA

PERSPICAZ Antes de outros soube antecipar o eclipse da economia interna
e expandiu se para mercados em crescimento onde o seu know how
fizesse a diferença Agora colhe os frutos dessa diversificação global e da
escolha dos colaboradores certos para a tarefa

FRAQUEZA AQUILIANA

INCOMPREENSÃO Apesar de ter uma estratégia definida necessita
algumas vezes de encontrar fora do circuito familiar as forças que
equilibrem os desequilíbrios internos isso coloca o como alvo de críticas
soezes como aconteceu com a escolha de Jorge Coelho
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