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1
. A história do nosso turismo e da nossa hotelaria, em 2013, é a história do nosso 
país.

Aliás, é geralmente assim: embora o nosso turismo beneficie, em regra, do im-
pulso do turismo internacional, sob a forma de chegadas de visitantes que pro-

curam Portugal para o gozo de uns momentos de lazer ou para a realização de obje-
tivos de trabalho e negócio, o desempenho da nossa hotelaria está inevitavelmente 
associado às contingências da vida em Portugal. Para o bem e para o mal. Em 2013, 
para o mal.

É por isso que, embora no ano que agora findou os nossos hotéis tenham, de uma 
maneira geral, registado progressos na sua ocupação, e certamente nos seus provei-
tos, graças ao crescimento das dormidas de estrangeiros, não pode deixar de salien-
tar-se e lamentar-se a menor contribuição dos portugueses para os resultados obti-
dos pelas razões conhecidas de uma conjuntura nacional particularmente adversa.

Infelizmente, o ano que agora começa não se afigura capaz de gerar melhores con-
dições para uma recuperação das dormidas nacionais nos hotéis portugueses. Mas, 
quem sabe?! Seria bom que 2014 representasse a reversão da crise instalada em Por-
tugal. Por duas razões principais: porque os nossos hotéis voltariam a poder contar 
com o mercado nacional, o mais natural e lógico da hotelaria do país; mas, sobretudo, 
porque seria um sinal de que os portugueses estariam a sair da asfixia em que têm 
vivido.  

2. De uma maneira pouco salientada pelos que discorrem sobre as questões da 
nossa hotelaria, não para de acentuar-se a criação no nosso parque hoteleiro de dois 
tipos de oferta: a representada pelos hotéis a que poderíamos chamar de clássicos ou 
convencionais; e a constituída por uma nova geração de hotéis do tipo boutique, ou 
hotéis de assinatura, que surgem, muitos deles, nos sítios mais inesperados do territó-
rio nacional, parecendo confiantes de que a sua capacidade de atração será suficiente 
para compensar a falta de tradição do destino de implantação. 

Os primeiros exibem com orgulho a patine do tempo e querem estar no presente 
como no futuro à altura do seu passado. Os segundos procuram através de um design 
inovador e de uma simplicidade, mais aparente do que real, de meios e processos 
provar que os tempos são outros e que o único passado que conta é o seu, quando 
chegar a altura.

Quem vai ganhar esta competição é o que se pode perguntar. Se calhar, ambos os 
lados à compita! Porque, afinal, é tudo uma questão de mercado. E mercados, há-os 
para todos os gostos!   
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Congresso ADHP discutiu  
‘Os desafios do diretor hoteleiro’

“A qualidade de 
serviço advém da 
formação e se esta 
for ficando para 
trás, as vendas 
também descem” 

Formação e 
reconhecimento são 
fatores chave da profissão

A 
credibilidade da classe 
profissional é, nos dias 
de hoje, um dos maiores 
desafios dos diretores de 

hotel. O regresso do congres-
so da Associação de Diretores 
de Hotéis de Portugal trouxe a 
lume esta e outras temáticas, 
discutindo ‘Os grandes desafios 
do diretor hoteleiro’, na ESHTE.

Para Raúl Ribeiro Ferreira 
o balanço da convenção que 
aconteceu a 10 e 11 de outubro 
é positivo, atendendo ao nível 
de participações, “num total de 
230 congressistas, mais 30 re-
presentantes de fornecedores e 
patrocinadores, além dos orado-
res e moderadores”. Estes foram 
os números conseguidos após 
um interregno de “cerca de nove 
anos desde a realização do últi-
mo encontro” recordou o presi-
dente da direção da ADHP, à Di-
rHotel. Outro aspeto a salientar, 
é o facto de estas participações 
serem provenientes das mais va-
riadas áreas de serviço, entre di-
retores de hotéis, F&B ou de alo-
jamento; porque a diversidade 
de funções também era um ob-
jetivo a atingir pela Associação. 

Pela primeira vez, realizou-se 
também, na primeira noite, os 
Prémios Excelência na Hotelaria, 
numa parceria com o Publituris. 
Esta iniciativa serviu de certo 
modo “para aguçar as atenções 

pois foram atribuídos prémios 
aos diretores, em jeito de “reco-
nhecimento do trabalho que têm 
desenvolvido e para mostrar ao 
mercado que há diferenças entre 
os hotéis que têm profissionais 
de excelência -entre candidatos 
aos Prémios, nomeados e vence-
dores e todo o restante merca-
do. O sucesso dos empresários é 
o sucesso da ADHP”, acrescenta.

Relativamente ao grande tema 
do congresso, ficam como pala-
vras-chave a ‘formação’, ‘vendas’, 
‘novas tecnologias’ e ‘relaciona-
mento com o mercado’. A forma-
ção dos ativos, é um desafio que 
pode passar despercebido, mas 
deve ser debatido “porque a quali-
dade de serviço advém da forma-
ção e se esta for ficando para trás, 
as vendas também vão descer”, 
explicou Raúl Ribeiro Ferreira, pe-
gando nas palavras que utilizou 
no seu discurso de encerramen-
to. Aí recordou o trabalho que a 
ADHP tem estado a desenvolver 
com diversas entidades do setor e 
criticou os cursos de turismo que 
estão a ser ministrados em esco-
las secundárias, em detrimento 
dos cursos promovidos pelo Turis-
mo de Portugal “onde se verifica 
uma aposta na qualidade e onde 
cada aluno custa oito mil euros 
por ano”, ao Instituto.

Responsabilidade  
e gestão

A sessão de abertura contou 
com a presença do presidente 

da câmara de Cascais, Carlos 
Carreiras, tendo o edil compara-
do as suas funções às de um di-
retor de hotel, dado os objetivos 
a atingir ditarem a satisfação e 
fidelização de quem visita a re-
gião ou hotel, haver necessidade 
de captar mais pessoas/turistas 
e de nos mostrarmos superiores 
face à concorrência.

As responsabilidades ineren-
tes à profissão e a sua gestão 
do futuro foi, então, o tema que 
abriu o debate, com Manuel Pin-
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to, do Hotel Mundial, a salientar 
“as principais e relevantes mu-
danças que se registaram na 
atividade turística a nível mun-
dial, e a proporcionar a todos os 
presentes, algumas sugestões 
de forma a poderem, não só 
interpretar algumas destas mu-
danças, mas também a forma 
de as superar”. Para este diretor, 
“a aplicação de alguns procedi-
mentos considerados inerentes 
e prementes na função do atual 
diretor de hotel, tem como prin-
cipal objetivo a rentabilização da 
própria unidade, mas também 
conseguir-se que esta preste um 
serviço de grande qualidade ao 
cliente final”, conforme explicou 
à DirHotel. Mas foi no congresso 
que Manuel Pinto resumiu que “o 
grande desafio do diretor de ho-
tel é saber gerir a carreira, por-
que essa é a melhor forma de 
defender o seu hotel”. 

Quanto à análise do evento 
num todo, o profissional con-
sidera que foi “uma excelente 
oportunidade de partilhar algu-
mas experiências da atividade”, 
num congresso que demonstrou 
capacidade de grande mobiliza-
ção por parte da Direção da As-
sociação. É por este motivo que 
Manuel Pinto sugere que se deve 
dar continuidade “à organização 
de congressos, seminários temá-
ticos e/ou atualizações perma-
nentes nos modelos de gestão”.

E eis que a gestão partilha-
da vs as parcerias estratégicas 
foram também temas que reu-
niram diversas caras. Da cadeia 
Altis, Francisco Moser abordou 
a importância da unidade em se 
associar a uma rede que traga 
uma maior visibilidade e capaci-
dade de contratação ao mesmo 
tempo que diminui os custos, - 
no caso com a Blue and Green. 
Já Francisco Cunha represen-
tou a Best Western International 
(BWI), dando a conhecer o mo-

delo que assenta em três seg-
mentos/categorias (dos três aos 
cinco estrelas) e das vantagens 
que os afiliados conseguem ao 
integrar esta cadeia. Por seu 
turno, Alexandre de Almeida, 
dos Thema Hotels, recordou o 
memorando de entendimento 
que foi realizado entre os Ale-
xandre de Almeida Hotéis e o 
Lágrimas Hotels, dando origem 
à nova marca Thema Hotels. 
Por fim, Alexandre de Almeida 
deixou como mensagem que “a 
missão, valores e cultura de uma 
empresa são aspetos essenciais 
nos dias de hoje” e ditaram este 
negócio.

Distribuição e 
desenvolvimento 
sustentável

Na segunda parte do primei-
ro dia dos trabalhos foi dado 
espaço ao tema do marketing 
digital e web distribution, com 
Carlos Paulo, da Google Portu-
gal, a referir que “a necessidade 
de investir em tecnologia não 
é obrigatoriamente um investi-
mento financeiro mas de empe-
nho”. No final, o representante 
deixou dicas de como otimizar 
as respetivas marcas, dependen-
do das plataformas e mercados 
em que as unidades se querem 
promover e trabalham. Sobre 
este aspeto, Nuno António, da 
Wareguest, afirma que, apesar 
de em Portugal já se demonstrar, 
“maturidade tecnológica, o obje-
tivo é chegar mais alto”, dando 
a entender que ainda existe um 
longo caminho a percorrer.

A fechar, foi abordado o de-
senvolvimento sustentável fa-
lando-se de certificação, por 
Simara Soares, da SGS; respon-
sabilidade social, ambiental e 
económica, com Claudia Gama 
a apresentar ‘o caso Delta Cafés’ 
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A proposta de alteração ao Re-
gime Jurídico dos Empreendi-
mentos Turísticos (RJET), entre-
tanto já aprovada, foi o tema em 
foco no congresso e dominou as 
conversas.
Conforme nos explicou Raúl Ri-
beiro Ferreira esta é uma pro-
posta que está em fase final de 
execução desde a Secretaria de 
Estado de Turismo (SET), mas 
que nunca envolveu os verdadei-
ros interessados. “Houve conver-
sas entre a Associação e a SET 
mas, oficialmente, só tivemos 
conhecimento do modelo dias 
antes do início do congresso, 
sendo que teríamos que dar um 
parecer até à meia-noite de dia 11 
de outubro”, contou-nos.
A proposta, de 45 páginas, tem 
como ponto flagrante a figura 
do diretor de hotel, aspeto que 
foi consagrado mesmo antes da 
Lei dos Empreendimentos, mas 
que se vê agora eliminada atra-
vés da alínea 2 do Artigo 47, do 

RJET (ver Caixa: Artigo 47). 
Para o advogado de turismo, Car-
los Torres, esta medida “é a ma-
chadada final” no que respeita à 
“tendência de valorização e dig-
nificação da profissão de diretor 
de hotel”. Com vista a evitar o seu 
estabelecimento foram propos-
tas três formas de combate. 
A primeira assenta na “pressão 
e lobbying para manutenção do 
anterior artigo”. Segundo Raúl 
Ribeiro “os associados estão 
descontentes e devem pugnar 
por outra forma de atuação. Sa-
bemos que estamos limitados 
pelo panorama dos assentos no 
Parlamento, mas queremos le-
vantar esta discussão novamen-
te”. Sobre as restantes opções, 
diz-nos que passam por seguir 
o caminho da regulamentação 
profissional e/ou criação de uma 
ordem”, tal como propôs Carlos 
Torres, durante o congresso. “A 
regulamentação está, atualmen-
te, a ser desenvolvida e o merca-

do reconhecê-la-á a breve prazo, 
através de associações patro-
nais, escolas, CTP,” etc, adianta 
o presidente da direção. Depois, 
poder-se-á optar pela “criação 
de uma Ordem, defendendo-se 
uma classe profissional com as 
devidas especificidades”. Caso 
contrário, pergunta o diretor 
“como é que vamos explicar aos 
alunos que agora saem para o 
mercado de trabalho que vão 
concorrer com pessoas que não 
têm formação específica?”.
João Freitas, também falou com 
a DirHotel a este propósito, de-
fendendo que esta é “uma si-
tuação ridícula em se passa de 
um curso de 300 horas, onde se 
“fazia” um diretor, para uma situ-
ação em que qualquer um pode 
ser diretor”. Para este responsá-
vel, ambas as “situações estão 
erradas e quem não tiver forma-
ção adequada ou a experiência 
necessária não tem habilitações 
para a função”.

RJET: FUTUROS DIRETORES SEM HABILITAÇÕES?
e Pedro Ferreira, do Corinthia 
Hotel Lisboa a focar a eficiência 
energética e a apresentar todo o 
processo que o hotel atravessou 
desde o antigo Alfa, ao novo Co-
rinthia.

Formação e Perspetivas
Joaquim Moura, representan-

te da CTP, acredita estarmos “a 
viver uma crise no que respeita 
à formação intermédia”, que tem 
por base um estudo realizado há 
um par de anos e identifica que 
“todas as profissões de turismo, 
em Portugal e no Reino Unido, 
estão a ser desregulamentadas, 
sendo, por isso, necessário, criar 
valor”. Este é também o motivo 
que justifica caber às associa-
ções “dar o selo de qualidade 
às funções” que devem ser cer-
tificadas. Neste painel estiveram 
ainda Rui Santos, do Turismo de 
Portugal, que apresentou a rede 
de escolas e deu a conhecer al-
gumas das iniciativas que o Insti-
tuto vai promovendo, subordina-
das à ‘arte de bem servir’, como 
foram os casos da EMOTIONS e 
do Welcome by Taxi. Já António 
Melo, da ADHP e da ESTH Seia, 
deixou como reflexão aos estu-
dantes uma frase de Edgar Mo-
rin, que dita que “Tudo depende 
de nós, dependendo de cada um 
a escolha que fizermos à mar-
gem da correnteza ou mergulhar 
no rio”. 

Aliás, os estudantes foram o 
foco deste final de debate, com 
Fernando Magalhães, dos Hotéis 
Vila Galé, a promover a intera-
ção entre alunos em palco com 
a plateia, numa discussão e par-
tilha de ideias, perspetivas e ex-
periências.

O reconhecido profissional 
Manuel Ai Quintas é consultor de 
hotelaria e turismo e foi um dos 
mais interventivos ao longo do 
congresso. À DirHotel comentou 
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ter-se evidenciado a forte ade-
são dos participantes, incluindo 
dos estudantes e destacou o 
painel referente à sustentabili-
dade ‘onde ainda vivemos numa 
primeira infância, embora seja 
primordial integrar sustentabi-
lidade ambiental com a susten-
tabilidade de todos os dias, pois 
sem isso não há futuro’, diz-nos, 
rematando que ‘Há que recordar 
que a Terra é a nossa casa’.

Já para Pedro Moita, coor-
denador do curso de Direção 
e Gestão Hoteleira, da ESHTE, 
estes dois dias de trabalho resu-
miram-se ao debate de temáti-

cas “extremamente interessantes 
e de relevo para a atividade de 
direção hoteleira”, o que trouxe 
“um elevado valor-acrescentado 
à generalidade dos congressis-
tas”. Esta é igualmente uma opi-
nião partilhada por João Freitas, 
diretor do Hotel Lutécia, pois o 
encontro permitiu que os ho-
teleiros se unissem mais para 
conseguir trazer de volta “o re-
conhecimento e prestígio que a 
profissão sempre teve. Espero 
mais congressos, com painéis 
adequados às nossas preocupa-
ções e desafios”, conclui. n
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Sistemas de Qualidade - 
Desenvolvimento Sustentável

“É notória a cres-
cente resposta 
do próprio mer-
cado que procura 
apresentar um 
comportamento 
sustentável para 
obter a satisfação 
dos seus clientes 
e, também, para 
otimizar a gestão 
dos seus recursos”

O 
Grupo SGS – Société 
Générale de Surveillance 
S.A. é a maior organiza-
ção mundial no domínio 

da inspeção, verificação, análi-
se e certificação. Com mais de 
75.000 colaboradores, a SGS 
está presente em mais de 140 
países, e em Portugal está desde 
1922.

Enquanto Organismo de Cer-
tificação, a SGS foi o primeiro a 
obter a acreditação para a Cer-
tificação de Sistemas de Gestão 
da Qualidade em 1998. Desde 
então, sempre liderou o merca-
do, inovando nos serviços, de 
acordo com as principais ten-
dências internacionais.

É largamente reconhecido 
que a qualidade é hoje um tema 
prioritário para os vários atores 
do Turismo. A SGS tem vindo 
a acompanhar esta orientação 
contando já com várias empre-
sas do setor entre os seus clien-
tes certificados, podendo referir 
os Empreendimentos Turísticos 
de uma forma global, as Entida-
des de Informação Turística, as 
Empresas de Transporte, Res-
tauração, entre outros. 

A procura turística está cada 
vez mais especializada e infor-
mada e é indiscutível a impor-

tância que as tecnologias adqui-
riram em todo o processo, seja 
na compra, no usufruto ou até na 
partilha da experiência. Tem-se 
inclusive assistido ao surgimento 
de novos segmentos da procu-
ra com uma maior sensibilidade 
para a preservação ambiental e 
para a manutenção da cultura 
local.

Estes Clientes começam por 
procurar qualidade e um bom 
serviço mas vão mais além. Es-
colhem conscientemente depois 
de uma avaliação cuidada da in-
formação sobre o destino, o em-
preendimento, acessos e querem 
muitas vezes viver experiências 
locais, partilhar costumes, enfim, 
experienciar algo de diferente 
nessa viagem.

No documento Supplier Sus-
tainability Handbook, desen-
volvido pela Federação dos 
Operadores Turísticos onde se 
divulgam as boas práticas que os 
operadores procuram nos seus 
fornecedores hoteleiros, pode-se 
ler que os turistas Britânicos, ou 
seja um dos principais mercados 
emissores para Portugal, afir-
mam que é importante que a sua 
estadia não danifique o ambien-
te (87%) e consideram relevante 
a reputação da empresa turística 

no que toca ao seu comporta-
mento ambiental (70%).

Confirmando a tendência de 
orientação para a sustentabili-
dade por parte do consumidor, 
o relatório The Nielsen Global 
Survey on Corporate Social Res-
ponsibility, editado em agosto 
de 2013 refere também que 50% 
dos consumidores estão dispos-
tos a pagar mais por serviços de 
empresas que implementaram 
programas que contribuem para 
a sociedade (a amostra reúne 
mais de 29.000 internautas em 
58 países).

É notória a crescente resposta 
do próprio mercado que procura 
apresentar um comportamento 
sustentável para obter a satisfa-
ção dos seus clientes e, também, 
para otimizar a gestão dos seus 
recursos e aumentar os níveis de 
poupança, sendo cada vez mais 
uma questão de competitivida-
de e um requisito para o sucesso 
o acompanhamento desta ten-
dência.

Soma-se a isto o empower-
ment dos consumidores através 
das ferramentas online que pos-
sibilitam a publicação e propaga-
ção de reviews, permitindo que o 
turista deixe a sua opinião posi-
tiva ou negativa sobre o serviço 

Tema Central 

Engª. Simara Soares
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“A adoção e im-
plementação de 
sistemas de gestão 
ajuda a Organiza-
ção a a controlar 
a sua performance 
nos pontos que 
são mais sensíveis 
para a procura”.

que acabou de experienciar. Ou 
seja, quando uma organização 
não cumpre as expectativas do 
C liente corre o risco de além 
de não o fidelizar, poder ainda 
perder notoriedade e colocar 
em causa a rentabilidade e até a 
continuidade do negócio. Embo-
ra estes meios padeçam de mui-
ta subjetividade, a verdade é que 
são globalmente usados como 
informação preponderante na 
hora da compra de um serviço.

A empresa deve, desta forma, 
optar por uma gestão que lhe 
permita um controlo de todos os 
pontos críticos para a satisfação 

do Cliente e precisa de o fazer 
sistematicamente, permitindo 
que o Cliente sinta que as suas 
expectativas foram satisfeitas e 
até superadas e veiculando a sua 
imagem orientada para a quali-
dade e o seu compromisso para 
com a sustentabilidade.

A adoção e implementação 
de sistemas de gestão ajuda a 
Organização a a controlar a sua 
performance nos pontos que são 
mais sensíveis para a procura.

Existem vários sistemas de 

gestão e referenciais que po-
dem apoiar a atividade hoteleira 
e turística de uma forma geral 
nas suas diversas vertentes. Na 
qualidade (ISO 9001 – Sistema 
de Gestão da Qualidade) orien-
tando a organização em busca 
da satisfação do cliente no âm-
bito da qualidade do seu serviço, 
no Ambiente (ISO 14001 – Siste-
ma de Gestão Ambiental, EMAS 
- Eco-Management and Audit 
Scheme) permitindo uma ade-
quada gestão dos seus recursos, 
como por exemplo energia, re-
síduos e água e o controlo dos 
impactos ambientais, na Segu-

rança Alimentar (HACCP, ISO 
22000 Sistema de Gestão de Se-
gurança Alimentar), na Seguran-
ça Ocupacional (OSHAS 18001), 
na Gestão de Reclamações (ISO 
10002), na Responsabilidade 
Social (SA8000), na Energia 
(ISO 50001), entre outras.

Estes sistemas são harmonizá-
veis entre si e, para além destes, 
existem ainda normas que estão a 
ser desenvolvidas especificamen-
te para o setor do Turismo sob 
alçada do Turismo de Portugal, 

estando já editadas as normas de 
Turismo de Habitação, Turismo 
Rural e Turismo de Natureza.

A certificação é o passo se-
guinte à implementação da(s) 
normas e consiste numa ava-
liação externa das unidades, 
por parte de um organismo de 
certificação  acreditado. As au-
ditorias realizadas pela SGS 
ICS identificam pontos fortes e 
oportunidade de melhoria nas 
organizações.

A certificação pela SGS, devido 
à sua presença em praticamente 
todo o mundo, , posiciona a or-
ganização por si certificada num 
nível de reconhecimento inter-
nacional, satisfazendo as expec-
tativas de segmentos exigentes 
e alcançando oos requisitos dos 
grandes operadores turísticos. 

Este processo é um garan-
te para todos os stakeholders 
do cumprimento de um nível 
de serviço de acordo com os 
parâmetros do standard imple-
mentado. Permite assegurar a 
aplicação de boas práticas, a 
manutenção correta das infra-
estruturas existentes e envolve 
o pessoal melhorando os índices 
de motivação.

Em suma, a opção pela cer-
tificação valoriza o trabalho de 
Equipa, motivando os Colabora-
dores para o trabalho por objeti-
vos e o envolvimento na Missão 
e Visão da Organização. Depen-
dendo dos objetivos e política 
da Organização, é grande parte 
das vezes valorizado o compor-
tamento sustentável, orientando 
para a preservação dos recursos 
ambientais sem os quais a sua 
atividade não vive, criando uma 
boa relação com a comunidade 
local, fazendo com que os locais 
acolham bem os seus clientes, 
permitindo que estes tenham a 
experiência que tanto desejam, 
constituindo sem dúvida um fa-
tor competitivo num mercado 
cada vez mais exigente. n
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“o Diretor de Hotel, 
hoje, como repre-
sentante máximo 
da unidade, é o 
centro de um pro-
cesso que obriga a 
um conhecimento 
que vai das com-
pras às vendas.”

N
os dias 11 e 12 de outubro 
reuniu-se, em Congres-
so Nacional, a Associa-
ção de Diretores de Ho-

téis de Portugal, no Auditório da 
Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo do Estoril. O Presidente 
da Assembleia Geral da ADHP, 
José Portugal Catalão, deu início 
aos trabalhos às 9h30, dando 
as boas vindas a todos os con-
gressistas e congratulando-se 
pela realização desta iniciativa. 
De seguida, tomou a palavra o 
Prof. Dr. Raúl Filipe, Presidente 
da ESHTE, afirmando que era 
um prazer receber, na sua casa, 
os Diretores de Hotel, sendo a 
Escola do Estoril o embrião da 
formação superior da Gestão 
Hoteleira em Portugal. 

De seguida, o Presidente da 
Câmara Municipal de Cascais, 
Dr. Carlos Carreiras, agrade-
ceu a escolha do concelho de 
Cascais para a realização deste 
evento, salientando o esforço e 
o empenho do executivo para 
que Cascais se afirme cada vez 
mais como um destino turístico, 
tanto a nível nacional como in-
ternacional. 

A sessão inaugural encerrou e 
deu-se início ao primeiro painel, 
intitulado “Responsabilidade do 

Diretor de Hotel na Gestão do 
Futuro”. Ruben Obadia intro-
duziu o tema, dando a palavra 
ao Dr. Carlos Torres, que expôs 
as consequências do caminho 
escolhido pelo Governo, com a 
desregulamentação e o vazio 
em que a responsabilidade ope-
racional dos hotéis poderá cair, 
com esta opção. 

Em seguida, Manuel Pinto, 
Diretor Geral do Hotel Mundial, 
trouxe-nos o novo paradigma 
que está por trás da atitude 
que o Diretor de Hotel tem de 
assumir. Segundo Manuel Pin-
to, a empresa para sobreviver 
tem de estar permanentemente 
atenta a vários processos, entre 
os quais, a salientar Progresso, 
Produtividade, Competitividade 
e Sustentabilidade. O Diretor de 
Hotel tem também de se adap-
tar às mudanças que a ativida-
de turística sofreu, a salientar, 
novos mercados emergentes, 
novas tipologias de alojamen-
to, mudanças ambientais, cri-
ses económicas, sociais, entre 
outros. Mesmo na sua atividade 
dentro das unidades, o Dire-
tor tem de se preocupar com 
a imagem passada, não só aos 
clientes mas também aos forne-
cedores, recursos internos e as 

entidades públicas locais. Em 
suma, o Diretor de Hotel, hoje, 
como representante máximo da 
unidade, é o centro de um pro-
cesso que obriga a um conheci-
mento que vai das compras às 
vendas.

 O painel foi fechado com uma 
sessão de perguntas e respostas 
ao qual se seguiu o coffee break. 

Os trabalhos foram retoma-
dos por volta das 12h00, com o 
segundo painel - “Gestão parti-
lhada vs Parcerias estratégicas”. 
O moderador Miguel Paredes 
Alves fez uma breve apresen-
tação do HotelShop. Em segui-
da, Francisco Moser partilhou a 
experiência do grupo Altis, do 
qual é Diretor de Operações, e a 
mais-valia que a Gestão partilha-
da trouxe à empresa. Francisco 
Cunha, representante da Best 
Western Internacional em Por-
tugal, explicou-nos o modelo e a 
vantagem de fazer parte de uma 
central de reservas a nível mun-
dial. Alexandre de Almeida, Ad-
ministrador do grupo Alexandre 
de Almeida, em representação 
do Thema Hotels, explicou-nos 
como dois grupos com história 
podem juntar-se de forma a me-
lhorar, otimizando os resultados 
operacionais. 

Conclusões do Congresso Nacional 
da ADHP - 11 e 12 outubro 2013
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Tema Central

“sem formação 
não podemos 
caminhar para um 
setor com qualida-
de e ambição”.

Na parte da tarde, abrimos os 
trabalhos com o terceiro painel 
- “Marketing Digital e Web Dis-
tribution”, onde pudemos ouvir 
o Dr. Carlos Paulo, da Google 
Portugal, mostrar a importância 
que a Google pode ter na ala-
vancagem das vendas nos sites 
das unidades. Em seguida, ouvi-
mos o Dr. Nuno António trazer-
nos a experiência da Wareguest 
na conceção e otimização de 
sites e motores de reservas. 

No quarto painel - “Desenvol-
vimento Sustentável” - a Prof. 
Dra. Mafalda Patuleia, Direto-
ra do curso de Turismo do INP, 
deu início aos trabalhos, onde 
Cláudia Gama, da Delta Cafés, 
partilhou o modelo de desenvol-
vimento sustentável que o gru-
po Rui Nabeiro, há várias anos 
implementa nas suas áreas de 
influência, passando de seguida 
a palavra à Dra. Simara Soares, 
do grupo SGS Portugal, que nos 
mostrou o seu caminho para um 
turismo sustentável e qual o ca-
minho a percorrer para poder-
mos, nas nossas unidades, obter 
certificações, como por exem-
plo, ISO 9001, ISO 14001 ou ISO 
22000, entre outras. 

O dia acabou  com o jantar no 
Grande Real Villa Italia Hotel & 
Spa, onde decorreu a entrega 
dos Prémios de Excelência na 
Hotelaria.

O dia 12 de outubro começou 
às 9h00, com o quinto painel - 
“Futuro da Formação em Hote-
laria e Turismo” - onde o Profes-
sor Especialista Pedro Moita, da 
ESTHE, deu início aos trabalhos, 
passando a palavra ao Professor 
Especialista António Melo que 
explicou qual o modelo de cer-
tificação que a ADHP iria defen-
der face à desregulamentação 
previsível da profissão. O Dr. Jo-

aquim Moura, da CTP, apresen-
tou o estudo “Melhores Compe-
tências – Melhor Turismo”, onde 
ficou claro que sem formação 
não podemos caminhar para um 
setor com qualidade e ambição. 

Em representação do Turismo 
de Portugal, fechou o painel o 
Dr. Rui Santos, com a apresenta-
ção de um trabalho sob o tema 
“Portugal, um destino para to-
dos, uma experiência para cada 
um”. Neste trabalho, ficaram 
demonstradas as vantagens do 
trabalho de formação que as 14 
escolas e os três mil alunos que 
se formam todos os anos, são o 
contributo para a excelência da 
hospitalidade. 

Por fim, o sexto painel - “Pers-
petivas dos jovens sobre Hote-
laria” - foi moderado pelo Prof. 
Dr. Paulo Santos Almeida, do 
IPL, que passou a palavra para o 
Dr. Fernando Magalhães, Diretor 
de Recursos Humanos do grupo 
Vila Galé, que nos fez uma apre-
sentação brilhante com base na 
palavra  perspetiva.

Apesar de a sala ter ficado 
rendida a esta apresentação, 
ainda houve tempo para as duas 
alunas finalistas, uma do IPG – 
Andreia Oliveira -  e a outra da 
ESHTE - trazerem ao Congresso 
as suas perspetivas sobre o seu 
futuro. 

Às 13h00, deu-se início ao en-
cerramento do Congresso, onde 
a Dra. Alexandra Pereira, em 
representação do Turismo de 
Portugal, dirigiu-se aos congres-
sistas, agradecendo o convite e 
informou que iria transmitir à tu-
tela o que tinha sido o trabalho 
do Congresso. 

Raúl Ribeiro Ferreira, Presi-
dente da Direção, tomando a 
palavra, começou por agrade-
cer a presença de todos, em 

especial à ESTHE por todo o 
apoio, empenho e dedicação a 
este evento, aos patrocinadores 
Avail Pro, Central de Cervejas, 
Caixa Geral de Depósitos, Delta 
Cafés, Diversey, El Corte Ingles, 
Elis, Galp Energia, Grande Real 
Villa Itália Hotel & Spa, Inesp, 
Kelly Services, Micros Fidelio, 
Molaflex, Panpor e Wareguest, 
aos membros da Direção e aos 
serviços da Associação, em par-
ticular a Maria do Rosário Barra 
e Isabel Barroso pelo trabalho 
incansável levado a cabo na or-
ganização deste evento. 

Chamou também a atenção 
para o caminho perigoso que 
a Secretaria de Estado estava 
a percorrer, com a revisão do 
RJET, assim como o defraudar 
de expectativas dos jovens que 
atualmente estão a tirar cursos 
superiores de Gestão Hoteleira 
que veem apagar a sua profis-
são com a revogação de um 
Decreto Lei. Salientou também 
que a Associação não iria ficar 
parada e, como tinha sido trans-
mitido pelo colega de Direção 
António Melo, a certificação era 
para avançar e que toda a Dire-
ção estava empenhada em levá-
la até ao fim. Informou ainda 
que durante este ano a Associa-
ção iria comemorar os quarenta 
anos com várias atividades alu-
sivas a essa data. Para terminar, 
o Presidente informou que os 
Congressos estão de volta, que 
se iria retomar a numeração an-
terior e que por isso o X Con-
gresso da ADHP iria decorrer 
em maio, na zona de Lisboa e 
contará com todos os sócios e 
patrocinadores para tornar essa 
iniciativa possível. 

Às 14h00, a organização deu 
como encerrados os trabalhos 
do congresso. n 
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A 
ADHP realizará nos pró-
ximos dias, 15 e 16 de 
maio no INP – Ameixo-
eira o Congresso Anual 

com o lema “Os Desafios do Di-
retor Hoteleiro do Séc. XXI”.

Com a alteração o artº 47 do 
RJET aprovado em janeiro des-
te ano que determina que a res-
ponsabilidade operacional dos 
empreendimentos turísticos é 
assegurada por um responsável, 
nomeado pela entidade explora-
dora, a quem cabe zelar pelo seu 
funcionamento e nível de servi-
ço e que nos empreendimentos 
turísticos de cinco, quatro e três 
estrelas se designa por diretor 
de hotel, desapareceu a necessi-
dade de competências mínimas 
necessárias para o exercício da 
função – qualquer pessoa, in-
dependentemente da sua for-
mação, pode ser nomeada pela 
entidade exploradora – assim 
como não se define o âmbito 
das responsabilidades a atribuir 
aos diretores.

No 1º Painel do Congresso - 
Responsabilidade do Diretor de 
Hotel perante a desregulamen-
tação prevista da Profissão - 
iremos analisar e debater com a 
participação de especialistas do 
setor estas questões.

Seguidamente no 2º Painel - 
Certificação do Diretor de Hotel 
e Formação a ADHP apresentará 
a sua proposta de Certificação 
dos Cursos de Gestão Hoteleira 
assim como a certificação pro-
fissional dos Diretores de Hotel.

Após o almoço teremos o 3º 
Painel - Impacto do Conceito All 
Inclusive na Gestão dos Empre-
endimentos Turísticos – onde 
analisaremos quais as suas van-
tagens e que diferenças são ne-

cessárias implementar ao adotar 
este novo modelo de gestão e no 
4º Painel  – Gestão de preço na 
hotelaria  - onde iremos trazer à 
discussão quais as estratégias de 
preço que terão impacto maior 
na decisão de compra por par-
te do consumidor assim como a 
que ferramentas devemos recor-
rer para assegurar o melhor pre-
ço  em cada um dos canais, em 
cada momento.

No fim do primeiro dia orga-
nizaremos o Jantar de entrega 
dos Prémios de Mérito na Ho-
telaria 2014, prémios que visam 
reconhecer os profissionais e as 
estratégias de e na Hotelaria, va-
lorizando o seu contributo para 
a imagem do Turismo em Portu-
gal, assim como a sua importân-
cia ao nível da direção hoteleira.

O regulamento dos Prémios 
de Mérito será divulgado em bre-
ve no nosso site.

Iniciaremos o segundo dia 
do Congresso com o 5º Painel -  
Marketing 3.0 - novo modelo de 
marketing que trata os clientes 
não como meros clientes, mas 
como  seres complexos e mul-
tifacetados. Estes estão cada 
vez mais a escolher produtos e 
serviços que satisfaçam as suas 
necessidades de participação, 
criatividade, comunidade e ide-
alismo. O futuro do marketing 
está em criar produtos, serviços 
e empresas que inspirem, inclu-
am e reflitam os valores dos seus 
consumidores-alvo. Seguida-
mente no 6ª Painel - Certifica-
ção de Sistemas de Informação 
– queremos alertar para a neces-
sidade cada vez mais premente 
de garantir a privacidade e confi-
dencialidade de toda a informa-
ção que diariamente os nossos 

X Congresso Nacional da ADHP
- 15 E 16 DE MAIO 2014

sistemas informáticos capturam, 
armazenam, transmitem ou im-
primem.

Após o almoço no 7º e ultimo 
painel - Brand management, 
uma nova abordagem – lança-
remos o nosso ultimo desafio 
– como nos adaptarmos a esta 
enorme mudança nas relações 
entre a vida pessoal e o trabalho, 
como aperfeiçoar o nosso de-
senvolvimento profissional, cui-
dar da nossa marca e marketing 
pessoal. 

Antes da cerimónia de en-
cerramento apresentaremos as 
conclusões destes 2 dias de tra-
balho. n

        X CONGRESSO NACIONAL DA ADHP
“Os Desafios do Gestor Hoteleiro do Séc. XXI”

PROGRAMA (Provisório) 
 15 maio e 16 de maio 2014

t 15 de maio 
ABERTURA CONGRESSO 
- 1º Painel - Responsabilidade do Diretor de Hotel perante A 

desregulamentação prevista da Profissão; 
- 2ª Painel - Certificação do Diretor de Hotel e Formação;

Almoço 
- 3º Painel - Impacto do Conceito All Inclusive na Gestão dos 

Empreendimentos Turísticos
- 4º Painel – Gestão de preço na hotelaria

Jantar com entrega dos Prémios de Mérito - entrega das ca-
tegorias:
a. Diretor de Hotel;
b. Diretor de Alojamento;
c. Diretor de F&B;
d. Diretor Comercial, Marketing & Vendas;
e. Jovem Diretor de Hotel;
f.   Melhor Empresa de Outsorcing;

t 16 de maio 
-  5º Painel - Marketing 3.0 
-  6º Painel - Certificação de Sistemas de Informação

Almoço 
-  7º Painel – Brand management – uma nova abordagem.
-  Conclusões do congresso 

ENCERRAMENTO DO CONGRESSO

as novas altera-
ções à lei trazem 
novos desafios 
aos hoteleiros que 
os irão debater, 
juntamente com 
outros temas no 
próximo congresso 
da ADHP

JAN/FEV/MAR 2014
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Manuel Ai Quintas
Diretor Revista Dirhotel
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A
ndava o setor hoteleiro português 
ansioso, à espera do novo Regime 
Jurídico dos Empreendimentos 
Turísticos, e preocupado com o 

que se dizia que iria ser.
As alterações de que se falava eram 

quase aterradoras: até se anunciava que 
iria acabar com a classificação por estrelas 
sem se perceber como nem porquê! Que 
ficava ao critério dos empresários hotelei-
ros adotar, ou não, o critério das estrelas 
era o que se comentava, empurrando para 
estes um escusado bico de obra. 

O novo RJET foi publicado por fim, 
com o Decreto-Lei Nº 15/2014, e não é o 
que se receava. Não acabou com as es-
trelas, que é como quem diz, manteve a 
curva do céu, que deixa perceber como 
poderão ser os nossos hotéis.

É certo que as portarias a que o decre-
to-lei vai dar lugar sobre algumas maté-
rias importantes não são ainda conheci-
das, e que algumas surpresas poderão 
ainda acontecer, mas algum alívio é já 
possível sentir.

Se o alarido que provocou e as críticas 
que se levantaram na altura, para preve-
nir o pior, levaram a arrepiar caminho é o 
que falta saber. Em boa verdade, já nem 
é importante.

O diploma agora publicado não acaba 
com algumas aberrações da legislação 
hoteleira em vigor, e é pena: o novo RJET 
teria, assim, valido mais a pena. Prova-se, 
mais uma vez, que mais fácil é cometer 
erros do que apagá-los.

O que se pode dizer então do novo 
RJET? Em muitos aspetos, bem!

Acaba com algumas exigências absur-
das, como a Declaração de Interesse para 
o Turismo, inócua ou redundante, dispen-
sa algumas formalidades ancilosantes, e 
é inspirado pela preocupação de facilitar 
algumas etapas dos procedimentos res-
peitantes à instalação e utilização dos 
empreendimentos turísticos, eliminando-
as ou reduzindo a burocracia a que obri-
gavam.

Cria os mecanismos de deferimento 
tácito em situações absolutamente justi-
ficadas, e vai ao ponto de dispensar do 
pagamento das taxas até agora devidas 
pela realização de auditorias obrigatórias 
de classificação, o que, nos tempos que 
correm, não é coisa de somenos e deve 
ser louvado.

Numa súmula geral: é notória, e expres-
samente afirmada, a intenção de simplifi-
car e liberalizar um importante conjunto 
de regras, sobretudo as que têm que ver 

com a instalação dos empreendimentos 
turísticos, e menos no que diz respeito ao 
seu funcionamento, porventura porque 
nesta matéria até já se terá ido longe de-
mais, por mais estranha que pareça esta 
observação a quem considere que qual-
quer regra é sempre demais...

Não é ainda o fim do calvário das apro-
vações e autorizações que poderão levar 
à criação de novos empreendimentos 
hoteleiros, porque há que contar com os 
burocratas, que sempre se atravessam no 
caminho que, apesar de tudo, será preci-
so continuar a percorrer. Mas já foi pior. 
Muito pior!

A nova legislação remete para mais 
tarde um novo tratamento legal do alo-
jamento local, na forma de decreto-lei, 
pretendendo-se adaptar este tipo de es-
tabelecimento à «realidade» atual, leia-se 
«hostels», uma designação que parece 
não dar direito à tradução para «hostéis».

Trata-se de uma medida que se impõe 
tomar, com urgência, para acabar com a 
improvisação que vai por aí, e é por isso 
do interesse não apenas da hotelaria con-
vencional, mas igualmente dos promo-
tores dos «hostels» que sabem da poda 
e precisam de distinguir-se dos outros, 
muitos, que tratam do negócio, como se 

Novo RJET
não é o que se receava
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fossem albergueiros da antiga Roma ou 
do velho Egito, ou estivéssemos na Ida-
de Média, e onde são faltassem arenques 
quentes e tonéis cheios de vinho.

O fenómeno da popularidade dos 
«hostels merece, não há dúvida, um es-
tudo aprofundado acerca do êxito que 
parecem estar a ter, mesmo que alguns 
tenham os dias contados.

O conceito de «hostel» não deverá 
ser confundido com o conceito de «low 
cost», este mesmo, aliás, sujeito a grossei-
ra deturpação do seu verdadeiro sentido, 
sobretudo por parte daqueles que, não 
conseguindo fazer valer a razão de ser 
original do seu negócio, lhe colam opor-
tunisticamente aquele rótulo, para baixar 
os preços até valores inconcebíveis.

A verdade é que só os empreendimen-
tos concebidos à luz do conceito de «low 
cost» poderão ser realmente de «low 
cost» sem se desdizerem nem compro-
meterem o seu futuro.       

Por outro lado, têm os diretores de ho-
téis razão de queixa da nova legislação, 
por esta não acabar com a injustiça de 
que vêm sendo alvo, e até manter o que 
poderia chamar-se de mau serviço pres-
tado ao turismo e à hotelaria.      

É verdade que os diretores de hotéis 

não são agora apodados de «funcioná-
rios», como na legislação anterior, em 
que o legislador não achou então desig-
nação mais canhestra nem mais propo-
sitadamente restritiva do papel daqueles 
do que a usada, embora, com a mesma 
sobranceria, lhes pudesse também ter 
chamado de «serventuários», ou coisa 
assim.

O novo regime jurídico é, a este res-
peito mais…respeitoso (?), mas nem por 
isso mais sábio: admite que o responsá-
vel operacional dos empreendimentos de 
5, 4 e 3 estrelas deva ser designado por 
diretor de hotel (o que é já um progres-
so!), mas não lhe concede mais do que 
«zelar» pelo seu funcionamento e nível de 
serviço.

Ora, zelar, está bem: o diretor de hotel 
deverá ser zeloso, isto é, cuidadoso, dili-
gente, aplicado. Como toda a gente no 
cumprimento dos seus deveres, não é?

E competente, ou seja, profissional-
mente habilitado para o exercício das 
suas funções específicas? É menos im-
portante do que zelo e não lembrou?

Porquê tanta dificuldade em admi-
tir, preto no branco, isto é, no Diário da 
República, que um responsável «a quem 
cabe zelar pelo funcionamento e nível de 

serviço» e é «designado por diretor de 
hotel», afinal dirige!

Vai uma ajuda? Porque não «Diretor 
de hotel: aquele a quem cabe dirigir os 
empreendimentos de 5, 4 e 3 estrelas, 
zelando pelo seu funcionamento e nível 
de serviço». Fica melhor assim e man-
tém-se, como pertence, o zelo do zeloso 
legislador. 

É, aliás, o que se ensina nas escolas su-
periores de hotelaria do país, e não ape-
nas a serem zeladores, como são os fis-
cais municipais.

Que é «nomeado pela entidade explo-
radora» já todos sabíamos, e não podia 
ser de outra maneira! 

O novo Regime Jurídico dos Empreen-
dimentos Turísticos estabelece medidas 
acertadas, que são por isso bem-vindas.

Falta saber o que ele não diz e reme-
te por outras oportunidades. Como no 
caso do alojamento local, que permite 
confundir o que não pode nem deve ser 
confundido. Uma prova mais de que leis 
permissivas não servem o interesse geral.

E o RJET falha onde podia ter acerta-
do sem grande esforço, se tivesse havido 
boa vontade.

É pena. n

Caderno Especial - Legislação
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Carlos Torres
Jurista

Uma solução absurda, 
uma reforma legislativa 
desnecessária. 

Diretor de hotel 

E
m 2008, a nova disciplina dos em-
preendimentos turísticos (RJET 
- DL nº 39/2008, de 7 de março) 
reforçou substancialmente a exi-

gência legal do diretor de hotel. Até ao 
RJET apenas para os hóteis ou aparthó-
teis de cinco estrelas ou acima de 100 
unidades de alojamento, a exigência legal 
do diretor de hotel passou a abranger a 
todos os empreendimentos turísticos en-
tre três e cinco estrelas, prescindindo-se 
até de um número mínimo de unidades 
de alojamento como seria razoável (art.º 
47º/2 RJET). 

Numa grande convergência de pontos 
de vista, o então Secretário de Estado 
Turismo, Bernardo Trindade e o presiden-
te da AHP, Henrique Veiga, explicavam 
a solução com a necessidade de o país 
dispor, a par de bons hotéis da excelência 
de recursos humanos. O HMI seria um dos 
principais instrumentos desta exigente 
política de qualificação dos altos quadros 
do turismo. O SET chegou inclusivamente 
a equacionar o alargamento da solução 
aos estabelecimentos de restauração.

Esta correta visão de qualificação dos 
recursos humanos do turismo durou in-
felizmente muito pouco tempo. A in-
constância política de Bernardo Trindade 

conduziu à eliminação dos requisitos de 
acesso à profissão de diretor de hotel, re-
vogando o Decreto-Lei nº 271/82, de 13 
de julho, mas deixando, por imperícia ou 
qualquer outra razão, uma porta aberta 
para uma solução futura ao não revogar 
o nº 2 do art.º 47º do RJET. 

Seguiu-se a atual maioria PSD/CDS, 
que claudicou no compromisso que ha-
via assumido com a ADHP de apresentar 
uma apreciação parlamentar que repu-
sesse, embora mais moderadamente (in-
troduzindo, por exemplo, um número mí-
nimo unidades de alojamento por forma 
a excluir os pequenos hotéis), a exigência 
legal do diretor de hotel.  

Na revisão do RJET, recentemente pu-
blicada - DL nº 15/2014, de 23 de janei-
ro - planeou-se, numa primeira fase dos 
trabalhos preparatórios, a eliminação do 
art.º 47º/2 RJET. Perante a reação asso-
ciativa e a posição crítica Conselho Supe-
rior dos Institutos Superiores Politécnicos 
(CSISP), o SET concebeu uma solução 
absurda. 

Com efeito, na nova solução do nº 2 
art.º 47º,  para além de um profissional 
sem qualquer qualificação poder desem-
penhar as funções de responsável opera-
cional de um empreendimento turístico, 
quando tal suceder entre três a cinco 

estrelas a lei impõe, a partir destas alte-
rações, que passe a designar-se como di-
retor de hotel. 

Ou seja, para além de não ser exigida 
qualquer qualificação, o profissional é 
brindado com a qualificação legal de di-
retor de hotel.  A solução, para além de 
diminuir os seus fautores pela manifesta 
hipocrisia que lhe subjaz, é também ofen-
siva para todos aqueles que ao longo dos 
anos investiram na sua qualificação. 

Na Suiça, cujo ensino do turismo pre-
tendemos igualar, existe a corresponden-
te proteção legal da profissão de diretor 
de hotel. Entre nós reina o total desres-
peito pelas opções tomadas em sede 
de política de turismo. Num dia pede-se 
rigor e exigência na qualificação dos re-
cursos humanos, pouco tempo depois 
prescinde-se em absoluto dessa forma-
ção, traindo a confiança dos que se em-
penharam em alcançá-la.

Outras alterações 

Passando em breve revista as altera-
ções legislativas recentemente aprova-
das, a primeira respeita ao alojamento 
local (arts 2º e 3º). Para além da obrigato-
riedade da placa, esta figura criada pelo 
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RJET para combater o alojamento para-
lelo passará a ser regulada por decreto-
lei. Resta saber se esta maior dignidade 
legislativa não terá um efeito contrapro-
ducente, facilitando-se o enquadramento 
da oferta de alojamento à margem dos 
empreendimentos turísticos e em detri-
mento destes.

O turismo de natureza é eliminado en-
quanto tipologia [art.º 4º/1/h], desapare-
cem os requisitos de natureza turística re-
lativos à instalação dos estabelecimentos 
comerciais ou de prestação de serviços 
(art. 10º) bem como as exigências relati-
vas aos vários edifícios em que se pode 
distribuir um estabelecimento hoteleiro 
(art.º 12º/3). 

Várias  tipologias surgem com requisi-
tos menos exigentes. É o caso dos alde-
amentos turísticos em que foram elimi-
nados os requisitos gerais de instalação, 
das infraestruturas e equipamentos. Nos 
apartamentos turísticos são eliminados 

aspetos como o conjunto harmónico e 
articulado entre os diferentes edifícios e 
a expressão arquitetónica e característi-
cas funcionais coerentes do espaço onde 
se inserem. Nos conjuntos turísticos foi 
eliminada a obrigatoriedade de um esta-
belecimento hoteleiro de quatro ou cin-
co estrelas, o mesmo sucedendo com o 
equipamento de animação autónomo e 
o estabelecimento de restauração, po-
dendo dois hotéis de uma estrela criarem 
doravante um conjunto turístico. Final-
mente, com a revogação do nº 8 do art.º 
18º, as casas de campo, agroturismo e tu-
rismo de aldeia – em linha com o turismo 
de habitação - deixam de ter um número 
máximo de 15 unidades de alojamento. 

Apesar de a legislação urbanística 
(RJUE) determinar a forma mais simpli-
ficada, ou seja, a comunicação prévia - 
será o caso da obra de reconstrução do 
edifício destinado a um hotel - pode o 
promotor do empreendimento turístico 
optar pela forma mais exigente do licen-
ciamento (art.º 23º/2). 

A possibilidade de hotéis sem classi-
ficação foi objeto de grande discussão, 
tratando-se de uma medida fortemente 
defendida pelo SET. A solução proposta 
pelo governante constava fundamental-
mente de profundas alterações ao art.º 
34º que determina a obrigatoriedade 
da classificação. Certamente em razão 
do descontentamento associativo foi tal 
solução discretamente transferida para 
a figura da dispensa de requisitos (art.º 

Além de não ser exigida qualquer qua-
lificação ou experiência profissional, o 
responsável operacional de um empre-
endimento entre três a cinco estrelas é, 
a partir destas alterações legislativas, 
brindado com a designação de diretor 
de hotel. 

39º/7), embora com um alcance bem 
mais limitado.

Uma das medidas mais emblemáticas é 
a isenção da taxa da auditoria de classifi-
cação quando realizada pelo Turismo de 
Portugal (art.º 36º/3 e revogação do art.º 
37º). Recorde-se que medida semelhante 
foi tomada pelo anterior executivo sem 
alterar o RJET.

Por fim,  a classificação dos empreen-
dimentos turísticos passa a ser revista 
de 5 em 5 anos,  não a requerimento do 
interessado mas oficiosamente, ou seja, 
por iniciativa do órgão competente, a au-
toridade turística nacional ou a câmara 
municipal consoante as tipologias (art.º 
38º).. n
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A Manutenção ‘Inteligente’ na Indústria Hoteleira 
Análise de Vibrações

Caderno Especial - Manutenção

I.  INTRODUÇÃO

A
tualmente, a indústria hoteleira 
conta com gestores empenhados 
na satisfação de consumidores 
mais informados e exigentes. A 

necessidade crescente de oferecer servi-
ços com elevado nível de qualidade, que 
garantam a conquista ou manutenção de 
quotas de mercado, resulta numa maior 
competitividade no setor. Neste cenário 
são frequentemente adotadas estraté-
gias de redução de custos que permitam 

a estabilização, ou mesmo o aumento das 
margens de lucro.

Uma das possíveis respostas a esta ne-
cessidade passa sem dúvida pelos custos 
de manutenção. A opção por uma atitude 
mais participativa, em que se consiga um 
maior acompanhamento no processo de 
desgaste dos equipamentos das instala-
ções hoteleiras, faz da política de manu-
tenção preditiva a mais adequada.

A manutenção preditiva assenta na 
monitorização contínua dos equipamen-
tos, tomando-se decisões com base no 
estado mecânico dos seus componentes.

A monitorização é realizada com recur-
so a diversas técnicas disponíveis para 
o efeito. Entre elas destacam-se a Ter-
mografia, já abordada no artigo anterior 
(A Manutenção ‘Inteligente’ na Indústria 
Hoteleira - Termografia) e a Análise de 
Vibrações, que irá ser desenvolvida ao 
longo deste artigo. 

Esta técnica permite o diagnóstico da 
maior parte das avarias, no seu estado 
inicial, sem que seja necessária a para-
gem do equipamento. Por outro lado, de-
pendendo da opção de monitorização, é 
também possível saber qual a causa da 
sua avaria, o tempo disponível até que 
seja necessária uma intervenção ou, sim-
plesmente, observar se o estado do equi-
pamento está a evoluir para uma situação 
de avaria.

II. ANÁLISE DE VIBRAÇÕES

A aplicação da técnica de análise de vi-
brações, não é exclusiva das instalações 
hoteleiras. Esta estende-se a todos os se-
tores da indústria, como é o caso do se-
tor marítimo, como se observa na figura 1, 
onde são vísiveis transdutores pertencen-
tes a um sistema de monitorização que 
se encontram montados na caixa reduto-
ra de uma das máquinas principais de um 
navio Ro-Ro.

Figura 1 - Transdutores montados na 
caixa redutora de uma das máquinas 
principais de um navio Ro-Ro
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‘Este artigo, vem na continuidade de um primeiro sobre a “Termografia” aplicada na “Manutenção ‘Inteligente’ na Indústria Hoteleira”. 
Foram artigos desenvolvidos por alunos do Curso de Mestrado em Engenharia de Máquinas Marítimas da ENIDH - Escola Náutica 
Infante Dom Henrique (Unidade Curricular Controlo de Condição) sendo Docente o Sr. Professor Eng. Luis Mendonça.’

Resumo: A técnica de análise de vibra-
ções como ferramenta de avaliação da 
condição de máquinas de instalações 
hoteleiras, enquadradas em programas 
de manutenção preditiva, numa pers-
petiva de redução de custos.
Abstract: Vibration analysis technic as 
an evaluation tool for machinery con-
dition in the hotel industry, as part of a 
predictive maintenance program with 
the purpose of costs reduction.
conditionibration analysis as a tool in 
a predictive maintenance program, in 
the hotel industry.
Keywords: Vibration analysis, predicti-
ve maintenance, Hotel industry 
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II. ANÁLISE DE VIBRAÇÕES

A aplicação da técnica de análise de vi-
brações, não é exclusiva das instalações 
hoteleiras. Esta estende-se a todos os se-
tores da indústria, como é o caso do se-
tor marítimo, como se observa na figura 1, 
onde são vísiveis transdutores pertencen-
tes a um sistema de monitorização que 
se encontram montados na caixa reduto-
ra de uma das máquinas principais de um 
navio Ro-Ro.

Figura 1 - Transdutores montados na 
caixa redutora de uma das máquinas 
principais de um navio Ro-Ro

Todas as máquinas em funcionamen-
to produzem vibrações e cada um dos 
seus componentes, produz uma vibra-
ção própria, com uma frequência distinta 
que pode ser isolada e identificada [1]. À 
medida que a condição das máquinas se 
altera devido ao desgaste, condições de 
operação e variações de carga o nível de 
vibração também se altera.

A vibração pode ser definida como o 
movimento oscilatório em torno de uma 
posição em repouso, provocada por uma 
força de excitação. A sua amplitude é fun-
ção da intensidade dessa força, da massa, 
rigidez e amortecimento do sistema [2] e 
pode ser medida em aceleração (m/s2), 
velocidade (m/s) ou deslocamento (m).

O valor de RMS de um sinal de vibração 
indica-nos o valor da energia de vibração, 
facilitando a comparação entre sinais ou 
como veremos de seguida, com normas e 
tabelas de severidade de forma a identifi-
car a condição de um componente.

A técnica de análise de vibrações con-
siste, em fazer a aquisição dos sinais de 
vibração de uma máquina em funciona-
mento, através de aparelhos próprios e 
analisar esses dados de forma a carac-
terizar a sua condição. Numa situação 
de avaria, ela deve permitir a deteção 
do defeito, a localização da sua origem, 
a avaliação da sua severidade e se pos-
sível o estabelecimento da tendência de 
evolução.

Para a leitura de um sinal vibratório são 
necessários dois elementos. Transdutores 
de vibração e um aparelho de medida.

Os transdutores para a leitura dos sinais 
de vibração podem ser de deslocamento, 
de velocidade ou de aceleração, sendo o 
intervalo de frequência de interesse na 
medição, o fator que mais irá influenciar 
a sua escolha. 

Os aparelhos de medida disponíveis 
distinguem-se essencialmente no facto 
de medirem valores globais ou fazerem a 
análise em frequência.

O Medidor de vibração de nível global 
é um instrumento capaz de medir o va-
lor global de vibração (valor de pico ou 
de rms) numa extensa faixa de frequên-
cia. As medições são comparadas com 
Normas ou valores de referência que se 
estabelecem para cada máquina ou, na 
ausência dos mesmos, com tabelas de 
severidade. A condição da máquina é as-
sim avaliada no campo, com um número 
mínimo de dados [1]. 

A figura 3 mostra-nos um dos medido-
res de nível global disponíveis no mercado.

 Embora constitua um excelente in-
dicador sobre o estado geral do equi-
pamento, o valor do nível global de 
vibração por si só, não permite tirar 
qualquer conclusão sobre a origem da 
vibração, o que não invalida que o re-
gisto ao longo do tempo dos valores de 
vibração globais de um equipamento, 
constitua um indicador fiável do seu es-
tado. Com efeito, os dados obtidos per-
mitem avaliar se um equipamento está a 
sofrer uma degração progressiva ou se, 
pelo contrário, o seu estado se mantém. 
É um indicador que pode ser utilizado 
como filtro de aferição de casos  que 
necessitem de uma intervenção e análise 
mais cuidada [3]. 

Caso haja necessidade de se proceder 
ao diagnóstico da avaria de um compo-
nente torna-se necessária a sua análise 
em frequência. Esta análise pode ser feita 
recorrendo a dois tipos de equipamento: 
equipamentos de análise em frequência 
com filtro e analisadores de frequência  
por Transformada de Fourier.

O funcionamento dos equipamentos 
de análise em frequência com filtro con-
siste em isolar as amplitudes de vibração 
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Figura 2 - Família de transdutores de aceleração da Bruel & Kjaer

Figura 3 - Medidor de nível global, Fluke 805
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que se apresentam a uma determinada 
frequência, filtrando as restantes. Estes 
equipamentos na sua forma mais simples 
estão geralmente associados a um medi-
dor de velocidade angular e fazem a fil-
tragem para a velocidade de rotação do 
equipamento. Este tipo de equipamentos 
consegue também fazer a medição da 
fase do sinal vibratório o que permite, 
entre outras, a aplicação de procedimen-
tos de equilibragem sem necessidade da 
desmontagem do equipamento [3]. 
 

Figura 4 - Analisador em frequência, 
Fluke 810

Em casos onde se deseje uma análise 
de frequência com larguras de filtro mui-
to estreitas, ou a realização de análise 
de frequência sobre um sinal transiente, 
torna-se necessária a utilização de um 
aparelho que seja capaz de executar a 
Transformada de Fourier do sinal.

se e levantamento do espectro de cada 
componente da máquina, permitindo 
obter espectros de referência (também 
conhecidos por ‘Assinatura da Máquina’ 
ou ‘Baseline’) passíveis de serem compa-
rados com os de equipamentos sob sus-
peita e fazer a identificação de alterações 
ou relacioná-las com os espectros carac-
terísticos de avarias.

III. CASO PRÁTICO

O trabalho de campo consistiu na aná-
lise de condição de uma unidade extra-
tora num hotel de 5 estrelas de grande 
dimensão em Lisboa, através da técnica 
de análise de vibrações.

A unidade observada era constituída 
por um ventilador, acionado por um mo-
tor elétrico com uma potência de 20 kW 
e uma velocidade de funcionamento de 
1440 rpm, através de um sistema de tam-
bor/correia, como se observa na figura 5.

 Uma vez escolhidos os pontos, proce-
deu-se às respetivas medições dos sinais 
de vibração (Figura 6).

 

A Transformada de Fourier é uma fer-
ramenta matemática capaz de transfor-
mar um sinal no domínio do tempo num 
sinal no domínio da frequência. Este mo-
delo baseia-se no pressuposto de que 
qualquer sinal poder ser decomposto 
numa série infinita de componentes de 
frequência, que representam o mesmo 
sinal no domínio da frequência.

Esta ferramenta torna possível a análi-
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Figura 6 - Medição dos sinais de vibração

Figura 5 - Unidade extratora observada
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Após concluídas as medições, realizou-
se uma pré-análise onde foram compara-
dos os valores de RMS com a Norma ISO 
2372. Os resultados obtidos para o ponto 
do apoio mais próximo do ventilador, no 
motor elétrico, indicavam um funciona-
mento não aceitável.

Com o objetivo de inferir sobre a pos-
sível razão para a atipicidade do funcio-
namento, seguiu-se uma análise aos es-
pectros de vibração concluindo-se que o 
problema se encontrava nas pás do ven-
tilador, possivelmente como resultado de 
uma acumulação de sujidade e gordura.

Na figura 7 pode observar-se um exem-
plo de um espectro de vibração.

 
Neste caso específico as consequên-

cias imediatas para o Hotel sentiam-se 
apenas ao nível do consumo energético. 
A médio prazo, o desgaste induzido nou-
tras partes do equipamento poderiam le-
var à necessidade de reparações ou mes-
mo à completa suspensão das operações 
do equipamento.

Seria aconselhável um acompanha-
mento mais rigoroso e com maior regu-
laridade, de forma a evitar semelhante 
condição do equipamento.

forte contributo da análise de vibrações 
neste contexto. 

Se é verdade que a elaboração de um 
programa de monitorização baseada 
nesta técnica implica um investimento 
inicial, também o é que esse investimento 
será totalmente recuperado a curto prazo 
se tivermos em conta  que a ‘não manu-
tenção’ ou uma manutenção insuficiente 
são sempre bastante mais dispendiosas 
direta e indiretamente. n
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IV. CONCLUSÃO

Um programa de manutenção prediti-
va corretamente elaborado e conduzido, 
tem um impacto considerável na gestão 
técnica de um hotel.

Como facilmente se percebe, a utiliza-
ção de um programa desta natureza, irá 
resultar numa redução dos custos de ma-
nutenção, num aumento da eficiência de 
operação, num ciclo de vida mais alarga-
do da instalação e na redução significati-
va da indisponibilidade de equipamentos 
resultantes de paragens por avaria.

No âmbito da manutenção preventiva, 
a análise de vibrações aparece como a 
técnica de maior relevo por permitir a de-
teção de uma parte considerável das ava-
rias de máquinas sem que seja necessária 
a sua paragem.

Problemas comuns como o caso de de-
sequilíbrios, empenos ou desalinhamen-
tos de veios, entre outros, são passíveis 
de deteção em fase incipiente, permitin-
do ao gestor de manutenção o agenda-
mento oportuno das ações corretivas. 
Desta forma, torna-se possível evitar pa-
ragens em momentos menos convenien-
tes à operação do hotel.

Ao longo do artigo espera-se que o lei-
tor tenha ficado com uma ideia clara, das 
vantagens da manutenção preditiva e do 
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Figura 7 - Exemplo de espectro de vibração
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nas aplicações web

David Marques
CTO (DRC)

A 
Internet mudou a forma como uma 
boa parte do mundo vive e comu-
nica. Propositadamente não digo 
o mundo como um todo, porque a 

realidade é que aquilo que para nós (aque-
les que vivemos em países desenvolvidos 
e cidades grandes) é totalmente natural e 
habitual, não o é para uma boa parte da 
população mundial, para quem a internet, 
e nalguns casos, os computadores ainda 
são coisas desconhecidas.  

De qualquer forma, para nós, cujo mun-
do foi mudando, é bom entendermos o 
grande impacto que a internet trouxe nas 
nossas vidas e a forma como as aplica-
ções web mudaram muitas das coisas 
que fazíamos regularmente. No início da 
World Wide Web, começaram a gerar-se 
conteúdos para mostrar ao mundo, e as 
páginas da internet eram a forma ideal 
de o fazer, pois garantiam que qualquer 
pessoa com acesso à internet pudesse 
ver conteúdos que alguém tinha prepara-
do para serem visualizados. Sem dúvida 
foi algo extraordinário quando analisado 
do ponto de vista da época em que se 
vivia. No entanto, com o tempo verificou-
se que o mundo estava a caminhar para a 
interatividade entre as pessoas e a tecno-
logia, e nesse sentido aquelas aplicações 
web totalmente estáticas (apenas para 
consulta) começaram a deixar de preen-

cher a “sede” de interação que os utiliza-
dores tinham. Resta dizer que em matéria 
de segurança os riscos destas aplicações 
eram reduzidos, pois o utilizador prati-
camente não comunicava com nada. Um 
dos maiores perigos que estas aplicações 
apresentavam era o “defacement”, ou 
seja, a capacidade de modificar os con-
teúdos originais para outros manipulados 
pelo atacante, sendo a maioria das vezes 
efectuado por fama, motivações políticas 
ou sociais.  

Daí surgiram as aplicações web dinâmi-
cas, em que uma das mudanças centrais 
foi a tão aguardada interatividade com o 
utilizador, o que significava que o utiliza-
dor agora poderia comunicar ou enviar 
instruções para a aplicação, e ver conteú-
dos optimizados para si próprio. Esta mu-
dança abriu um mundo de novas oportu-
nidades para os produtores de aplicações 
web e para os utilizadores. Agora era 
possível desenvolver um conjunto de 
aplicações muito mais poderosas, como 
lojas online, sistemas bancários, sistemas 
de reservas, e outros semelhantes.  

Tomemos por exemplo uma loja de 
venda de produtos online. Agora era 
possível procurar os produtos que de-
sejamos, em vez de ter que ver a lista 
completa de produtos, mas era possível 
selecionar o produto desejado por cate-

goria, descrição, etc. Além disso, poderia 
também efetuar uma encomenda de pro-
dutos desejados e recebe-los no conforto 
do lar, entre muitas outras coisas. 

Inerente a este desenvolvimento, sur-
giu um conjunto de novas ameaças e 
vulnerabilidades existentes nestas apli-
cações. Um dos maiores problemas nes-
te momento deve-se ao facto de que ao 
comunicar com as aplicações web, os 
utilizadores estão a efetuar um conjunto 
de pesquisas a uma base de dados, que 
contém a informação de todos os utiliza-
dores e não apenas daquele que efetua a 
pesquisa.

Agora imaginemos que um utilizador 
malicioso consegue, ao efetuar uma en-
comenda de um produto alterar o seu 
valor, e em vez de custar 100€, modificar 
o seu valor para 1€. Conseguimos facil-
mente imaginar o impacto negativo que 
este tipo de situações causaria, ou melhor, 
que causou, porque este tipo de problema 
ocorreu com muitas lojas online, até con-
seguirem perceber de que forma tinham 
sido atacados. Imaginemos uma situação 
destas ocorrer num sistema de reservas 
de um hotel, em que algum atacante ma-
licioso consegue acesso indevido ao siste-
ma, podendo fazer reservas gratuitas para 
si e para outros, pode aceder a dados con-
fidenciais de outros hóspedes do hotel, ou 
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até aceder ao sistema de faturação, com 
todas as implicações financeiras diretas 
que isso envolveria. Não é com certeza de 
ignorar também o impacto negativo em 
termos de imagem de mercado que um 
acontecimento destes poderia ter num 
determinado hotel, que poderia ficar com 
o seu nome ligado a algo muito negativo, 
e com as atuais redes sociais, essa é uma 
área cada vez mais perigosa, pois as noti-
cias espalham-se muito rapidamente.

Assim impõe-se a quem desenvolve ou 
compra aplicações web, que o faça de 
forma consciente tendo em conta uma 
perspectiva de segurança da informação 
armazenada, que dê alguma garantia que 
este tipo vulnerabilidades não explora-
da de forma tão simples por atacantes 
maliciosos. A situação ideal seria que as 
equipas de desenvolvimento tivessem 
noções bem fortes de segurança de apli-
cações web, e que posteriormente essas 
mesmas aplicações fossem testadas in-
tensivamente por equipas especializa-
das de segurança antes de chegarem ao 
mundo online. Logicamente que da situ-

ação ideal até à situação real da maioria 
das atuais aplicações web vai um passo 
muito grande, e a realidade é que algu-
mas aplicações nem foram desenvolvidas 
tendo em conta a vertente de segurança, 
nem sequer testadas posteriormente por 
equipas externas, o que deixa estas apli-
cações numa situação muito vulnerável e 
propícia a ser explorada por alguém ma-
licioso que se aproveita da “ingenuidade” 
de outros.

Além disso, é bom não esquecer que 
esta questão da segurança da informação 
em aplicações web é um processo contí-
nuo e não algo efectuado uma única vez, 
pois os atacantes estão constantemente 
a desenvolver novas formas de ataque, 
bem como a reinventar algumas bem an-
tigas (como Engenharia Social) de forma 
a conseguirem atingir o seu objectivo, daí 
que mesmo efetuando testes num deter-
minado ponto no tempo, é bem provável 
que algumas semanas ou meses depois 
tenham surgido muitas novas ameaças 
ou ataques.

A DRC sugere que seja sempre feito 

um serviço continuado e planificado, de 
forma a acompanhar as constantes mu-
danças quer no tipo e forma de ataques, 
quer na evolução da própria aplicação. 
Dessa forma, com testes constantes, é 
possível minimizar ao máximo a superfí-
cie de ataque disponível e aumentar os 
níveis de segurança. O objectivo é que as 
equipas se continuem a focar no seu core 
business e acrescentem valor ao seu pró-
prio negócio, sem descurar uma compo-
nente fundamental do mesmo.

Queremos colocar a seguinte questão: 
será que a minha aplicação web está pro-
tegida? Existe duas respostas possíveis e 
uma impossível. A resposta impossível é: 
está 100% segura, porque tal não existe. 
As duas respostas possíveis são: não faço 
ideia ou estou a trabalhar nisso de forma 
consciente. 

Qual é o seu caso? n
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Henrique Pinto Lopes
Consultor Projetos Hotelei-
ros

U
ma unidade hoteleira consome 
diariamente grandes quantidades 
de energia, o que faz com que as 
medidas de eficiência energética 

devam ser uma constante preocupação.
Especialistas no controlo de energia 

e na pegada de carbono estimam que, 
a fatura energética de uma unidade ho-
teleira pode ser reduzida em 20% pela 
tomada de ações simples e de reduzidos 
custos. 

O controlo de funcionamento dos 
equipamentos de maior consumo, (Ar-
condicionado, aquecimento de águas, 
lavandarias e cozinhas) nomeadamente 
durante as “Horas de Ponta”, a ilumina-
ção das diversas zonas públicas e de 
serviço, bem como uma sensibilização 
de todo o pessoal para esta problemáti-
ca, seguramente levarão à obtenção dos 
objetivos acima referenciados.

Uma unidade hoteleira deverá tam-
bém estabelecer o seu próprio Plano de 
Gestão Energética.

 Este plano deverá incluir:
Registo diário de todos os consumos 

de energia, bem como do consumo de 
água. 

Perfis de consumos anuais de energia.

Climatização 
O sistema de Ar-condicionado, funda-

mental em qualquer unidade hoteleira, é 
normalmente responsável por 25 a 40% 
do consumo total do hotel. Deste modo, 

torna-se indispensável o controlo do 
seu funcionamento, utilizando também 
equipamentos com tecnologias que me-
lhorem o desempenho energético, dimi-
nuindo os custos de operação.

Durante os períodos de aquecimento, 
ajuste os termostatos de ambiente das 
zonas públicas para 19-21ºC. Nas zonas 
de serviço, a temperatura não deverá ul-
trapassar os 18ºC.

Verifique o bom funcionamento de 

todo o equipamento de controlo.
Verifique o estado dos isolamentos 

térmicos da tubagem.
Verifique a capacidade de isolamento 

térmico da envolvente do edifício (caixi-
lharia portas e janelas).

Mantenha em bom estado de funcio-
namento, providenciando a regular ma-
nutenção das caldeiras. Esta ação pode-
rá reduzir em 10% o seu custo anual de 
gás.

Simples ações na redução  
de energia
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Evite manter os sistemas de aqueci-
mento e arrefecimento em funcionamen-
to simultâneo.

Ajuste os termostatos de controlo  
de arrefecimento das zonas públicas em 
22-24ºC.

Ao adquirir um novo equipamento te-
nha em conta a sua eficiência COP.

Aquecimento de Água Sanitária
Evite o funcionamento do sistema de 

aquecimento de águas sanitárias acima 
dos 60ºC à saída dos tanques de acumu-
lação. Esta temperatura é suficiente para 
o conforto dos clientes e suficiente para 
o controlo da bactéria Legionella.

Se possível instale redutores de cau-
dal de água nos duches e torneiras de 
lavatórios.

Não permita más vedações em tornei-
ras e autoclismos, com inerente perda de 
água.

Verifique o bom estado dos isolamen-
tos da tubagem de água quente.

Mantenha em bom funcionamento o 
sistema de recirculação de água quente.

Iluminação
Mantenha os níveis de iluminação ade-

quados a cada área pública, privada ou 
de serviço.

Instale sensores de movimento em 
zonas que permitam só a sua ativação 

quando necessário (corredores, casas de 
banho públicas e de serviço).

Substitua os aparelhos com lâmpadas 
de tungsténio, de halogénio e fluorescen-
tes tubulares, por aparelhos de maior efi-
ciência como sejam as fluorescente com-
pactas e de LED. Esta ação poderá reduzir 
os consumos de energia na iluminação na 
ordem dos 80%.  Para além dos consumos 
energéticos, poupará também nos custos 
de manutenção, relativamente ao traba-
lho de substituição frequente das lâmpa-
das, dado que as lâmpadas LED têm uma 
duração de cerca de dez vezes das lâm-
padas de tungsténio e de halogénio. De-
veremos também tomar em consideração 
a redução de emissão de calor, sendo que 
estas luminárias emitem dez vezes menos 
temperatura que as anteriormente insta-
ladas, reduzindo assim a necessidade de 
arrefecimento das diversas zonas.

Refrigeração
Proceda à frequente descongelação 

das serpentinas dos evaporadores das 
câmaras e armários frigoríficos, não dei-
xando que se efetue o bloqueamento da 
passagem franca do ar de arrefecimento.

Mantenha limpos os condensadores.
Sempre que adquira um novo equipa-

mento, tenha em conta a sua eficiência 
energética A ou se possível A++ os quais 
têm um custo de funcionamento mais re-
duzido.

Assegure-se que quando da entrada 
nas câmaras frigoríficas o compressor 
e o ventilador se desligam automatica-
mente. Pelo contrário se estes arrancam 
quando do encerramento da porta, des-
ligando a iluminação interior da câmara.

Verifique e substitua se necessário, as 
juntas das portas das câmaras ou armá-
rios frigoríficos.

Tenha em atenção a forma de carrega-
mento das câmaras e armários, de forma 
a não prejudicar a eficiente circulação do 
ar frio.

 Proceda ao registo das temperaturas 
de quatro em quatro horas, em particu-
lar nas câmaras de conservação de con-
gelados. n
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Pequenas Grandes Notícias

A ADHP foi umas das 17 Associações por-
tuguesas representativas do setor do 

Turismo que aderiram no final do ano passa-
do ao Código Mundial de Ética do Turismo, 
numa cerimónia realizada no Estoril na pre-
sença do Secretário de Estado do Turismo, 
Adolfo Mesquita Nunes, e do Secretário-
Geral da Organização Mundial do Turismo, 
Taleb Rifai.

A assinatura deste compromisso decorreu 
no âmbito da 3.ª Conferência Internacional de 
Turismo e Meios de Comunicação da OMT e 
além da ADHP, aderiram também a Confede-
ração do Turismo Português (CTP) – organis-
mo de cúpula do setor -, a Associação Ban-
deira Azul da Europa (ABAE), a Associação 
Portuguesa de Resorts (APR), a Associação 
Nacional do Turismo Equestre (ANTE), a As-
sociação Regional de Hoteleiros Costa Estoril, 

Sintra, Mafra e Oeiras, a Associação Portu-
guesa de Turismo no Espaço Rural (Privetur), 
a Associação Portuguesa de Hotelaria, Res-
tauração e Turismo (APHORT), a Associação 
da Hotelaria de Portugal (AHP), a Associação 
Nacional de Cruzeiros (ANC), a Associação 
das Termas de Portugal (ATP), a Associação 
do Turismo de Habitação (TURIHAB), a As-
sociação Casas Brancas, a Associação Rota 
Vicentina, a Associação Portuguesa de Em-
presas de Congressos, Animação Turística e 
Eventos (APECATE), a Associação Portugue-
sa dos Portos de Recreio (APPR) e a Associa-
ção dos Industriais Hoteleiros e Similares do 
Algarve (AIHSA).

Na ocasião Adolfo Mesquita Nunes, Secre-
tário de Estado do Turismo, disse que “a ade-
são de “algumas das principais associações 
do setor a este Código demonstra o compro-

ADHP adere ao código mundial de ética da OMT
misso reforçado do setor empresarial portu-
guês do Turismo com as melhores referências 
e práticas de desenvolvimento sustentável” 
e comprova que “a auto-regulação é o mais 
eficaz mecanismo de organização e regulação 
de um sector, sendo por isso desejável que o 
Estado saia e disponibilize espaço para a au-
to-regulação”.

Aprovado em 2011 pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas, o Código Mundial de Ética 
da Organização Mundial de Turismo é um con-
junto abrangente de princípios que preten-
dem afirmar o direito ao turismo e à liberdade 
das deslocações turísticas, bem como a pro-
moção de uma ordem turística mundial, equi-
tativa, responsável e sustentável, em benefício 
partilhado de todos os setores da sociedade, 
num contexto de uma economia internacional 
aberta e liberalizada. n
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No passado dia 12 de Outubro, teve lugar a 
apresentação ao sector do Turismo nacio-

nal do novo diretor geral do Corinthia Hotel 
Lisbon, Reuben Mifsud.

João Vieira, diretor de recursos humanos do 
Corinthia Hotel Lisbon, foi eleito o «Melhor 

Gestor de Pessoas de 2013». 
O prémio foi atribuído por estudo da res-

ponsabilidade da Tema Central e da Qmetrics, 
e baseou-se na análise das competências dos 
principais gestores de pessoas em Portugal, 
com o objetivo de identificar aqueles que se 
destacam pela forma exemplar como gerem 
as suas equipas.

No passado dia 1 de Novembro, Manuel 
Ai Quintas fez a apresentação do seu li-

vro «Agradeça à Austeridade» no Fórum da 
FNAC, em Alfragide.

O livro trata do impacto da austeridade 
na vida das empresas, através de conversas 
animadas e sucessivas entre dois empresá-
rios, que têm sobre a austeridade, opiniões 
opostas.

A discussão põe em evidência os aspetos 
positivos e negativos da austeridade, permi-
tindo discorrer sobre as suas causas e efeitos, 
e explica a forma como deverá ser enfrentada, 
em ordem a tornar úteis os esforços e sacrifí-
cios a que as empresas estão sujeitas.

«Não foi preciso muita imaginação para es-
colher o tema da austeridade», disse Manuel 
Ai Quintas, que fez um paralelo do conteúdo 
do livro com a conjuntura atual. 

«Devemos estar inclinados à esperança não 
ao medo», disse a concluir a sua apresentação. 

O livro está à venda a preço especial pela 
OTELTUR, geral@oteltur.pt n

Reuben Mifsud chega a Lisboa após uma 
carreira internacional com mais de 14 anos de 
experiência na indústria hoteleira, nomeada-
mente na Líbia e recentemente em Malta, onde 
desempenhava as funções de diretor geral do 
Marina Hotel Corinthia Beach Resort, um hotel 
com 200 quartos em St. George´s Bay.

Agora à frente do maior hotel de Lisboa, 
com 518 quartos, e um dos melhores da ca-
pital, Reuben Mifsud declara-se disposto a as-
sumir o novo desafio com grande entusiasmo 
e convicção, contando com a sua equipa para 
continuar a melhorar os níveis de qualidade 
do Corinthia Hotel Lisbon.

A DIRHOTEL deseja a Reuben Mifsud os 
maiores êxitos pessoais e profissionais no de-
sempenho do seu novo cargo. n

Na ocasião foram, ainda, atribuídos prémios 
a Filipa Costa, Food & Beverage Manager, 
também do Corinthia Hotel Lisbon, que con-
quistou o segundo lugar da lista respetiva e o 
primeiro na sua categoria. 

Outros colaboradores daquela unidade ho-
teleira ficaram colocados entre os 22 mana-
gers selecionados.

Aos profissionais distinguidos apresenta a 
DIRHOTEL sinceras felicitações. n

Corinthia Hotel Lisbon 
tem novo diretor geral

Corinthia hotel Lisbon tem o «melhor gestor de 
pessoas de 2013»

Manuel Ai Quintas 
apresentou o seu 
livro «Agradeça à 
Austeridade» na FNAC 
Alfragide

Pequenas 
Grandes Notícias

JAN/FEV/MAR 2014

29

Pe
qu

en
as

 G
ra

nd
es

 N
ot

íc
ia

s
N

ot
íc

ia
s 

da
 A

ss
oc

ia
çã

o

DH 13.indd   29 3/17/2014   3:42:07 PM



Pequenas Grandes Notícias

ADHP NA BTL

Wareguest mostra 
novidades na BTL

Hotel Portugal reabre renovado no coração  
da baixa lisboeta 

Faleceu Preto da Silva

O Hotel Portugal reabriu em soft-opening no 
final de janeiro depois de ter sido adquiri-

do e integralmente recuperado pela Sotelmo, 
empresa que também detém o Hotel Mundial.

Localizado no centro da baixa de Lisboa, 
junto à Praça da Figueira, esta unidade datada 
de 1925 é agora um moderno e sofisticado Ho-
tel de 4 estrelas com 53 quartos e suites, onde 
a cor azul, os azulejos e o dourado pontuam o 
ambiente, numa reinterpretação moderna do 
espírito pombalino. 

A arquitetura foi da responsabilidade do 
gabinete GRCA- Arquiteto Marcelo Azevedo e 
a decoração tem a assinatura da dupla de ar-
quitetas já premiada internacionalmente, Cris-

Na madrugada de 12 de dezembro, José 
António Preto da Silva partiu para sempre, 

aos 71 anos, vítima de doença.
Dotado de uma personalidade cativante, 

que lhe permitiu fazer amigos em todos quan-
tos o conheceram, Preto da Silva foi uma das 
mais admiradas e respeitadas figuras do se-
tor oficial do turismo português nas últimas 
décadas.

tina Santos e Silva e Ana Menezes Cardoso da 
Artica Arquitetos.

Não querendo rotular a unidade com con-
ceitos de “boutique hotel” ou “hotel de char-
me”, o Hotel Portugal é acima de tudo uma 
unidade que se apresenta como “diferente”, 
onde se deseja prestar um serviço de quali-
dade e desta forma superar as expectativas 
dos clientes. 

A renovada unidade, cuja inauguração oficial 
está prevista para abril, vem contribuir para 
a renovação do centro histórico da cidade e 
dar resposta a um segmento de mercado que, 
cada vez mais exigente, procura um tipo de 
alojamento exclusivo no coração da cidade. n

O calor com que o José António falava das 
suas ideias e iniciativas e o entusiasmo que 
punha na sua realização eram verdadeiramen-
te contagiantes.

Trabalhador incansável e esclarecido, com 
uma visão pessoal do que pretendia para o 
nosso turismo, a que se dedicou inteiramente, 
com o sacrifício da sua vida pessoal e familiar, 
não surpreende o êxito extraordinário da sua 
ação nos 36 anos de uma carreira internacional 
que o levou a exercer em 9 mercados externos, 
com grande profissionalismo e elevado prestí-
gio pessoal, diversas funções, designadamente 
as de Diretor de Centro de Turismo, Vice-Côn-
sul, Adido de Turismo e Conselheiro Comercial.

Foi agraciado pelos governos de Portugal, 
França e Japão, por serviços distintos.

Com a sua morte, desaparece um grande 
obreiro e defensor do turismo português, fi-
cando o seu exemplo de cidadão exemplar, a 
quem Portugal muito fica a dever.        

José António Preto da Silva deixa uma enor-
me saudade nos seus numerosos amigos e a 
recordação de um homem bom e amável, sin-
ceramente dedicado às causas que abraçou.

A DirHotel apresenta à família, e em espe-
cial à viúva, Ans, e às filhas, a expressão do seu 
muito pesar. n

A  ADHP estará presente na BTL no 
Pavilhão 2  -  Stand 2E02.

Convidamos todos a nos visitarem e a 
participarem  nos eventos que iremos pro-
mover:

Quinta-feira, 13 de março – Assinatura do 
Protocolo de Cooperação entre a ADHP e 9 
Instituições de Ensino Superior com vista à 
certificação dos planos de estudos dos cursos 
de Gestão Hoteleira. 

Local – Lounge Pavilhão 2  - Horário   - 15h

Sexta-feira, 14 de março  -  Workshop – 
ADHP/ESHTE  - ‘As recentes alterações ao 
RJET – uma visão critica’  

Local  - Pavilhão 1 – Horário  - 11,30h às 13h. n

A Wareguest – Global Hospitality Systems 
volta a marcar presença na Feira Interna-

cional de Turismo – BTL 2014, que decorre de 
12 a 16 de março, na FIL, no Parque das Na-
ções, onde vai apresentar soluções tecnolo-
gicamente avançadas para o setor hoteleiro. 

Durante o certame a empresa vai apresen-
tar algumas novidades, designadamente a 
InovGuest PMS – multibroser / multiplatafor-
ma, a Interface com scanner de documentos 
de identidade icar e o novo motor de reservas 
online – Availpro 

No dia 14 de março às 15H a Wareguest 
irá marcar presença no workshop alusivo ao 
tema “Business analytics – uma ferramenta 
essencial ao Revenue Management”, organi-
zado pela ADHP onde vão estar como ora-
dores o diretor de I&D da Wareguest, Nuno 
António, o Professor da ESHTE, João Pronto 
e o Business Adviser da Modo Distinto, Orlan-
do Santos. n
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HotelShop entrega prémios e aposta na área de serviços

Entrega de Diplomas do Curso de Especialização de Direção Hoteleira

A entrega dos prémios HotelShop, central 
hoteleira de compras, decorreu em feve-

reiro, no Hotel Tiara Park Atlantic, em Lisboa, 
onde Luís Mesquita, o administrador da cen-
tral fez um balanço e sublinharam a aposta na 
nova área de serviços. 

A Hotelshop Serviços, que foi uma das no-
vidades apresentadas durante a convenção de 
2013, foi lançada a 1 de janeiro e abrange áreas 
como a formação, marketing, seguros, tecnolo-
gia, entre outras e pretende dar apoio aos as-
sociados.

O objetivo é abordar áreas que têm rece-
bido menos atenção, disponibilizando uma 
equipa própria especializada, uma vez que as 
necessidades são diferentes para cada empre-
sa. Presentemente a central conta já com 30 
fornecedores de serviços.

O objetivo é reduzir ainda mais os custos 
dos associados, até cerca de 20%, sendo as 
expectativas “boas”.

Em 2013 a Hotelshop cresceu “em todos 

No final do ano passado o Palácio Ramalhe-
te, em Lisboa, foi o palco escolhido pela 

ADHP para entregar os diplomas do Curso 

os indicadores” disse Miguel Paredes Alves à 
margem da cerimónia de entrega dos prémios. 
“Tanto em sócios como em volume de compras 
e redução de custos para os sócios que ultra-
passou o milhão de euros, especificou.

Para este ano o responsável da central de 
compras para a hotelaria mostra-se otimista, 
referindo que “o turismo está bem”, apesar do 
“início não ter sido tão bom como esperado 
por causa do clima”.

Relativamente a novas parcerias a Hotel-
shop está cada vez mais envolvida com par-
ceiros internacionais, designadamente com a 
European Hotel Purchasing Group envolvendo 
mercados como a Itália, França e Reino Unido.

“O processo de negociação conjunta com 
fornecedores traz mais vantagens porque o 
poder negocial é muito maior”, disse Miguel 
Paredes Alves.

Este ano a Hotelshop atribuiu prémios e 
entregou Certificações de Fornecedores Ho-
telShop 2014.

de Especialização em Direção Hoteleira que 
se realizou na capital portuguesa de março a 
julho de 2013. 

Na ocasião, o presidente da direção, Raul 
Ribeiro Ferreira, referiu no seu discurso, a ne-
cessidade de continuar a investir na formação 
dos diretores de hotel apesar das alterações 
introduzidas de desregulamentação da profis-
são prevista no novo RJET já publicado.

Assim anunciou que estão quase conclu-
ídas as negociações, com várias entidades 
superiores de formação, para a concessão de 
créditos a todos os detentores de diploma/
certificado dos cursos de graduação/especia-
lização organizados pela ADHP, na inscrição 
em Mestrados de Gestão Hoteleira.

A concluir afirmou que sendo o diretor de 
hotel sinónimo de profissional capacitado para 
a gestão de equipamentos, serviços e equipas 
e que, num todo, se responsabiliza e garante a 
rentabilidade dos empreendimentos hoteleiros, 
são cada vez mais necessárias competências 
altamente qualificadas e o recurso a constante 
investimento na formação de modo a acompa-
nhar a dinâmica do setor. n

Pequenas 
Grandes Notícias

Os vencedores dos prémios foram:
Best Buyer – Diretor-Geral: Salvador 

Caprichoso, do Hotel Botânico;
Best Buyer – Diretor de Compras: Sandra 

Lee, da CERCI de Oeiras;
Fornecedor do Ano 2013: Gergran - 

Délifrance;
Cooperador do Ano: Ricardo Diniz, 

Sesimbra Hotel & SPA;
Diplomas de Mérito – Cooperadores: Pedro 

Rodrigues, Hotel Aviz; Maria Helena Ferreira, 
Hotel do Sado; Vasco Seromenho, Vila Nova 
Resort; Joaquim Cardoso, Casa São Pedro de 
Alverca;

Diplomas de Mérito – Fornecedores: 
Bafrutal; Diversey; Irmãos Peixoto; Sr. 
Escritório;

Melhor Relação Qualidade/Preço – Setor 
Alimentar: Portral;

Melhor Relação Qualidade/Preço – Setor 
Não-Alimentar: Blue Sigma;

Melhor Serviço: Anabela Oliveira Soares. n

JAN/FEV/MAR 2014

31

Pe
qu

en
as

 G
ra

nd
es

 N
ot

íc
ia

s
N

ot
íc

as
 d

a 
A

ss
oc

ia
çã

o

DH 13.indd   31 3/17/2014   3:42:20 PM



Pequenas Grandes Notícias

A vida de Antonio Sancho em livro

A vida profissional de António Correia Dias 
Sancho saltou para o mundo dos livros. O 

antigo gestor hoteleiro, atualmente a viver a 
tranquilidade da reforma,  decidiu passar para 
o papel as suas memórias desde os doces tem-
pos da infância,vividos em Alhos Vedros, pas-
sando pela adolescência, em Lisboa, até aos 
momentos plenos da vida adulta, onde trilhou 
uma brilhante carreira nacional e internacional, 
como diretor de hotéis de cinco estrelas. 

A biografia “A Vida e os seus destinos - O 
Sabor da aventura”, escrito por Ana Rita Ma-
druga, é o retrato da alma daquele que foi o 
primeiro diretor português do Hotel Ritz, em 
Lisboa, logo após a Revolução de 25 de Abril. 
Descendente de uma família de industriais 
ligados ao ramo da cortica, António Sancho, 
ainda muito novo, ousou contrariar os sonhos 
que a família lhe reservara e nao deu segui-
mento aos negócios familiares. Partiu antes 
para Londres, com apenas 19 anos, em busca 
de outros sonhos, em busca de uma outra vida 
que satisfizesse a sua sede de conhecimento, 
especialmente sobre línguas estrangeiras. Co-
meçou por fazer limpezas em hotéis, constru-
índo gradualmente uma carreira sólida, pois 
os que travavam contacto com António San-

cho logo se apercebiam da sua potencialidade 
dentro do setor hoteleiro. 

António Sancho, hoje com 78 anos, reside 
em São Brás de Alportel, Faro, onde nasceram 
as suas raízes familiares. 

A obra, integrada numa coleção de autor, 
foi lançada no dia 19 de dezembro, no salão 
nobre da Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel, Faro, com as presenças de familiares 
e muitos amigos de António Sancho, do pre-
sidente da edilidade, Vítor Guerreiro, e do ad-
vogado José Delgado Martins, estes últimos 
encarregues das apresentações. n

Maria Gama publica 
‘O Sr. Y e outros 
senhores’

Programa de RH Vila 
Galé 365º já começou

Maria Delfina Gama publicou o livro ‘O Sr. Y 
e outros senhores – Hotelaria & Restaura-

ção no seu melhor’ que transmite pequenas 
histórias e situações do quotidiano da hote-
laria.  

Apesar de não gostar de falar de trabalho 
fora da empresa, a autora diz que a ideia foi 
sugerida por alguns amigos depois de ter par-
tilhado com estes algumas peripécias pelas 
quais os hoteleiros são obrigados a passar, e 
para o que, por muita formação e experiência 
que tenham, nunca estão preparados.  n

O Grupo Vila Galé já deu início ao programa 
na área de Recursos Humanos, o Vila Galé 

365º, anunciado no congresso da ADHP, e que 
consiste na oferta de um projeto de formação 
nos hotéis Vila Galé, com duração de um ano, 
proporcionado a jovens identificados com po-
tencial para a função de Assistente de Direção.

O programa permitirá ao jovem, ao longo 
desse ano, o contacto com todos os depar-
tamentos operacionais, em três unidades ho-
teleiras diferentes do grupo, proporcionando 
uma experiência em diversos contextos de 
operação hoteleira e conferindo, simultanea-
mente, a possibilidade de contacto com dis-
tintas lideranças.

Noutra vertente o programa permitirá à 
Vila Galé conhecer jovens com potencial de 
desenvolvimento, tendo em vista funções de 
direção ou de chefia, observando o seu de-
sempenho num ambiente Vila Galé, durante 
um largo período de tempo, em relação a di-
ferentes áreas operacionais e sob o olhar de 
diferentes avaliadores.

O programa arrancou com dois elementos 
selecionados: um exterior e outro que já era 
colaborador numa das unidades do grupo. n

Pequenas Grandes Notícias

Créditos no Mestrado em Gestão do ISG 

Na sequência do protocolo assinado entre 
a ADHP e o Instituto Novas Profissões/

Instituto Superior de Gestão, todos os for-
mandos do Curso de Especialização em Dire-
ção Hoteleira passaram a poder requerer um 
pedido de créditos no Mestrado em Gestão 
ministrado pelo ISG – Instituto Superior de 
Gestão.

Este é o reconhecimento das competên-
cias de todos os que apostaram na formação 
promovida pela ADHP e também a oportuni-
dade de atualizar as qualificações num mo-
mento de permanente evolução dos concei-
tos e práticas da gestão hoteleira e turística.

Estes créditos são extensivos a todos os 

alunos dos Cursos de Especialização em Gra-
duação Hoteleira que a ADHP ministrou ao 
longo dos anos.

Os associados da ADHP terão também 
direito a uma redução de 10% no valor das 
propinas mensais em todos os cursos de li-
cenciatura e mestrados ministrados pelo Ins-
tituto Superior de Gestão assim como nos 
cursos de pós-graduação e formação de exe-
cutivos. n

JAN/FEV/MAR 2014

32

N
ot

íc
ia

s 
da

 A
ss

oc
ia

çã
o

Pe
qu

en
as

 G
ra

nd
es

 N
ot

íc
ia

s

DH 13.indd   32 3/17/2014   3:42:21 PM



Hotel Systems

SERVICES

 

Pequenas Grandes NotíciasPequenas Grandes Notícias A ADHP agradece a colaboração às seguintes empresas

JAN/FEV/MAR 2014

33

A
 A

D
H

P
 a

gr
ad

ec
e 

a 
co

la
bo

ra
çã

o 
às

 s
eg

ui
nt

es
 e

m
pr

es
as

DH 13.indd   33 3/17/2014   3:42:22 PM



ADHP distingue profissionais  
da Hotelaria

A primeira edição dos Prémios Excelência na Hotelaria, iniciativa realizada em 
parceira com a revista Publituris Hotelaria, decorreu no âmbito do congresso 

da ADHP que se realizou em outubro passado. 
A iniciativa foi bem acolhida pelo setor que vê nestes momentos e ações, o 

reconhecimento público do trabalho desenvolvido todos os dias, bem como 
uma motivação para continuar. nestas duas páginas ficam as opiniões e sen-
timentos partilhados pelos primeiros sete agraciados. A segunda edição dos 
prémios já está agendada para o final do primeiro dia do congresso da ADHP a 
realizar em maio deste ano.   n

Prémios Excelência na Hotelaria

Prémio Melhor Diretor  
de Alojamento

Artur Fernandes – Tiara Lisboa 

A atribuição dos prémios excelência 
da Hotelaria é um evento que vem col-

matar uma falha que a muito existia no reco-
nhecimento dos Profissionais do Ramo.

É um orgulho ter estado nomeado para os prémios e um 
fator extra de motivação para mim e para a minha equipa.

Ter recebido o Prémio Excelência na categoria de Dire-
tor de Alojamentos foi um acontecimento na minha vida 
que me marcou de forma muito significativa. 

Para trabalhar em Hotelaria é necessário ter uma pai-
xão, uma dedicação e uma disponibilidade difíceis de expli-
car e que só vivendo se compreende.

O sucesso nunca é individual deve-se também a duas 
componentes importantíssimas, as nossas Equipas e a 
nossa Família. A nossa Família é a âncora que nos ajuda a 
suportar tudo, que esta sempre lá, que nos felicita nos bons 
momentos e nos acolhe nos outros.

As nossas equipas são a nossa força, somos nós em 
conjunto que atingimos os objetivos, partilhamos críti-
cas com sabores diversos, chegando ao fim dos dias com 
o sentimento do trabalho realizado, o sorriso dos nossos 
Clientes enche-nos a alma.

Desta forma tudo se torna mais fácil. A Excelência não 
é mais do que isto. O Prémio foi o reconhecimento de todo 
este trabalho.

Prémio Melhor Diretor  
de F&B  

João Neves – Pestana Vila Sol - Golf 
& Resort Hotel 

No âmbito dos Prémios Excelência na 
Hotelaria, o facto de ser um dos elegíveis, 

entre tantos excelentes profissionais, numa 
área que constitui um dos maiores desafios desta 

indústria, foi motivo de grande orgulho. A distinção em si, 
teve um significado muito especial como projeção de todo 
um trabalho desenvolvido com as equipas que me acom-
panharam ao longo de um ciclo, assumindo objetivos e 
partilhando um sentido de missão.

O “Prémios de Excelência na Hotelaria” é um evento que 
não só traz notoriedade às diversas categorias que visa 
premiar, como dignifica todos os envolvidos como forma 
de reconhecimento. 

Melhor estratégia online  
(grupo ou hotel  
independente) 

Hotéis Heritages

Ficámos muito sensibilizados com o Pré-
mio da Melhor Estratégia Online que foi atribu-

ído aos Hotéis Heritage pela ADHP no âmbito dos 
Prémios Excelência da Hotelaria. 

É um prémio que vem reconhecer o trabalho e empenho 
de uma equipa que há muitos anos se dedica à presença 
online dos Hotéis Heritage. Os Prémios Excelência da Ho-
telaria da ADHP têm o mérito de identificar personalidades 
e equipas que se destacam em várias áreas da atividade 
hoteleira.

Prémio Melhor Jovem 
Diretor

Jorge Cosme – Bairro Alto Hotel

O evento e os Prémios de Excelência 
da ADHP são o momento em que os pro-

fissionais do setor podem ser agraciados 
com o reconhecimento dos seus pares. 

A mim, pessoalmente, motivaram-me a fazer ainda 
mais e melhor. Num setor sempre tão dinâmico e também 
tão volátil, é bom pararmos para estar com os colegas, 
num ambiente “nosso”, de reconhecimento e comunhão.
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Prémios Excelência na Hotelaria

Melhor Diretor Comercial 
Marketing e Vendas

Pedro Ribeiro – Dom Pedro

Ter o seu desempenho reconhecido 
pelos seus colegas de profissão, é algo 

muito importante para qualquer profis-
sional. Assim ao ser-me atribuído o prémio de 

excelência na hotelaria na categoria de Diretor Marketing 
e Vendas só posso ficar lisonjeado e motivado para conti-
nuar a desenvolver a minha atividade profissional de forma 
ativa e inovadora. Ao longo destes anos sempre procurei 
pautar a minha postura através de um cordial relaciona-
mento com todos os restantes profissionais da hotelaria 
e do turismo em geral, vendo neles colegas de profissão 
e não concorrentes, procurando com esta postura criar 
sinergias para o destino. Assim ser premiado e logo na 
1ªedição destes prémios é algo muito gratificante.

Estes prémios são um fator de reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido pelos profissionais de hotelaria nas 
mais variadas áreas e são importantes como veículo de 
motivação e de tornar público quem realmente procura a 
excelência no desempenho das suas funções e se conse-
gue superar nas mesmas. São sem dúvida prémios que de-
vem continuar a existir e que terão uma importância cada 
vez maior no Turismo Nacional.

Melhor entidade de outsorcing
José Mendes Leal - Elis

Em relação ao prémio que me foi 
atribuído, eu diria que foi uma muito 

boa agradável surpresa por várias ra-
zões. A primeira foi a surpresa em si de ha-

ver por parte da direção dos hotéis de Portugal 
uma iniciativa de valorizar os parceiros e fornecedores que 
trabalham com as instituições hoteleiras. É uma belíssima 
iniciativa que deve ser acarinhada e ter continuidade. Em 
segundo lugar, dentro da mesma lógica, vincula e obriga as 
empresas que são convidadas a fazer parte deste universo 
de fornecedores da hotelaria a trabalharem cada vez mais 
com melhor qualidade. 

Foi particularmente gratificante poder fazer parte desse 
lote de empresas que os hotéis identificaram como signi-
ficativa na sua operação diária. Não trabalhamos para o 
prémio mas o nosso trabalho é reconhecido através deste 
prémio. Muito importante é o facto de nos veicular a uma 
obrigação. Não podemos agora fazer menos, temos de fa-
zer mais e melhor.

Este prémio é também importante para nós porque co-
memoramos este ano os 25 anos da empresa em Portugal.

Melhor Diretor de Hotel  
Manuel Pinto – Hotel 

Mundial 

Considero que a iniciativa, por parte 
de ADHP, em realizar o primeiro congres-

so desta associação, revelou por si só, um 
grande sentido de iniciativa e objetividade, face 

às profundas alterações que se registaram nos últimos 
anos, na atividade turística, a nível mundial.

 Na sequência destas mudanças, as quais foram motiva-
das por questões sociais, económicas, politicas, ambientais 
e culturais, obriga a que todos os profissionais do turismo, 
nomeadamente Direções Hoteleiras, correspondam e  es-
tejam devidamente preparados para estes novos desafios 
e para novos modelos de gestão, em todas as vertentes, 
que esta atividade requer.

 Pelos temas apresentados no decorrer do congresso, 
onde eu próprio apresentei o tema “Novos Desafios para 
um Diretor de Hotel”, certamente que as expetativas, por 
parte de todos os profissionais presentes, foram totalmen-
te alcançadas.

 Como é do vosso conhecimento, fez parte do programa 
do Congresso, a atribuição de prémios de Excelência na 
Hotelaria.

 Na sequência das várias nomeações, tive o privilégio de 
ser nomeado “Melhor Diretor de Hotel em Portugal”. Reco-
nheço que outros profissionais e colegas do setor, reuniam 
igual ou melhor mérito, para a obtenção deste, honroso, 
prémio. Contudo e uma vez que me foi atribuído, certa-
mente que para mim foi uma enorme satisfação.

 Foi o resultado de uma avaliação pelo trabalho que te-
nho feito, ao longo de 52 anos de profissão na Hotelaria 
e de 35 anos na Direção hoteleira. Tenho procurado de-
sempenhar as minhas funções com a máxima dignidade e 
lealdade, a nível profissional e pessoal, ao mesmo tempo 
que tenho procurado prestigiar, a nível nacional e inter-
nacional, a imagem do nosso país, da nossa capital e ob-
viamente da unidade hoteleira que dirijo, assim como de 
todos os profissionais que me acompanham no dia a dia.

 Tal como tive oportunidade de mencionar na minha nota 
de agradecimento a todos quantos tiveram a gentileza de 
votar em mim e aos que posteriormente me apresentarem 
felicitações, a atribuição deste prémio deveu-se sobretu-
do ao apoio que me foi, e será sempre, proporcionado pela 
minha família, pela minha administração, pelos colegas e 
colaboradores, pelos agentes de viagens, nacionais e es-
trangeiros, pelos jornalistas de turismo e muito importante, 
pelos meus amigos da TAP Portugal, a nível nacional e nas 
suas várias delegações no estrangeiro.

 É meu desejo continuar a minha dedicação a esta, apai-
xonante, atividade, procurando acompanhar, com toda a hu-
mildade, as várias mudanças que, certamente, continuarão a 
verificar-se, no futuro.
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Dirvitrina

Cerveja Sagres e Água 
de Luso voltam a ser 
Marca de Confiança 
em 2014

A Cerveja Sagres e a Água de Luso, Água 
Mineral Natural voltaram a merecer a con-

fiança dos Consumidores Portugueses, tendo 
sido distinguidas como “Marca de Confiança” 
pela Reader’s Digest, na edição de 2014.

A Cervejas Sagres foi distinguida, pela oita-
va vez consecutiva, na categoria de Cervejas, 
já a Água de Luso, que comemorou 160 anos 
em 2012, viu a sua qualidade reconhecida 
pela quinta vez consecutiva, na categoria de 
Águas de Mesa, como a que os Portugueses 
mais confiam.

As duas distinções foram consideradas um 
“reconhecimento” por parte dos consumi-
dores e um desafio “a continuar a inovar e a 
responder às expectativas dos clientes e con-
sumidores”, disse Nuno Pinto de Magalhães, 
Diretor de Comunicação e Relações Institu-
cionais da Sociedade Central de Cervejas e 
Bebidas numa informação. n

Sagres regressa  
à Madeira

Entretanto, um acordo assinado entre a 
SCC e Empresa de Cervejas da Madeira vai 
voltar colocar a marca de cerveja Sagres na-
quela região autónoma, depois de um inter-
regno de quase três anos.

Trata-se de um regresso à comercialização 
da Sagres já que o relacionamento entre as 
duas empresas data de 1965, tendo nos últi-
mos três anos continuado a assumir a venda e 
distribuição do restante portefólio, para a  Ma-
deira, de cervejas internacionais e de ágas da 
SCC Sociedade Central de Cervejas e Bebidas.

A assinatura deste acordo comercial foi ce-
lebrada pelos presidentes da Comissão Exe-
cutiva de ambas as empresas, Ronal den Elzen 
e Miguel de Sousa, em cerimónia realizada no 
sede da ECM em Câmara de Lobos. n

Makro faz Feira de Hotelaria para canal Horeca

Até 25 de março as lojas Makro de todo o 
país vão receber a Feira de Hotelaria, diri-

gida aos seus clientes do canal Horeca, dedi-
cando cada dia a uma das áreas da loja. 

Esta iniciativa, diz uma informação da 
Makro, “oferece as melhores soluções com 
descontos e promoções diárias em diversas 
áreas de negócio”.

Durante a feira será dedicado um dia por 
cada uma das áreas de loja - como a peixaria, 
frutaria, queijos, talho e congelados – onde 
além dos descontos e promoções diárias, ha-
verá ainda degustações de artigos seleciona-
dos, recomendações de produtos pelos che-
fes de secção e sessões de show-cooking.

A Feira de Hotelaria da Makro acolherá tam-
bém a visita de alunos de várias escolas de 
hotelaria do país. n

Água de Luso reforça gama Luso de Fruta com 
sabor a água de coco 

A Água de Luso reforçou a sua 
gama de Luso de Fruta com 

o lançamento na grande distri-
buição e canal Horeca do sabor 
coco da bebida refrescante e 
natural que mistura água do 
Luso com sumo de fruta. 

A nova Luso de Fruta Água 
de Coco, dá o mote e antecede 
a chegada’ do verão é ideal para 
beber durante o dia para refres-
car ou para saciar a sede, mas 
estará disponível durante todo 
o ano, acreditando os responsá-
veis que “será uma das varieda-
des mais importantes da gama”. 

O lançamento foi feito no início de março, 
na Estufa Real, com a presença dos dois em-
baixadores da Luso de Fruta, a atriz Victoria 
Guerra e o modelo Gonçalo Teixeira.

Luso de Fruta é uma bebida à base de Água 
de Luso e sumo natural de fruta, sem coran-
tes nem conservantes e apenas com o açúcar 
natural da fruta, e foi por isso aprovada por 
despacho formal do Ministério da Educação 
como “produto a promover pelas cantinas das 

escolas”, adiantou o Diretor 
de Comunicação e Relações 
Institucionais da SCC, Nuno 
Pinto de Magalhães à DirHo-
tel que acrescentou que essa 
aprovação é “uma prerrogati-
va diferenciadora dos outros 
produtos do mercado”.

O mesmo responsável lem-
brou ainda que o posiciona-
mento do produto é ser “uma 
alternativa saudável aos refrige-
rantes”, sendo “produto bandei-
ra do MacDonalds em Portugal”. 

O Luso de Fruta Água de 
Coco junta-se às quatro variedades da gama 
já existentes: frutos vermelhos, limão, laranja 
e maçã.

Em 2013 a Luso de Fruta vendeu 3,5 mi-
lhões de litros e a expectativa para este ano 
é de 5 milhões de litros. Destes, o produto 
estrela é o Luso de Fruta Frutos Vermelhos, 
responsável por 40% do total da gama. 

A Luso de Fruta Água de Coco já está dis-
ponível nos formatos de 33cl e 1lt, à venda nos 
canais Horeca e da grande distribuição. n
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Monitores ErgoSensor da Philips desenhados 
para o bem-estar no trabalho

Esporão, Lipor, UCASUL e Companhia das Lezírias vencem EBAEpis 
no domínio do desenvolvimento sustentável

Esporão, Lipor, UCASUL e Companhia das 
Lezírias foram os grandes vencedores dos 

European Business Awards for the Environ-
ment - Prémio de Inovação para a Sustenta-
bilidade (EBAEpis) e que foram anunciado no 
final de fevereiro durante a conferência “Ino-
vação e Sustentabilidade nas Cidades do Fu-
turo”, que decorreu na Culturgest, em Lisboa. 

As entidades foram distinguidas em três 
categorias, designadamente Gestão, Processo 
e Produtos e Serviços, tendo ainda sido atri-
buído o Prémio Empresas pela Biodiversidade.

A Lipor foi o vencedor na categoria Gestão 
com o projeto “Estratégia de Sustentabilidade 
da Lipor”, que assenta numa abordagem in-
tegrada dos valores e princípios da sustenta-

A Philips lançou recentemente um novo ecrã 
de 24 polegadas Ergo, concebido para 

proporcionar maior bem-estar no trabalho. 
Depois de um estudo realizado na Alema-

nha, Dinamarca e Suécia encomendado pela 
MMD, empresa de tecnologia e parceiro oficial 
da marca Philips Monitors, mostrar que 80% 
dos «trabalhadores do conhecimento» sofrem 
de dores e fadiga depois de um longo dia de 
trabalho em frente às suas secretárias, e que 
metade destes não tem um ecrã com altura 
ajustável, a Philips Monitors, acaba de anun-
ciar o lançamento do novo ecrã de 24 polega-
das ErgoSensor, complementando a gama de 
ecrãs de escritório concebidos para o bem-
estar no trabalho.

Com uma altura totalmente ajustável, tal 
como os outros monitores da série, o novo 
ecrã apresenta uma base giratória ajustável 
em altura e inclinação, que permite aos utili-
zadores o ajuste da altura e do ângulo do ecrã 
aos níveis desejados – o que reduz a probabi-
lidade de fadiga visual e de dores no pescoço. 
A tecnologia AMVA LED do ecrã proporcio-

na imagens vivas, de contraste 
extremamente elevado, com um 
amplo ângulo de visão.

Mas o que torna a tecnologia 
ErgoSensor tão especial, e o novo 
ecrã de 24 polegadas Profissional 
não é exceção, é o modo como 
interage com os utilizadores, já 
que tem a capacidade de detetar 
a posição da cara do utilizador e 
o ângulo da sua cabeça, de medir 
a distância entre os olhos do utili-
zador e o ecrã, e de sugerir como 
os utilizadores podem ajustar a 
sua postura ou corrigir a sua dis-
tância do ecrã. Controla também 
o tempo passado à frente do ecrã 
e lembra às pessoas quando é altura 
de fazer um intervalo. 

O monitor LCD de 24 polegadas 
241P4QRYES Brilliance com ErgoSensor da 
Philips funciona a uma resolução ótima de 
1920+1080, está agora disponível nas lojas 
pelo preço recomendado de 329 euros. n

bilidade nos sistemas de gestão, operações e 
atividades, práticas e decisões, dando especial 
relevo ao diálogo e à interação com os stakehol-
ders numa relação transparente e aberta.

Na categoria Processo o vencedor foi atri-
buído à UCASUL, com o projeto Refinolea, 
que incide na valorização do bagaço de azei-
tona extraído (resíduo após a extração do 
óleo do bagaço de azeitona) e no estudo da 
sua implementação de forma técnica e econo-
micamente viável, de forma a permitir a valori-
zação integrada de toda a biomassa. 

Por sua vez, a Esporão venceu na categoria 
de Produtos e Serviços, com um projeto de 
produção agrícola sustentável, em que aposta 
na melhoria da saúde dos seus solos e plan-

tas, preservando os recursos naturais. Para-
lelamente à preservação de biodiversidade, o 
projeto pretende proteger e estudar varieda-
des de vinha praticamente extintas no país e 
fixar fauna auxiliar, fundamental no controlo 
natural das pragas das culturas.

 A Companhia das Lezírias venceu o Prémio 
Empresas pela Biodiversidade com o projeto 
EVOA, que tem como objetivo a promoção dos 
valores naturais, sendo a principal motivação a 
conservação da avifauna. Para além do aumen-
to das áreas de refúgio de maré e nidificação, o 
projeto que conta com o apoio da Brisa desde 
a sua fundação, pretende atrair aves e gerar 
condições ideais para a observação das mes-
mas, mantendo a sua tranquilidade. n

JAN/FEV/MAR 2014

37

D
ir

vi
tr

in
a

DH 13.indd   37 3/17/2014   3:42:41 PM



Lá fora

38

“C
am

as
 p

ar
al

el
as

”…
 re

st
riç

õe
s 

à 
vi

st
a 

na
 E

ur
op

a?
 

Lá
 F

or
a

“Camas paralelas”… 
restrições à vista na Europa? 

“a tendência ganha 
adeptos por ser 
uma opção mais 
económica, apesar 
de ser considerada 
ilegal, que foge aos 
impostos, ameaça 
a hotelaria tradi-
cional

O 
tema é antigo: a con-
corrência que o aluguer 
de casas para férias faz 
à hotelaria tradicional. 

Mas até agora pouco se tem fei-
to para contrariar a tendência 
que ganha adeptos por ser uma 
opção mais económica, apesar 
de ser considerada ilegal, que 
foge aos impostos, ameaça a se-
gurança e a hotelaria tradicional.

Mas será que as restrições que 
alguns governos estão estudar 
vão por um fim a um negócio 
que só na Europa está avaliado 
em cerca de 61 milhões de euros 
de acordo com o “Daily Mail”?

Nova Iorque deu o mote e tor-
nou ilegal subalugar apartamen-
tos por um período inferior a 30 
dias na ausência do proprietário.

A NYC & Company  diz que o 
subaluguer das casas “rouba as 
receitas fiscais garantidas pelos 
hotéis e que são imprescindíveis 
para os cofres da cidade, além 
de não oferecerem proteção aos 
consumidores”, mas não conse-
gue contabilizar o valor das per-
das dos hotéis ou da cidade.

O site Airbnb, que se apre-
senta como o maior neste tipo 

de aluguer, tem hoje uma oferta 
de 500 mil locais que vão desde 
quartos a apartamentos inteiros, 
escreve o jornal “O Globo” que 
acrescenta que a empresa tem 
em Nova Iorque, mais de 15 mil 
cadastrados que oferecem des-
de um quarto num estúdio em 
Brooklyn por 35 dólares, em Ti-
mes Square por 60 dólares. 

O município nova-iorquino já 
exigiu informação à empresa so-
bre os cadastrados para investi-
gar quem está fora da lei.

Por outro lado, para os resi-
dentes da cidade estes sites, do 
qual o Airbnb é exemplo, pres-
tam um serviço valioso, já que o 
subaluguer é, por vezes, a única 
forma que têm para cobrirem o 
valor da renda e argumentam 
que os sites suprem uma procu-
ra numa cidade onde os preços 
dos hotéis são muito altos.

Entretanto os governos de 
França, Alemanha e Espanha 
estão a tentar seguir os mesmos 
passos para tentarem impedir 
os proprietários de alugarem as 
suas casas por períodos curtos 
e a forçarem milhares de turistas 
a optarem por alojamento hote-

leiro que é mais caro. França, por 
exemplo quer banir o aluguer de 
curta duração de segundas ha-
bitações em cidades com uma 
população superior a 200 mil 
habitantes. Os alemães estão a 
considerar as mesmas restrições 
para Berlim que, ao serem apro-
vadas, entrarão em vigor daqui a 
dois anos.

Em Espanha, onde cerca de 
três milhões de britânicos alu-
gam apartamentos ou villas to-
dos os anos, o governo vai co-
meçar debater as novas leis nos 
alugueres de férias em maio o 
que poderá ter um grande im-
pacto. De acordo com o Instituto 
de Estudos Turísticos espanhol, 
em 2013, dos 60,66 milhões de 
turistas, que visitaram o país, 
5,9% ficaram em “outros aloja-
mentos”, 19,3% ficaram em casa 
própria, de amigos ou familiares 
e 10,4% em casas alugadas.

Em Portugal não há estimati-
vas do número de turistas por 
tipos de alojamento utilizados e 
o Algarve é uma das vozes que 
mais se levanta sobre o aluguer 
de camas paralelas, exigindo às 
entidades competentes que em-
preendam medidas de fiscaliza-
ção mais ativas para combater 
a exploração turística ilegal na-
quela região que considera ser 
uma concorrência desleal com a 
oferta legalizada existente.

Apesar dos protestos não fal-
tam os anúncios na internet para 
o aluguer de casas para férias. 
Recentemente o tripAdvisor 
anunciou uma oferta de 7.027 ar-
rendamentos no Algarve.

A oferta de arrendamentos 
mostra como a estimativa oficial 
da capacidade de alojamento tu-
rístico está longe da real. Em ou-
tubro, os números oficiais do Al-
garve indicavam 42.013 quartos 
disponíveis, destes apenas 11.084 
são em apartamentos e 1.456 são 
“outros”. n
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“Este é um tipo de 
experiência que 
exige uma “mente 
aberta” indicada 
para os habituais 
campistas” 

Glamping: uma alternativa que ganha adeptos  
à hotelaria tradicional

P
rocurar novas experiên-
cias. Hoje o turismo vive a 
era de proporcionar novas 
experiências e o setor do 

alojamento não é excepção. São 
os hotéis que, numa perspetiva 
de fidelizar os seus clientes, pro-
curam novas formas de propor-
cionar uma estada inesquecível 
aos seus hóspedes. 

As formas alternativas à ho-
telaria dita tradicional não são 
fogem à tendência e é neste 
contexto que surge o Glamping, 
um novo conceito de campis-
mo com glamour. Em comum 
com o campismo tradicional, o 
Glamping tem apenas o contacto 
com a natureza, já que nas aco-
modações se aposta no charme 
e o requinte. A grande diferença 
entre o comum campismo e o 
Glamping é que as comodidades 
oferecidas aos hóspedes destes 
novos parques se aproximam às 
de um hotel. As tradicionais ten-

das dão lugar a acomodações de 
alta qualidade, os sacos-cama 
são substituídos por lençóis e 

mantas e, em alguns casos, os 
fogões portáteis a gás foram 
trocados por pequenas cozinhas 
totalmente equipadas. A oferta 
varia entre tendas mongóis, sul 
africanas, Tipis, Eco-Pods (pe-
quenas cabanas construídas com 
materiais recicláveis), caravanas, 
bungalows, casas na árvore e ou-
tras. O conforto e a tranquilidade 
são as palavras de ordem para os 
adeptos do Glamping que apre-
ciam algumas mordomias só ofe-
recidas, normalmente, em hotéis. 
Nestas condições, o “campista” 
usufrui da proximidade com a na-
tureza mas com requinte. Neste 
ambiente rural, o luxo é recriado 
essencialmente pela decoração.

Mas mais que um conceito, o 
Glamping configura também um 
movimento que é baseado na fi-
losofia ecológica e assenta numa 
consciência e atitude ambienta-
listas, promovendo uma forma 
de vida saudável e, sobretudo, 

sustentável. Muitos destes locais, 
à semelhança dos vulgares par-
ques de campismo, têm balne-

ários e casas de banho comuns, 
algumas de compostagem, o que 
permite uma maior poupança de 
recursos. As águas para os ba-
nhos são aquecidas pelo sol e as 
águas para outros fins são muitas 
vezes reaproveitadas. Neste âm-
bito ainda, alguns dos parques 
têm zonas comunitárias de con-
vívio onde hóspedes e proprie-
tários podem partilhar refeições 
com os produtos produzidos nas 
hortas e quintas, cozinhados, por 
exemplo, em fornos de lenha ar-
tesanais ou fornos solares. É sob 
este mote ecoambiental que os 
“campistas” são convidados a 
fugir da vida quotidiana e a refu-
giar-se nesta outra envolvente.

A maioria dos proprietários dos 
parques de Glamping nacionais é 
de origem estrangeira, bem como 
a maioria dos seus clientes, que 
chegam sobretudo da Holanda, 
Reino Unido, Alemanha. Os vá-
rios parques estão espalhados de 
norte a sul do país, com especial 
concentração em zonas de serra, 
alguns até inseridos em parques 
ou reservas naturais. Em Portu-
gal, são já mais de uma dezena os 
locais de Glamping. 

Este é um tipo de experiência 
que exige uma “mente aberta” in-
dicada para os habituais campis-
tas que procuram maior conforto 
ou para aqueles que nunca acam-
param mas apreciam o contacto 
com a natureza. Ali não há televi-
são ou rede de telemóvel. Existe 
energia elétrica mas aconselham 
levar uma lanterna.

Se este tipo de conceito ‘rouba’ 
ou não hóspedes à hotelaria é di-
fícil saber uma vez que os públi-
cos são muito diferentes. n

JAN/FEV/MAR 2014

DH 13.indd   39 3/17/2014   3:42:44 PM



A nossa Babilónia

Fernanda Beatriz 
Diretora de Hotel

Felizmente que 
outros enten-
diam que afinal 
as mulheres lidam 
com as situações 
mais adversas com 
diplomacia e não 
necessariamente 
recorrendo à força

A 
escolha de uma profissão 
tradicionalmente mascu-
lina, teve naturalmente 
os seus momentos altos 

e baixos, como acontece com 
tudo na vida.

O teste do “bendita sejas en-
tre os homens”, começou logo 
em 1971, quando era rececionis-
ta do Aparthotel Vale do Sol, no 
Estoril e fui convidada a partici-
par num almoço promocional do 
então Restaurante o Tabuinhas, 
dirigido a todos os Porteiros dos 
Hotéis. Na época as Receções e 
Portarias eram secções separa-
das, mas o Aparthotel Vale do 
Sol, por ser mais recente, unifi-
cou-as, sendo que a única “por-
teira/rececionista “ era eu. Fiquei 
naturalmente muito conhecida e 
o meu Chefe de Receção muito 
contente, por ser o segundo a 
ser servido, visto se ter sentado 
à minha direita.  

Também em 1976 e após o 
Curso de Gestores que frequen-
tei na Escola de Hotelaria de Lis-
boa, eu e mais 19 homens, repre-
sentantes das diversas Escolas 
de Hotelaria do País e Ilhas, fo-
mos frequentar o curso de verão 
da Universidade de Cornell, nos 
Estados Unidos, por termos sido 
presenteados com uma bolsa de 

estudo atribuída aos melhores 
alunos. 

A partir daqui, estava mais 
preparada para enfrentar os 
desafios seguintes, começando 
logo por confrontar-me com a 
“aversão” a mulheres em cargos 
de chefia por parte de alguns 
empregadores, que considera-
vam a necessidade de por vezes, 
ser empregue a força “dando uns 
bons murros” a algum colabora-
dor mais indisciplinado ou a al-
gum cliente menos correto, não 
vendo no sexo feminino esta ca-
pacidade. Felizmente que outros 
entendiam que afinal as mulhe-
res lidam com as situações mais 
adversas com diplomacia e não 
necessariamente recorrendo à 
força.

A luta continuava e lidar com 
assédio sexual, assédio moral, 
ciúmes das esposas dos proprie-
tários (só as de mentes retrogra-
das, mas na época eram muitas), 
frequentar reuniões em que me 
perguntavam se era secretária 
de alguém (profissão tradicio-
nalmente feminina), atender 
clientes de mau feitio, prontos 
para o confronto físico e ficarem 
dececionados com uma Direto-
ra em vez de um Diretor, foram 
momentos difíceis, mas que me 

deram sempre força para conti-
nuar.

Como anfitriã, de grandes 
eventos que tiveram lugar na Al-
deia das Açoteias, em Albufeira, 
onde fui Subdiretora e Diretora 
durante 10 anos, fui confronta-
da com alguns acontecimentos 
bem caricatos, lembrando, en-
tre outros, o do “Congresso dos 
Treinadores de Atletismo da Eu-
ropa”, com os participantes bê-
bados (especialmente os nórdi-
cos) meia hora após a refeição, o 
“Campeonato Regional das For-
ças Armadas” em que era eu a 
única mulher na tribuna a receber 
as honras militares e também o 
Jantar/convívio das Federações 
de Rugby Portuguesa e Inglesa, 
que após beberem muita cerveja, 
envolveram-se fisicamente. 

Quando fui trabalhar para o 
Algarve, em 1978, ano de grande 
movimento de verão com “over-
booking” diário de 50% da capa-
cidade, bem me valeu a gravidez 
da minha filha, pois era neces-
sário convencer os hóspedes 
a pernoitar noutras unidades, 
sendo uma tarefa bem difícil, em 
que os ânimos exaltavam-se e o 
meu estado influenciava positi-
vamente o ambiente, visto que 
as pessoas evitavam causar-me 

Diretor de Hotel no Feminino
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A nossa Babilónia

os Americanos já 
tinham chegado 
à conclusão, que 
a mulher era um 
valor acrescen-
tado na gestão 
das empresas e os 
Portugueses ainda 
nem sequer tinham 
pensado nisso e 
continuam… 

mau estar. Esta experiência con-
firma que só as mulheres podem 
usar os seus dons naturais para 
a gestão de conflitos e como 
a minha filha foi gerada neste 
ambiente, os seus genes foram 
influenciados tendo seguido a 
profissão da mãe. 

Uma situação também bas-
tante interessante, era a minha 
participação nas Assembleias da 
ADHP, em que a Direção tinha 
o cuidado de organizar eventos 
para os acompanhantes (mu-
lheres), sendo pouco apelativos 
para o único homem (meu mari-
do) presente. 

Enfim, a igualdade de oportu-
nidades era já um tema teórico 
bem presente e a Alta Comis-
sária para a Igualdade e Famí-
lia afirmava: “temos a rampa de 
lançamento, vamos lançar os 
mísseis”, mas realçava: “As mu-
lheres sempre desempenharam 
as funções que os homens en-
tenderam boas para elas e não 

é fácil mudar”. Dos Estados Uni-
dos, surgiam notícias de que os 
Americanos já tinham chegado à 
conclusão, que a mulher era um 
valor acrescentado na gestão 
das empresas e os Portugueses 
ainda nem sequer tinham pensa-
do nisso e continuam… 

Hoje e 40 anos depois, veri-
fica-se que não houve grande 
mudança nas mentalidades, 
pois continuamos a assistir a 
diferenças salariais abismais no 
desempenho da profissão por 
homens e mulheres, aproveitan-
do para deixar alguns conselhos 
às jovens que querem abraçar a 
profissão: 
•	Já	sabem	que	têm	de	possuir	

o “dobro” dos conhecimentos 
para competir com os homens… 
mas continuem a insistir 
•		 Têm	 que	 demonstrar	 que	

compaixão e tolerância não são 
sinal de fraqueza, mas sim de 
força… mas continuem a insistir
•	Têm	 que	 mostrar	 “	 que	 um	

sorriso afável é a linguagem uni-
versal da humanidade” e não 
uma fragilidade feminina… mas 
continuem a insistir
•	Sabem	 também	que	até	por	

questões genéticas, têm grande 
capacidade de executar e dirigir 
(especialmente crises) … portan-
to continuem a insistir.

Finalmente e porque faltava 
neste artigo o humor que me é 
característico, aqui fica regista-
da a minha vontade de encon-
trar seguidoras para continuar 
o trabalho iniciado por mim, na 
ADVEM – Associação das Di-
vorciadas, Viúvas, Encalhadas e 
Malcasadas, de que sou a Pre-
sidente e citar uma frase cujo 
autor desconheço: “Os homens, 
dada a sua vaidade, pretendem 
ser o primeiro amor de uma mu-
lher; as mulheres, dado o seu 
sentido prático, pretendem ser o 
último amor de um homem”. n
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Raul Ribeiro Ferreira
Presidente da Direção

Caros	Sócios,

Só	agora	vos	escrevo	devido	ao	atraso	
na	publicação	do	novo	RJET	–	Regime	Ju-
rídico	dos	Empreendimentos	Turísticos,	o	
qual fazemos usar como tema desta re-
vista, o que nos levou a adiar, por mais 
que uma vez, a edição deste número.
Esta	nova	versão	do	RJET,	como	podem	

comprovar pelos vários artigos ao longo 
desta edição da revista, é, possivelmente, 
um dos maiores ataques ao nosso setor 
profissional, setor este que, apesar das 
várias dificuldades no contexto atual, tem 
conseguido dar sinais de vitalidade e de 
renovação dos seus produtos e serviços.

Não me alongarei em mais considera-
ções	técnicas	sobre	o	RJET,	dado	que	os	
especialistas já o fizeram e apresentam-
nas neste número, contudo não posso 
deixar de falar no que considero uma der-
rota, ou seja o facto de não termos con-
seguido evitar a última fase da desregula-
mentação da nossa carreira profissional.

Não é percetível qual o caminho ou 
estratégia da tutela, quando tanto refe-
re	que	quer	um	Turismo	de	reconhecida	
qualidade para o nosso país e que, du-
rante mais de vinte anos, se apostou na 
qualificação dos quadros das empresas. 
Existem já várias profissões de nível supe-
rior dentro da Hotelaria como resultado 
do esforço de todos e do investimento 
realizado por todo o país em instalações 
dotadas especificamente para ministrar 
cursos de nível médio e superior. Porém, 
pelo que nos apercebemos agora defrau-

da-se todo um setor, desregulamentando 
uma profissão e não se tem em conside-
ração toda uma cadeia de expectativas 
que foram e estão a ser criadas em várias 
pessoas, as quais dedicaram e dedicam 
muito do seu tempo a qualificar-se.

A nossa Associação, não podendo ficar 
indiferente a este problema, começou a 
trabalhar em conjunto com as Escolas e 
Instituições de Ensino que lecionam cur-
sos superiores de Gestão Hoteleira, a fim 
de criarmos uma certificação profissional 
para os Diretores de Hotel. Do trabalho 
profícuo sério e rigoroso deste grupo, o 
qual agradeço publicamente toda a de-
dicação, empenho e humildade, saiu um 
protocolo que será assinado durante a 
BTL	 2014	 e	 que,	 numa	 próxima	 edição,	
iremos	divulgar.	Junto	o	nome	de	todos	
os que comigo trabalharam e trabalham 
neste grupo para engrandecer a nossa 
profissão, a saber o Prof. Especialista An-
tónio	Melo	-	Escola	Superior	de	Turismo	
e	Hotelaria	de	Seia,	 a	Prof.	Dra.	Mafalda	
Patuleia - Instituto de Novas Profissões, 
o	Prof.	Dr.	Paulo	Almeida	-	Escola	Supe-
rior	de	Turismo	e	Tecnologia	do	Mar	de	
Peniche, o Prof. Especialista Pedro Moita 
-	Escola	Superior	de	Hotelaria	e	Turismo	
do	Estoril,	o	Mestre	Luís	Correia	-	Escola	
Superior	de	Estudos	Industriais	e	de	Ges-
tão, a Prof. Dra. Cristina Estevão – Escola 
Superior	de	Gestão	de	Idanha	–	a	–	Nova	
e a Prof. Dra. Ana Pereira Neto - Instituto 
Superior	de	Educação	e	Ciências.

Durante o próximo mês de maio, irá 
decorrer a 2ª entrega dos Prémios Exce-
lência na Hotelaria. Depois do êxito das 
mais de 5000 votações que tivemos no 
primeiro, é importante, nesta segunda 
edição, conseguirmos crescer para que 
estes prémios se transformem num acon-
tecimento relevante e ao qual nos habi-
tuemos a estar presentes e que faça com 
que o prestígio da nossa profissão ganhe 
a	notoriedade	que	merece.	Também	nes-
se mês irá decorrer o nosso Congresso, 
este ano em conjunto com o Instituto de 
Novas Profissões, no Campus Universitá-
rio da Ameixoeira e será, uma vez mais, 
um evento que queremos que se afirme 
pela sua componente técnica e, para tal, 

já podemos anunciar alguns dos temas 
que irão estar em análise, tais como:
(1) - Responsabilidade do Diretor de Ho-

tel perante a desregulamentação 
prevista da Profissão; 

(2) - Certificação do Diretor de Hotel e 
Formação; 

(3) - Pricing; 
(4) - Impacto do Conceito All Inclusive na 

Gestão	dos	Empreendimentos	Turís-
ticos; 

(5) - Novos Desafios e Caminhos Profis-
sionais.

Aproveito ainda para vos informar que a 
nossa Associação continuará a promover 
os cursos de especialização e graduação 
hoteleira, agora com um novo formato, 
cujo	primeiro	arrancou	em	Lisboa	e	que	
tem a colaboração de uma Instituição de 
Ensino	Superior,	neste	caso,	será	o	Insti-
tuto Novas Profissões. Este novo formato 
tem como particularidade o facto de os 
alunos poderem requerer um pedido de 
créditos para um curso de Mestrado que 
é	ministrado	pelo	 INP/ISG.	É	uma	opor-
tunidade de todos nós aumentarmos as 
nossas qualificações, sendo-nos reconhe-
cido todo o trabalho e competências que, 
ao longo dos anos, temos tido e adquiri-
do. Este reconhecimento de competência 
poderá ser requerido por todos os alunos 
com os cursos que a ADHP ministrou ao 
longo dos anos. Para esse efeito contac-
tem	a	nossa	Sede	para	mais	informações.

No ano difícil que se adivinha, não po-
dia terminar sem deixar uma palavra de 
esperança, num trabalho que, no país e 
no estrangeiro, todos nós vamos fazendo 
nas empresas que dirigimos e lembrar-
vos que, como diz um Diretor da zona 
de Cascais, é importante não nos esque-
cermos que “somos senhoras e senhores 
a trabalhar para senhoras e senhores”. 
Também	uma	palavra	para	todos	os	que	
estão desempregados, fazendo votos 
para que rapidamente retornem à ativi-
dade, bem como disponibilizar a Associa-
ção para tudo o que sintam necessário.

A todos um Bom Ano, são os meus vo-
tos e de toda a equipa.  n

Cordiais saudações hoteleiras

Mensagem do Presidente
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Aumente a flexibilidade da sua cozinha com a nova linha Junex 900 C. Qualidade de construção apurada, design distinto e durabilidade apetecível traduzem-se em maior 
diversidade de soluções, aumento de robustez e máxima higiene na sua cozinha. Venha assistir ao lançamento da nova linha 900 C, ao vivo, na Feira Host em Milão -  PAV. D4, 
stand Q 62.

Junex 900 C    Fogões | Fritadeiras | Fry tops | Frigideiras basculantes | Marmitas | Cozedores multiprodutos | Elementos neutros

www.mjm.pt
Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo |Apartado 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal | T. (+351) 214 349 700 | F.(+351) 214 349 754 |gestor@mjm.pt
Visite o nosso showroom ou solicite informações detalhadas.
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01

INSECTO COLADOR

▼CARACTERÍSTICAS

▼REFERÊNCIA
▼    DESIGNAÇÃOCAIS DE CARGAS E DESCARGAS

DESCASCADORA
MESA DE APOIO A DESCASCADORA
BANCADA COM CUBAS
BALDES DE DETRITOS
CORTADORA DE LEGUMES

PLACAS DE CORTE

ESTERILIZADOR DE FACAS

SERRA OSSOS

BANCADAS REFRIGERADAS

BANCADAS COM CUBA
ARMÁRIOS SUPERIORES

BALANÇA ELECTRÓNICA

BATEDEIRA DE 5 Lt

MESAS DE APOIO A QUEIMA
FRITADEIRA MERGULHANTE
FRITADEIRA BASCULANTE
MARMITA

FORNO DE CONVECÇÃO
MESA DE APOIO A FORNO
CÚPULA COM EXTRACÇÃO COMPENSADA

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 250W

TENSÃO: 400+N / POTÊNCIA: 450W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 600W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 1000W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 550W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 700W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 750W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 1200W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 150W
PRESSÃO:G20 / CONSUMO:2.31 / POTÊNCI

PRESSÃO:G20 / CONSUMO:3.40 / POTÊNCI

ELECTRICO - TENSÃO: 400+N / POTÊNCIA: 500WGÁS - PRESSÃO: G20 / CONSUMO: 2.20 / POTÊN

02

MESA DE APOIO FECHADA
03

BÁSCULA ELECTRÓNICA
04

LAVATÓRIO DE PEDAL
TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 150W

DESPENSA DE SECOS
01

INSECTO COLADOR
02

CARRO DE TRANSPORTE
03

ESTANTERIA04

ESTRADOS PARA TUBERCULOS

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 250W

DESPENSA DE FRIO
01

INSECTO COLADOR
02

ARMÁRIOS FRIGORIFICOS
03

ARMÁRIOS FRIGORIFICOS

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 250W
TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 550W
TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 750W

PREPARAÇÃO
01

INSECTO COLADOR
LAVATÓRIO DE PEDAL

02

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 250W

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

MESA DE APOIO

17 MESA DE APOIO
CONFECÇÃO
01

FOGÕES DE 4 QUEIMADORES
PRESSÃO:G20 /CONSUMO:3.350 / POTÊNC

02

03

04

05

06

07

08

MESAS DE APOIO COM RODAS

09

SELF-SERVICE
01

ELEMENTO TAB.TAL.E PÃO
02

ELEMETO BANHO MARIA COM ESTUFA

03

ELEMENTO NEUTRO
04

ELEMENTO REFRIGERADO COM VITRINE

05

ESTEIRA DESLIZANTE

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 2400W

TENSÃO: 230V / POTÊNCIA: 600W

06

LAVATÓRIO DE PEDAL
COPA SUJA
01

CARROS PORTA TABULEIROS
02

MESA DE SAÍDA
03

MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DE CAPOT

04

BANCADA DE PRÉ LAVAGENS
05

BALDE DE DETRITOS
06

ARMÁRIO  MURAL PARA LOIÇA LIMPA

07

08

09

MESA DE APOIO A LAVAGENS DO TREMPRATELEIRA GRADEADA
BANCADA DE LAVAGENS

TENSÃO: 400+N / POTÊNCIA: 6500W
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PLANTA DA COZINHA  EQUIPAMENTO

7 .2 0
1:100

003-PEX-(1.2)-COZINHA-R01-V01
2010/12

Fogão com 4 queimadores e fornoElemento neutro

MarmitaFrytop liso / nervurado

FritadeiraFrigideira basculante
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