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HOTELEIROS
DEVEM PENSAR
OUT OF THE BOX

S

obretudo na mais recente conjuntura, especialmente propícia à discussão dos
graves problemas que afetam a vida dos empreendimentos hoteleiros, por força dos impactos causados pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, raramente
é lembrado o papel invulgarmente difícil dos diretores e quadros médios dos
hotéis, apesar de serem eles quem tem de acudir com as soluções que as circunstâncias exigem e os recursos disponíveis permitem.

Manuel Ai Quintas
Director da Revista

A hotelaria, à escala
global, é porventura
o setor da atividade
económica que
menos inova nos seus
diversos aspetos

A ação dos diretores de hotéis
em nenhuma circunstância é fácil, na sua missão de compatibilizar o serviço aos clientes, com
a qualidade e na oportunidade
devidas, com as preocupações
de rentabilizar a operação de que
são responsáveis ao nível das
expetativas dos detentores do
capital. Seria difícil indicar quais
são, em regra, as suas maiores
dificuldades, ou desafios, para
«levar a carta a Garcia», variando entre garantir uma quota de
mercado e ocupação satisfatórias ou simplesmente suficientes
e fazer um uso rigoroso e eficiente dos recursos ao seu dispor,
geralmente aquém do desejável
e muitas vezes do necessário, como é o
caso da escassez de trabalhadores disponíveis no mercado, podendo até ter de
«fazer omeleta sem ovos».

tras medidas de carácter estrutural, modalidades de serviço e filosofia de negócio
de que deverão ser capazes. A hotelaria, à
escala global, é porventura o setor da atividade económica que menos inova nos
seus diversos aspetos, reclamando-se, por
isso, dos diretores de hotéis que ousem
pensar «out of the box». A melhoria que
deverão procurar não pode, evidentemente, ser igual para todos os hotéis – não há
dois hotéis iguais! – mas importantes progressos poderão conseguir em matéria,
por exemplo, de novas configurações estruturais, permitindo que uma nova repartição das atividades e responsabilidades
da operação, mais económica de meios
materiais e de efetivos, seja possível, ou o
achatamento da cadeia hierárquica, suscetível de proporcionar aos trabalhadores
novos e melhores incentivos para o seu
trabalho, como a ascensão a maiores desafios e uma aceleração das oportunidades de carreira.

Os hotéis portugueses estão, felizmente,
bem serviços de diretores e outros quadros, que amam a profissão e lhe dedicam
a sua inteligência e trabalho, mas não podem suprir as faltas que a outros compete
resolver. A operação hoteleira em Portugal, como de resto no mundo em geral,
carece de urgente ponderação acerca dos
atuais métodos de organização e processos de trabalho, que não poderão ser
únicos nem definitivos. Daí que os diretores de hotéis devam aproveitar a ajuda
extraordinária que as novas tecnologias
põem à sua disposição, e ousando nou-

É notória a chegada à direção dos nossos
hotéis de gente nova, bem preparada e
motivada, de quem se espera que introduza na hotelaria nacional a novidade que
pode fazer a diferença, garantindo que a
gestão hoteleira do futuro e até do presente não é o prolongamento da gestão
do passado. Só desta forma, aliás, poderão evitar a saturação de uma vida profissional de muitos anos que, não sendo
nunca rotineira, também não terá o acicate de permanentes conquistas sobre o
que já sabiam ou faziam antes. n
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screvo-vos pela primeira vez, enquanto presidente da ADHP, o
que para mim é uma enorme honra assumindo este desafio com
um elevado sentido de responsabilidade
e dever.
Dado o reconhecimento e visibilidade que a nossa revista possui, ao longo dos próximos números
utilizarei este espaço para dar visibilidade pública
às preocupações e realidades que o nosso sector
e profissão atravessam, enfatizando as preocupações dos nossos associados.
As minhas primeiras palavras como não poderia
deixar de ser são para o meu grande Amigo e

Fernando Garrido
Presidente da Direção

Estamos ainda
a desenvolver
benefícios
adicionais
para todos os
associados,
os quais serão
disponibilizados
no site da ADHP

anterior
presidente Raúl Ribeiro
Ferreira.
Embarcámos
neste projeto há
cerca de 25 anos,
nessa altura ainda com o sonho
de virmos a ser
diretores de hotel, ao longo deste tempo, evoluímos na nossa
carreira profissional e dirigimos a júnior e nos
últimos 9 anos a ADHP. Este foi um trabalho de
equipa, mas sem dúvida o grande líder foi o Raúl,
não menosprezando o trabalho dos anteriores
presidentes, até porque nos anteriores mandatos
foram alcançados grandes feitos, o Raúl surge

enquanto presidente no momento certo, após a
perda do “reconhecimento da profissão”, dando
uma grande visibilidade à ADHP com a presença
constante na maioria dos eventos relacionados
com a Hotelaria e Turismo, elevando a Associação para o posicionamento que esta merece.
Paralelamente desenvolveu-se uma série de
ações de dinamização, de grande visibilidade
para a Associação, já no que diz respeito ao futuro, desde o início sempre apostou fortemente na
ligação com a academia, com a integração dos
jovens do ensino superior (futuros diretores), na
vida da associação.
Hoje o Raúl assume a vice-presidência, com o
grande objetivo de concluir o projeto iniciado no
último mandato e que está relacionado com o reconhecimento da profissão de diretor de hotel.
Esta equipa direção é composta por uma equipa eclética, que pouco altera face ao anterior
mandato e que se encontra ao dispor de cada
associado. Sendo que neste momento, cada um
assume um pelouro, assumindo igualmente a responsabilidade de desenvolver e dinamizar o mesmo, não deixando de haver colaboração mútuas
entre todos os membros da direção, assim sendo
temos:
Marcos Sousa - Financial & data analytics
João Serrano - Gestão do Centro de Formação
ADHP e Dirhotel
Patricia Correia - Gestão de Eventos Institucionais
Nuno Leandro - Comunicação e marketing
António Melo - Gestão de Instituições de Ensino Superior
Miguel Mello Breyner - Gestão das Delegações
ADHP
Leonardo Simões - Coordenação da ADHP Júnior
A todos os membros da direção e restantes órgãos sociais os meus agradecimentos pela confiança e disponibilidade de integrarem este projeto.
Neste momento o turismo e a hotelaria, retomou
com níveis de ocupação bastante elevados (a
partir do segundo trimestre), superando mesmo
o ano de 2019, no entanto vivemos momentos
muito complexos, por um lado, o aumento desmesurado dos custos (capital humano, energéticos, FSE e matérias-primas alimentares) por outro com a falta de recursos.
Para fazer face a esta escalada de preços, tem
se procurado refletir estes aumentos no valor de
venda em especial ao nível do alojamento, onde
tem existido uma maior procura, no entanto, estes pequenos ajustes, não se conseguem sequer
aproximar dos aumentos que as empresas estão
ao absorver, agravado pelos dois anos de praticamente ausência de atividade.

Ao nível dos recursos humanos, na generalidade,
o sector tem vindo a realizar atualizações salariais significativas, no entanto há todo um trabalho a ser feito: quer pelo sector, quer pela tutela,
que passa pelo reconhecimento das profissões.
No caso específico do diretor hotel, uma profissão de elevado nível de competências, que é o
garante da qualidade no acolhimento dos turistas, o reconhecimento deverá passar pela evolução para uma ordem dos diretores de hotel. A
evolução para ordem permitirá não só o garante
que a profissão é exercida por profissionais competentes e formados, mas por outro lado, garante
ainda a constante evolução dos mesmos através
de formação obrigatória, sendo este o grande
objetivo, que procuraremos alcançar.
Falando da vida da associação e conforme referido, anteriormente, procuraremos dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, com a responsabilidade
acrescida de comemorar os 50 anos da ADHP
em 2023.
Continuaremos a dar visibilidade aos eventos
que tem vindo a ser efetuados (congresso, xénios), mais recentemente o “Be our Guest” com
profissionais de relevo no sector, procurando dar
a conhecer boas práticas, de exemplos nacionais
e internacionais.
Na revista Dirhotel, o objetivo é cada vez mais
torná-la numa revista técnica, que transmita Added values, aos atuais e futuros profissionais do
sector. Estamos ainda a desenvolver benefícios
adicionais para todos os associados, os quais serão disponibilizados no site da ADHP, o qual está
a ser trabalhado para que se torne mais ativo. Já
na academia de formação da ADHP, o curso de
especialização em direção hoteleira, continua a
ser bastante procurado e com reviews extremamente positivas, a este activo, que irá sofrer ajustes de acordo com as necessidades do mercado,
procuraremos acrescentar módulos “avulso” que
sirvam de complemento de formação aos diretores de hotel. Estes são apenas alguns dos pontos
que procuraremos trabalhar.
Por fim gostaria de agradecer uma vez mais toda
a confiança depositada na nossa direção, deixando a certeza de que tudo faremos para honrar o
nome da Associação dos Diretores de Hotéis de
Portugal.
O Presidente

Empresa líder em tecnología, marketing digital, conectividade com
Motores Metasearch e serviços de consultoria focados exclusivamente
na industria hoteleira com o objectivo de maximizar as vendas directas
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RECURSOS HUMANOS
– O PROBLEMA COMEÇA NO
RECRUTAMENTO
Manuel Ai Quintas
Director da Revista

No que ao
recrutamento
de
trabalhadores
para a nossa
hotelaria diz
respeito, está
criada uma
tempestade
perfeita

A

s preocupações e dificuldade em garantir os trabalhadores necessários à hotelaria são de
todos os tempos. Porventura tão antigas como o próprio setor, desde quando os estalajadeiros romanos recorriam a escravos fracamente amestrados e rudemente dirigidos para o seu
serviço. Mas enfim, os trabalhadores da moderna hotelaria não são escravos, mas quase, se
considerarmos o muito que se lhes exige e o pouco que se lhes paga, ao ponto de serem os mais mal
pagos, entre todas as profissões existentes no país, apenas vencidos neste triste registo pela agricultura
e pesca. E por pouco!
Vamos por partes. No que ao recrutamento de trabalhadores para a nossa hotelaria diz respeito, está
criada uma tempestade perfeita. O parque hoteleiro
nacional não para de aumentar, gerando o aumento
exponencial de necessidades de recursos humanos
a cada ano que passa. O país está há muitos anos a
envelhecer e os jovens, mais educados do que antes
e justamente ambiciosos, são crescentemente solicitados e aliciados para o exercício de trabalhos e
profissões bastante mais atrativos e gratificantes do
que os proporcionados pelos hotéis. Os empregos
oferecidos pela hotelaria são em muitos casos, tendencialmente crescentes, de natureza sazonal, com

a única garantia para os trabalhadores de que, terminada a estação, são descartados para o desemprego. Os trabalhadores que já servem a indústria não
são, com as exceções que sempre há, tratados como
pessoas de parte inteira, isto é, com necessidades e
legítimas aspirações, incluindo o direito a uma vida
familiar razoavelmente normal. Com direito a oportunidades de sociabilização com o cônjuge, filhos e
amigos, quando elas são oportunas e naturais. Com
direito a formação, treino profissional e valorização
pessoal, incluindo a evolução na carreira, não de forma arrastada nos anos, mas a intervalos realmente
justos e motivadores. Com direito a trabalho está-
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vel e não condenados a uma precariedade crónica.
Na minha obra «Organização e Gestão hoteleira»
escrevi: «Sabe-se quanto a atividade hoteleira depende da qualidade dos recursos humanos disponíveis, cuja influência se repercute, profundamente,
no grau de hospitalidade, estilo de acolhimento, nível de serviço, eficácia do desempenho e resultados
económicos do setor». E escrevi: «A prosperidade e
mesmo a viabilidade da hotelaria mundial, caracterizada, como se sabe, por exigências de mão-de-obra
intensiva, estão intimamente associadas à qualidade
dos recursos humanos mobilizáveis pelo setor, de tal
forma que a qualidade de um hotel é, sobretudo, o
reflexo da qualidade do seu pessoal». Por outras palavras: «os trabalhadores são um ativo essencial ao
êxito do negócio». Ora, sendo assim – e é assim! –
por que tardam então as medidas que se impõem?
A escassez de meios não é desculpa aceitável. O
negócio hoteleiro não é um negócio pobre, muito
menos de pobres. Não faltam os investimentos de
muitos milhões, e é bom que assim seja, salvo quando geram a saturação da oferta local ou regional e
todos ficam a perder. O problema reside no conceito
bafiento, moralmente injusto, de que «não é possível
pagar melhor», e, supremo indecoro, «que aos trabalhadores também é fornecida comida». É por estas
razões e outras diferentes que o conceito social em
que são geralmente tidas as profissões hoteleiras é
aquele que é… Ora, uma atividade económica ou um
negócio, qualquer que seja, que só é viável pagando indecentemente, não tem razão de existir, porque
assenta no pressuposto inaceitável que vive do sacrifício irremediável e definitivo de quem só aceita
fazê-lo porque a sua condição pessoal assim exige
e o que lhe oferecem é melhor que nada. Impõe-se
por isso, quanto antes, adotar um conjunto de medidas capazes de inverter este estado de coisas, isto
é, de conferir à hotelaria e proporcionar aos jovens
suscetíveis de se interessarem pelas profissões hoteleiras as condições favoráveis a uma colaboração
mutuamente desejável. Neste sentido, é imprescindível e inadiável proceder a uma clara redefinição das
profissões hoteleiras, que leve à criação de melhores
empregos, mais apelativos e compensadores de todos os pontos de vista (pessoal, social, profissional e
material), tornando-os mais interessantes. Embora a
remuneração recebida constitua a primeira preocupação de qualquer trabalhador, na medida em que
deverá garantir-lhe, no mínimo, uma vida digna, as
expectativas dos trabalhadores incluem outras importantes aspirações, como um regime de prestação de trabalho que não absorva diariamente todo
o tempo em que não está a dormir; um ambiente
agradável, de higiene, saúde e segurança; poder
confiar numa liderança esclarecida, eficaz e justa, interessada não apenas nas questões técnicas de produtividade e rentabilidade económica, mas também

na ajuda à satisfação dos seus problemas e questões
pessoais; oportunidades de evolução de carreira que
façam jus aos seus méritos profissionais, incluindo a
atribuição de prémios por ser atingidos determinados objetivos previa e criteriosamente estabelecidos.
O risco maior da escassez de trabalhadores interessados em servir a hotelaria estará porventura em os
hotéis renunciarem ao serviço de qualidade a que
deverão sentir-se obrigados, ou sentirem-se compelidos e até legitimados, por ausência de alternativa,
a utilizar pessoas sem um mínimo de condições pessoais para um desempenho profissional digno deste
nome. Outro risco existe ainda de a nossa hotelaria, à
míngua de melhor recurso, vir a recorrer a trabalhadores estrangeiros, como aqueles que outros setores económicos empregam já em tarefas de poucas
ou nenhumas exigências técnicas, de remuneração
básica. Portugal não é um país atrativo para trabalhadores oriundos de outros países, com boas qualificações, muito menos o é a hotelaria portuguesa, ao
padecer dos problemas aqui passados em revista e
outros ainda. E, no entanto, as profissões hoteleiras,
ou várias delas, poderão, devidamente enquadradas
e restruturadas, constituir interessantes ocupações
e desafios pessoais ao longo de toda a vida ativa.
Questão é os hoteleiros (como digo na minha citada
obra) «deixar de ver os trabalhadores apenas como
um custo, para passar a considerá-los como um ativo,
como «clientes internos, ou como associados… prestando atenção aos seus direitos de trabalhadores e
de cidadãos». A situação a que se chegou de falta de
interessados nos empregos hoteleiros parece relegar
para plano secundário a necessidade de as escolas
hoteleiras, universidades e institutos continuarem o
seu esforço de ensino profissional a que estão devotados, com grande mérito e resultados palpáveis.
Seria juntar a uma situação altamente preocupante
um erro de não menores consequências. Mas o trabalho realizado nestas instituições de ensino profissional não poderá ter o resultado que já acontece:
lançar no mercado jovens bem preparados e cheios
de ambição sem saber o que os espera. Ora, a quem
pensar que não há muito que possa fazer-se, para
tornar o trabalho na hotelaria mais atrativo, aliciante
e propiciador de interesse de novos trabalhadores,
cito apenas o que escrevi na minha obra: «As empresas que conseguirem reduzir o grau de dificuldade
e risco de tédio das tarefas da exploração por um
lado e aplanar os níveis hierárquicos existentes por
outro, revelar-se-ão certamente mais aptas a responder aos desafios da alteração das condições do
mercado…». Ou: «A indústria hoteleira deverá criar
as condições que lhe permitam competir com outros setores da atividade económica para garantir a
mão-de-obra requerida para a sua atividade». Têm
a palavra os hoteleiros, enquanto ainda é tempo! n

é imprescindível
e inadiável
proceder a uma
clara redefinição
das profissões
hoteleiras, que
leve à criação
de melhores
empregos, mais
apelativos e
compensadores
de todos os
pontos de vista
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DESAFIOS DE

RECRUTAMENTO DE
CARGOS DE DIREÇÃO E
2 LINHAS EM HOTELARIA
as

Patrícia Machado
Senior Consultant
& Team Leader Hays

Durante a
pandemia,
muitos destes
profissionais
mudaram
de área e
hoje, a maior
dificuldade, é
voltar a trazêlos para este
mercado.

E

stamos perante uma nova era na gestão dos recursos humanos. A intensa transformação que
atravessamos, tem vindo a gerar desafios cada vez mais complexos de forma transversal a todos
os setores. As prioridades dos profissionais mudaram, fazendo com que estes estejam dispostos
a ir mais além quando têm uma escolha sobre onde, quando e quanto trabalham.

A pandemia foi o grande impulsionador desta nova
era que vivemos atualmente no mercado de trabalho – originou a maior mudança da década até
então que, de forma transversal, acabou por afetar
todas as áreas e setores. A capacidade de adaptação a estas novas exigências e desafios ditaram a
continuidade e sucesso de muitos negócios, com
setores em posições mais frágeis do que outros. Estas mudanças fizeram-se também sentir no mercado de trabalho, nomeadamente na forma como recrutamos, gerimos e retemos os recursos humanos.
E como é do conhecimento geral o setor do Turismo e Lazer foi um dos mais afetados pela pandemia, a todos os níveis – o que fez com que os
desafios de recrutamento tenham sido acentuados
e se mantenham até hoje. A forte instabilidade que
marcou o setor nestes últimos dois anos, levou a

que muitos profissionais tivessem de abandonar o
setor e que hoje, por receio, muitos prefiram não
voltar a este mercado. Isto aplica-se de forma generalizada às várias funções e perfis dentro do setor. Contudo, hoje, já assistimos à retoma do Turismo, de forma generalizada.
Um dos maiores desafios que o setor enfrenta
atualmente é ao nível do recrutamento e seleção.
Antes da pandemia era possível um departamento
de recursos humanos planear com alguma antecedência o volume de recrutamento para aquele ano/
época. Neste momento, é bastante mais complicada essa gestão, para além da disponibilidade deste
tipo de profissional ter também mudado. Durante
a pandemia, muitos destes profissionais mudaram
de área e hoje, a maior dificuldade, é voltar a trazê-los para este mercado. A pandemia parou o recru-
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A reputação
de um hotel
enquanto
empregador e
a sua estratégia
de employer
branding conta
muito para
estes perfis,
aquando da
tomada de
decisão de
mudar para
outro desafio
profissional.

tamento da maioria das posições para este setor,
levando também muitos dos que ficaram a ter de
assumir mais funções do que aquelas para as quais
haviam sido recrutados.
De forma a colmatar esta dificuldade, as empresas
têm recorrido a profissionais de outros setores, não
requerendo experiência prévia em hotelaria. Temos
assistido também a uma maior profissionalização
do setor em pequenas e médias empresas, que
contam agora com melhores planos de formação
e incentivos.
Atualmente, também assistimos a novos padrões
de consumo, novos modelos de negócios e expetativas diferentes por parte dos consumidores. Estas
mudanças e transformações do setor criaram também a necessidade de recrutar perfis com outras
soft e hard skills nesta área.
O setor hoteleiro em Portugal é, claramente, um
nicho de mercado – um mundo de certa forma
“pequeno” em que todos se conhecem e partilham
experiências e perspetivas sobre o local onde trabalham. Ora, esta situação tem aspetos positivos,
mas também negativos, um deles tem a ver com
a reputação que o hotel enquanto empregador
pode ter neste círculo de perfis de alta chefia. A
reputação de um hotel enquanto empregador e a
sua estratégia de employer branding conta muito

para estes perfis, aquando da tomada de decisão
de mudar para outro desafio profissional.
Relativamente, ao recrutamento de 2ªs Linhas em
Hotelaria, é difícil conseguir aliciar estes profissionais
a mudar emprego sem lhes apresentarmos um projeto com claras perspetivas de progressão – ou seja,
raramente saem para um novo desafio profissional
se não progredirem na carreira. Também notamos
que hoje em dia, muitos hotéis, quando querem recrutar perfis de 2ªs Linhas valorizam os profissionais
que tenham experiência noutras área fora deste setor. No fundo com o objetivo de trazer novos insights
e dinâmicas para o negócio. Esta é também uma das
estratégias para fazer frente aos novos desafios que
o setor enfrenta que o obriga a reinventar processos
de gestão e posicionamento no mercado.
Perante este cenário desafiante de recrutar para este
setor, independentemente perfil, é preciso repensar
as estratégias de atração e retenção de candidatos
– é crucial ter um plano que permita diminuir a rotatividade das equipas e que dê estabilidade e perspetivas de progressão – fatores que, além da aposta
na formação, flexibilidade, aumentos salariais e disponibilização de benefícios, os profissionais valorizam num empregador. Aqui as empresas de recrutamento podem também ser um parceiro precioso
na gestão deste processo – desde o recrutamento, à
consultoria e know-how do mercado. n
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MARKETING SENSORIAL.
VAMOS APELAR

AOS SENTIDOS?
Paulo Pinto
Marketing Manager
Porcelanas Costa Verde

o Marketing
Sensorial tornou-se na estratégia preferida
para muitas
marcas globais.

A

s pessoas possuem na generalidade cinco sentidos tradicionalmente conhecidos pela Visão,
Audição, Paladar, Olfato e Tato, e são eles os responsáveis pela apreensão de sons, sabores,
odores e toques, garantindo uma perceção de todo o ambiente.

Para tal dispomos dos chamados recetores sensoriais que poderão ser caracterizados por Quimiorrecetores, responsáveis pela captação de estímulos químicos, Fotorreceptores, que percebem
estímulos luminosos, Termorreceptores, sensíveis
às mudanças da temperatura, e Mecanorreceptores, que captam estímulos de movimento, pressão
e som.
Por tudo isto, será oportuno falarmos no Marketing
dos Sentidos, ou no Marketing Sensorial.
Existem hoje dezenas ou centenas de teorias sobre
a melhor forma de atrair a atenção dos atuais e potenciais clientes. E se a solução fosse simples, simplesmente apelando aos sentidos, com a adoção
de uma estratégia de Marketing Sensorial?

O Marketing Sensorial reúne um conjunto de técnicas utilizadas para atingir os sentidos do cliente e
influenciar o seu comportamento, de forma a conquistarmos a confiança e a sua atenção, apelando
a cada um desses sentidos.
Hoje uma boa estratégia de marketing está intimamente ligada à experiência do cliente. Isto é tão
verdade para algo como o design de um web site
como para a criação de produto ou serviço. Se não
proporcionarmos prazer e diversão ao nosso cliente, nada importa… O Marketing Sensorial interage
na perfeição com a experiência do cliente!
Como se trata de aprimorar a experiência do cliente, o Marketing Sensorial tornou-se na estratégia
preferida para muitas marcas globais. O marketing
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sensorial oferece uma experiência completa. Por
esse motivo se destaca como uma forma interativa única de atrair a atenção do público. Um dos
maiores erros de marketing que uma marca pode
cometer é atender apenas a um único sentido de
cada vez.
Mas como conseguimos apelar aos sentidos dos
nossos clientes?
Comece por oferecer emoções! As emoções influenciam fortemente qualquer estratégia de marketing! Se queremos que os clientes acreditem na
nossa marca, produto ou serviço, devemos realizar apelos emocionais. Quanto mais profundo nós
conseguirmos chegar e nos ligar, mais emocionalmente nos vamos envolver com os clientes, tendo
assim uma maior probabilidade de reconhecerem a
nossa marca e uma oportunidade de apelarmos a
outros sentidos.
Quem nunca entrou numa loja e se tenha sentido
bem com o cheiro, quem nunca entrou numa cafeteria onde o cheiro a café é potenciado, ou uma
loja de chocolates onde o cheiro a cacau impera? E
tudo isto com a presença de música?
Existem inúmeras formas de brincar com o olfato,
seja com a presença de aromatizantes e ambientadores, seja com a produção de anúncios de imprensa perfumados, sempre em conformidade com
a marca, com os espaços físicos e com as características do produto.
O olfato é um sentido poderoso e testes demonstram que cheiros agradáveis podem melhorar o humor em 40%. Devemos assim encontrar uma forma
de incorporar o perfume na sua marca e identificar-se com ela.
Mas cuidado na hora de escolher o odor! Um cheio
pode ser agradável, mas também pode ser opressor. Embora o cheiro tenha o potencial de criar memórias positivas, tem também o potencial de repelir o cliente. Devemos assim abordar este sentido
com cautela e intenção.
Já aqui vos falei do som. Este assume uma importância central na comunicação, seja um jingle ou
um slogan que não nos sai da cabeça. Hoje o Marketing Sensorial exige que as marcas encontrem

uma maneira de enquadrarem o som nas suas estratégias de branding.
Eis que chegámos ao sentido tato. O toque é um
sentido igualmente poderoso e é fácil para a maioria das marcas capitalizar. Quase sempre há uma
maneira da marca tirar proveito da textura.
Num momento em que os contatos digitais prevalecem ao contato físico e de proximidade, é premente trabalhar este sentido, pelo que não importa como o poderemos incorporar, devemos sim ter
a certeza de não negligenciar esta oportunidade
sensorial essencial na sua estratégia de marketing.
Por fim chegámos à Visão.
A visão é, obviamente, um dos sentidos mais poderosos do mundo da comunicação. Para valorizar
a visão, certifique-se de que, por exemplo, disponibiliza um web site bonito e atraente assim como
um produto com efeito wow e bem posicionado e
diferenciado dos demais existentes no mercado.
Peça ajuda profissional na hora de utilizar os canais
digitais ou outros de comunicação.
A cor é uma grande componente da visão. Se ainda
não tem um esquema de cores para a sua empresa,
este é o momento para criar a sua paleta de marca.
A cor diz muito sobre determinada marca e vale a
pena investir neste elemento.
Hoje aproveitar as vantagens do Marketing Sensorial é uma das maneiras mais inteligentes das
marcas despertarem emoções e manterem o envolvimento com a sua marca. Além do mais, é um
recurso transversalmente disponível para marcas
de todos os setores e especialidades. Portanto, independentemente do produto ou tecnologia, o Marketing Sensorial reúne um conjunto de estratégias
que vão permitir o desenvolvimento de marca.
Projetado para colocar a importância da experiência do cliente em primeiro plano, o marketing
sensorial é um método poderoso para qualquer
empresa que deseja tornar as suas interações com
os clientes mais significativas e atraentes. Além do
mais, é acessível e fácil de usar e, quando se acerta, tem o potencial de potenciar sua estratégia de
marketing.
E não se esqueça, todos os sentidos contam! n

Comece
por oferecer
emoções!
As emoções
influenciam
fortemente
qualquer
estratégia de
marketing!
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OLD JOBS,
NEW WORKERS
Carla Beselga e Soraia Quarenta
BQ Advogadas, SP, RL.

N

um mundo em constante movimento as relações laborais são o ponto de ordem desta nova
atualidade que a própria pandemia veio trazer.

Novas exigências, novas dinâmicas, em trabalhos que
já existiam e que se tiveram de adaptar e reajustar.

a mobilidade
é a palavra de
ordem e o que
era uma regalia
antigamente,
passou a ser um
dado adquirido,
tornandose direitos
indisponíveis

Agora, mais do que um vencimento em troca da
prestação do seu trabalho, as pessoas, os trabalhadores, os colaboradores, procuram reconhecimento, querem fazer parte.
Não querem ser só mais um número, não querem
só receber um ordenado, pretendem atingir o mérito, serem merecedores e recompensados pelo esforço que vai além do trabalho.
Porque muitos fazem-no não só pelo salário, mas
porque sabem e percebem as necessidades da empresa e porque pretendem que a empresa, a entidade patronal reconheça essa dedicação.
No nosso quadro legislativo, a retribuição, de acordo com o artigo 258º do Código do Trabalho, considera-se a prestação a que, nos termos do contrato,
das normas que o regem ou dos usos, o trabalhador tem direito em contrapartida do seu trabalho.
Esta retribuição compreende a retribuição base e
outras prestações regulares e periódicas feitas, direta ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie.
Sendo que se presume retribuição qualquer prestação do empregador ao trabalhador.
Se, numa primeira fase, o pagamento dos salários,
dos subsídios de férias e de natal, de forma regular
e atempada, bastava para reter funcionários, criando-se assim trabalhos para a vida, agora tudo se foi
alterando, a mobilidade é a palavra de ordem e o
que era uma regalia antigamente, passou a ser um
dado adquirido, tornando-se direitos indisponíveis.

O know-how e a abertura de mentalidades vieram
criar novas necessidades, sendo muitas vezes aplicada e concedida a isenção de horário de trabalho, para cativar os trabalhadores, no entanto esta
isenção tem de ser estabelecida nos termos do
disposto no art.º 218º do Código do Trabalho, ou
seja, a mesma é aplicada no caso do trabalhador se
encontrar em alguma destas situações:
“a)Exercício de cargo de administração ou direção, ou de funções de confiança, fiscalização ou
apoio a titular desses cargos;
b) Execução de trabalhos preparatórios ou complementares que, pela sua natureza, só possam
ser efetuados fora dos limites do horário de trabalho;
c) Teletrabalho e outros casos de exercício regular
de atividade fora do estabelecimento, sem controlo imediato por superior hierárquico.”

Mas será isto suficiente?
Claramente que não, a verdade é que os colaboradores não se prendem, hoje em dia, apenas pela
isenção de horário, tem de ser feito mais e com isto
não quer dizer dar, mas sim recompensar, o sistema
tem de ser menos estandardizado.
No caso da hotelaria muitos são os grupos que
aderem a Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho, conforme regula o art.º 2º do Código do Trabalho, podendo estes ser negociais ou
não negociais, concretamente, são convenções colectivas, que costumam estar regulamentadas nos
Boletins de Trabalho e Emprego.
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Nestes corriqueiramente denominados BTE tudo
se encontra categorizado e nivelado, todos são enquadrados num nível e numa categoria (a título de
exemplo os Diretores de Hotel enquadram-se no
Nível XV, para a parte remuneratória, sendo definidos como: “(...) o trabalhador que dirige, orienta

Neste período pós-pandemia, que se quer de retoma da economia, a hotelaria tem um verdadeiro
desafio pela frente, face aos obstáculos que está a
enfrentar: escassez de recursos humanos, instabilidade na relação laboral (a vertiginosa mobilidade
que se tem verificado nos trabalhadores), o au-

os fringe
benefits.
Antigamente
conhecidos
como regalias,
[…] voltam
agora a ganhar
força, como
método de
reconhecimento
dos
trabalhadores
e retenção de
talento

e fiscaliza o funcionamento das diversas seções e
serviços de um empreendimento turístico destinado
a prestar serviços de alojamento; aconselha a administração no que diz respeito a investimentos e
à definição da política financeira, económica e comercial; decide sobre a organização do hotel. Pode
representar a administração dentro do âmbito dos
poderes que por esta lhe sejam conferidos e é responsável pela gestão do pessoal, dentro dos limites
fixados no seu contrato individual de trabalho.”).
A questão é: estes níveis traduzem o talento, dedicação e mais-valia que o trabalhador é na estrutura da empresa?
Mais uma vez a resposta parece-nos simples e terá
de ser negativa, o que nos parece é que deverá
haver um reconhecimento, o que não é suficiente
através da atribuição de níveis e categorias, o trabalhador espera algo mais, personalizado.

mento de custo de vida, etc., este é um setor económico que tem de se reinventar.
É aqui que surgem os novos modelos de trabalho,
em que o trabalhador quer ser mais que um colaborador, quer pertencer à estrutura e isso não se
alcança apenas com um mero ordenado.
Atualmente, além de ser fulcral conseguir obter um
quadro humano que permita o desenvolvimento
do potencial pleno das empresas, é igualmente vital que sejam identificados os talentos existentes
na estrutura e saber o que é preciso para assegurar
a sua retenção e manutenção.
Nessa senda, os departamentos de RH assumem
um papel fundamental, na medida em que se devem reforçar de modo a identificar os talentos e
saber o que poderá ser atrativo para reter os cola-
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O empregador
deve agora
ser inteligente
na gestão dos
seus recursos
humanos pois
que, ainda
que o direito a
salário igual por
trabalho igual
se mantenha,
na retenção de
talento o “one
size fits all” já
não é suficiente

relação laboral: uma poupança a nível fiscal para as
entidades empregadoras, que têm um peso enorme de impostos com os trabalhadores (e esse peso
muitas vezes não é reconhecido pelo próprio, pois
no final do dia, o valor líquido que efetivamente o
trabalhador recebe não é expressivo e o empregador é muito onerado) e configura uma recompensa
visível para quem, de facto, dá tudo à empresa.
Os fringe benefits podem ir de uma atribuição de
dias extraordinários de folgas/férias, passando pela
atribuição de passe social, constituição de seguros
(vida, saúde ou mesmo fundos de pensões), planos
de saúde, etc. É um domínio onde reina a imaginação e que deve ser adaptado ao perfil do colaborador, criando planos de carreira personalizados.
Os departamentos de RH assumem aqui o papel
principal, na estruturação e determinação destes
benefícios ajustados ao perfil identificado do colaborador, conseguindo desenvolver o potencial
de cada um, através da progressão das suas soft
e hard skills e, portanto, deverão ser o primeiro departamento a ser reforçado, sendo apetrechado
do material humano e técnico especializado para o
estabelecimento da estrutura organizativa da empresa.

boradores que, efetivamente, são mais-valias para
as empresas.
No quadro atual, um mero aumento de salário
pode não ser suficiente para que essa retenção
ocorra, uma vez que, ainda que sempre bem acolhida, pode não ser suficiente para demonstrar o
reconhecimento que o trabalhador almeja.
E é aqui que tomam palco os fringe benefits. Antigamente conhecidos como regalias, caíram em
desuso fruto das sucessivas crises económicas que
as duas primeiras décadas dos anos 2000 enfrentaram, estes tipos de benefícios voltam agora a ganhar força, como método de reconhecimento dos
trabalhadores e retenção de talento.
Como grandes vantagens, apresentam o facto de
poderem assumir as mais variadas formas, o que
dá ao empregador uma versatilidade de adaptação face às suas necessidades e capacidades, mas
também face à reduzida ou inexistente carga fiscal
associada aos mesmos, podendo, inclusive, assumir um impacto benéfico no fardo tributário das
estruturas.
Este tipo de benefícios/regalias configuram, assim,
uma situação de win-win para as duas partes da

Este tipo de benefícios, à medida de cada um, deve
ser encarado como uma discriminação positiva, baseada na meritocracia, modelo há muito almejado
pelo grosso da massa trabalhadora deste país, pois
premeia os trabalhadores cujo trabalho deve ser
reconhecido, sem atingir o direito a igualdade salarial e ainda serve de incentivo não só para captar
novos talentos, mas também para incentivar outros
trabalhadores a alcançarem o patamar desejável, o
que, naturalmente, terá impactos benéficos a nível
da produtividade coletiva.
Mais do que uma mera relação empregador/trabalhador, hoje em dia, tanto as empresas como os
trabalhadores pretendem mais uns dos outros. Os
colaboradores querem sentir as empresas como
deles e querem saber que a estrutura se preocupa
com eles e com o seu bem-estar, no fundo, que são
good employers. Por seu turno, as empresas pretendem estabilidade e lealdade por parte de quem
contratam, de modo a obter sempre os melhores
resultados possíveis.
O empregador deve agora ser inteligente na gestão dos seus recursos humanos pois que, ainda que
o direito a salário igual por trabalho igual se mantenha, na retenção de talento o “one size fits all” já
não é suficiente. n
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CMMS: CADA VEZ MAIS UMA
NORMA DO QUE UMA EXCEÇÃO

C

omputerized Maintenance Management System (CMMS), também conhecido por Sistema Computadorizado
de Gestão de Informação em português, é cada vez mais uma norma do que uma exceção. A introdução de
uma nova solução de software no local de trabalho nem sempre é fácil. É necessário gastar tempo a procurar
fornecedores, a planear a implementação e avaliar em detalhe os custos bem como a formar a equipa para
que esta trabalhe facilmente com o novo software.

No entanto, os benefícios de um CMMS acabam por compensar todo este processo, por vezes demorado. Além
das vantagens financeiras, e melhorias de performance
acaba também por melhorar a segurança da equipa.
Um CMMS combina diversos processos de coordenação
de manutenção num só, melhorando assim a produtividade e performance ao reduzir o número de processos
manuais utilizados.
O CMMS é um software de centralização de informações
de manutenção que facilita os processos, operações e ajuda a otimizar a utilização de equipamentos como máquinas, infraestruturas, veículos, e outros. A base de dados
do CMMS é de extrema utilidade, organizando todas as
informações relevantes sobre os ativos em causa e permitindo uma gestão de manutenção melhorada.
Algumas funcionalidades de um CMMS:
• Gestão de inventário
Permite gerir inventários de forma mais eficaz, distribuindo e reivindicando equipamentos e certos materiais, gerindo fornecedores, tratando dos custos associados e automatizando o reabastecimento sempre
que necessário;
• Realização de auditorias
Com uma base de dados contendo histórico, um CMMS
tem capacidade para criar relatórios sobre diversos temas, como o uso de materiais ou determinar os custos
associados a determinados processos. Poderá ainda ler
e analisar as informações obtidas para facilitar decisões
e a realização de auditorias;
• Gestão de recursos humanos
É possível atribuir tarefas aos funcionários, criar novas
equipas e até mesmo organizar turnos. Permitindo contabilizar tempos previstos, gastos, bem como planear
as necessidades de recursos humanos necessários para
fazer face às necessidades;
• Partilha de informações de ativos
Permite aceder e partilhar informações sobre diversos ativos, como o modelo e número de série de um
equipamento, a localização do mesmo, assim como
documentos relevantes, por exemplo manuais de utilização;
• Gestão das ordens de trabalho

É ainda possível gerir as ordens de trabalho, ou seja, os
utilizadores podem criar, aceder e controlar o estado
dos pedidos das ordens de serviço;
• Manutenção preventiva
Recorrendo a um CMMS, é simples agendar manutenções regulares nos seus ativos e equipamentos. A natureza centralizada de um CMMS, bem como a automatização que este proporciona, permitem uma maior
eficiência na programação, manutenção de registos,
recolha e gestão de dados e produtividade;
Benefícios de um CMMS:
Maior segurança e menos riscos
Um equipamento em degradação pode constituir perigo
e representar um risco mais elevado para a segurança de
todas as pessoas. Contudo, um sistema CMMS diminui os
riscos e aumenta a segurança dos intervenientes ao confirmar que os equipamentos em causa estão operacionais
e em bom estado;
Menor inatividade
Reduz a inatividade dos seus equipamentos usando dados para ajudá-lo a garantir um agendamento de manutenção mais eficiente e recorrente. Permite evitar inatividades inesperadas devido a falhas de equipamentos;
Menores custos de reparação
Como já mencionado, um CMMS permite uma manutenção
mais eficaz dos equipamentos, o que significa que haverá
assim menos falhas e necessidade de reparos. Desta forma,
os custos relacionados com reparações serão menores;
Registo de dados simplificado
Um CMMS ajuda a rastrear mais facilmente o custo de
componentes usadas no processo de manutenção e permite realizar relatórios para analisar em detalhe os custos
envolvidos em todas as reparações e processos;
Aumento da vida útil do equipamento
A manutenção preventiva pode ser realizada como forma
de aumentar a duração de um equipamento;
Aumento da produtividade
Com um sistema avançado, organizado e eficaz como
o CMMS, os técnicos e operadores terão conhecimento

Pedro Reis
ACELINK - Gestão de
Manutenção

Um CMMS
combina
diversos
processos de
coordenação
de manutenção
num só
acerca de avarias além de
obter avisos de manutenção mais rapidamente, o
que pode evitar situações
indesejadas e aumentar a
produtividade;
Melhor gestão das ordens
de trabalho
As ordens de trabalho podem ser acedidas por todos os intervenientes de
modo a coordenar o trabalho de todos, simplificando
assim os processos e comunicação;
De forma geral, uma gestão de manutenção utilizando um CMMS proporciona benefícios inegáveis
e ajuda as organizações a
alcançarem os objetivos
pretendidos com mais agilidade, menor custo além
de evitar situações de avaria inconvenientes e dispendiosas. n
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PORQUÊ INCORPORAR

PRODUTOS DE BASE
VEGETAL NA SUA EMENTA?
Luís Fonseca
Iberia Lead Upfield
Professional

incluir produtos
plant-based
nas cozinhas
profissionais
permite
também que
o processo
culinário seja
simplificado

S

abia que 12% da população portuguesa segue
uma dieta vegetariana, vegana ou flexitariana*?
Se somarmos os consumidores com intolerâncias
à lactose, glúten e aos principais alergénios, percebemos que uma grande parte dos portugueses precisa
de opções alimentares adaptadas. Em jantares de grupo,
por exemplo, basta um dos elementos não poder ser servido para o grupo inteiro ter de procurar outro local para
fazer a refeição. É por isso que ter opções plant-based na
ementa evita esta perda de negócio.

As soluções de produtos plant-based não são exclusivas
nas casas dos consumidores. O canal HoReCa tem também ao seu dispor uma panóplia de produtos que permitem aos espaços de restauração incorporar, nas suas
receitas e respetivas ementas, ofertas plant-based para os
clientes que as procuram.
Além da já mencionada vantagem de não perder uma parte significativa do negócio, incluir produtos plant-based
nas cozinhas profissionais permite também que o processo culinário seja simplificado. Com ingredientes de origem
vegetal, pode servir o mesmo prato a todos os seus clientes, simplificando o processo culinário e a gestão de stocks, convém recordar que os produtos vegetais não são só
para veganos e vegetarianos.

Existem produtos que são isentos de lactose, glúten e dos
14 principais alergénios monitorizados na União Europeia.
Assim, um cheesecake ou pizza feitos com ingredientes
vegan são deliciosos para qualquer consumidor, independentemente do seu regime alimentar. Optar por um creme
vegetal em vez de uma manteiga permite-lhe usar sempre
o mesmo produto, quer precise de fritar carne, saltear vegetais, fazer um molho ou dar sabor a um prato vegan.
Para cozinhar refeições de qualidade, precisa de ingredientes com boa performance e adaptados a várias aplicações
diferentes. Sabia que as alternativas vegetais às natas não
só batem mais depressa que o equivalente animal, como
são mais estáveis após batidas (até 48h se refrigeradas) e
não cortam com adição de ácidos ou álcool? Já os cremes
vegetais têm vários níveis de matéria gorda para responder às várias necessidades de aplicação e adicionam uma
cremosidade e textura aos seus molhos e frituras que é
difícil de replicar com outras bases e que tornam este produto tão prevalente nas cozinhas portuguesas. Hoje em
dia, não é necessário sacrificar performance ao abdicar de
alimentos de base animal e há sabores, texturas e características mais fáceis de obter com alternativas vegetais.
À melhor performance técnica acresce ainda a possibilidade de rentabilizar tempo e investimento. Consumir
produtos vegetais é frequentemente mais barato do que
optar pelo equivalente animal. Não só pelo preço elevado
da proteína animal, como porque existem vários detalhes
na composição técnica dos produtos vegetais que lhes dá
algumas vantagens. Se comprar uma alternativa vegan
ao queijo, sabe que vai usar cada grama e que as fatias e
lascas não colam no momento da separação, ao contrário
do que acontece com o queijo. Os cremes vegetais culinários permitem-lhe fritar de forma rápida, uniforme e sem
salpicos. Já as alternativas às natas não só ficam batidas
mais depressa que a nata animal, como rendem mais (1L
= até 2,5L batidas) e após batidas ou cozinhadas são mais
estáveis e podem até ser congeladas e refrigeradas sem
deslaçarem - vai acabar por reduzir tempos de confeção,
usar menos produto e ter menos desperdício.
A Upfield Professional tem vindo a apoiar profissionais da
Hotelaria e Restauração com produtos em 4 categorias:
cremes vegetais, óleos vegetais, alternativas às natas e alternativas ao queijo. Precisa de mais razões para incorporar produtos vegetais na sua ementa? n
*Fonte: “The Green Revolution”, Lantern, 2021.
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A IMPORTÂNCIA DE UM AMBIENTE
(INTERIOR) SAUDÁVEL E

DE EXCELÊNCIA COMO
IMPULSIONADOR DO
TURISMO

Domingos Neves
Administrador Innovair

O

setor do turismo está em constante
evolução, principalmente nestes últimos dois anos - a atenção para com o
cliente passou a estar na ordem do dia,
uma vez que necessidades e diretrizes têm vindo
a mudar à velocidade da luz. Devemos por isso assumir que existe uma nova conjuntura e garantir
que os projetos turísticos são bem-sucedidos, independentemente do seu core business.
Uma boa ventilação, quer falemos em hotéis, restaurantes ou qualquer outro negócio deste setor, é
uma necessidade premente e que deve ser assegurada. Nesta fase, em que as incertezas continuam
a ser muitas, é importante garantir que estes espaços estão a ser monitorizados por equipamentos
adequados e fidedignos de forma a transmitir confiança e comodidade. É um investimento a médio,
longo-prazo, mas que seguramente irá proporcionar e assegurar um bem-estar a todos, sejam eles
público interno e/ou externo. Contudo, é importante referir que esta é uma medida que não deve ser
pensada e implementada apenas em espaços de
grandes dimensões, mas sim em todo o tipo de situações/espaços que reúnam, de forma pontual ou
não, um aglomerado de pessoas. A saúde dos envolvidos é primordial e as empresas devem apontar todos os seus esforços na sua segurança, como
garantia de qualidade.
A monitorização de CO2, ventilação e climatização
de espaços públicos é, por isso, essencial e num
horário 24/7. Também crucial, em todo este processo, é que o sistema sensorial implementado para a
medição da qualidade do ar interior responda, no
que à sua análise e monitorização diz respeito, a todas as premissas da legislação em vigor (resolução
do Conselho de Ministros n.º 135-A/2021). O avanço
neste tipo de equipamentos de análise e controlo da qualidade do ar interior é tão grande que os
mesmos já avaliam outros poluentes, nos quais se
destacam as partículas em suspensão, compostos

orgânicos voláteis, humidade, temperatura, entre
outros), garantindo desta forma a segurança para
se estar no local.
É fulcral voltar à normalidade e, acima de tudo, a
uma rápida retoma económica. Para isso, as empresas devem adaptar-se às novas necessidades,
em especial no que toca à qualidade do ar que respiramos, uma vez que é um fator decisivo para tal.
Desta forma estarão a contribuir para maiores ganhos financeiros e impulsar uma retoma sustentável,
principalmente num setor tão revelante e que tanto
contribui para o PIB nacional, como é a hotelaria e
turismo.
Em suma, creio que posso afirmar que os eventos
ligados a este setor, tão relevante para o panorama
nacional, para além de terem como objetivo gerar
resultados, devem também reforçar o compromisso da relação entre a entidade organizadora e
a transformação social, que será a nova realidade
para os encontros do futuro. n
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“VEJO O NOSSO PAPEL MAIS
COMO CEOS, ENVOLVIDO EM
TODOS OS NÍVEIS DO ATIVO”
Dirhotel - A sua carreira profissional tomou o caminho
que esperava ou reservou surpresas? Quais os principais desafios, conquistas, que teve ao longo do seu
percurso profissional?
Mário Candeias - Para perfis ambiciosos, com curiosidade e capacidade de trabalho, com paixão por desenvolvimento pessoal, organizacional e upskilling, impacientes com a rotina e com a falta de risk-taking, as
carreiras profissionais nunca tomam bem o rumo que
se pretende e há sempre insatisfação ao longo do percurso. Isto é positivo. No meu caso, tem sido a força
motriz para atingir níveis superiores de performance e
excelência, que me tem beneficiado, assim como aos
demais stakeholders. Demasiada satisfação equivale
por vezes a acomodação ou distração, o que destrói
valor.
As carreiras são sempre work-in-progress, têm ciclos,
fases de crescimento, de maturação, também de stand-by e declínio. Dependem dos mercados, dos ciclos
económicos e dos próprios indivíduos, das organizações e ecossistemas onde operam.
Organizações que não crescem, limitam as oportunidades. Organizações que não conseguem crescer (obstáculos de cultura organizacional, desalinhamentos
estratégicos, falta de capacidade financeira, acionistas
monotónicos ou monocórdicos, equipas desinspiradas,
etc.), idem.
Não há modelos predefinidos. Cada um de nós escreve
a sua história, enquanto desenha parte da história das
empresas que constrói ou com quem colabora.
Quanto a principais desafios, destaco: contributo para
o reposicionamento dos Tivoli Hotels & Resorts e para
a excelência da prestigiante parceria com o Grupo André Jordan, em Vilamoura; contributo para o reforço do
posicionamento do Pestana Hotel Group no segmento
Upper upscale & Luxury; contributo para a afirmação
do Espinas Hotel Group como a marca hoteleira dominante no Irão e uma das marcas principais na região,
com origem no Medio Oriente (projeto em curso).
Considero, ainda assim, mais interessante e produtivo
falar sobre as conquistas das empresas e com as res-

petivas equipas e acionistas, do que sobre conquistas
pessoais. Falar sobre os resultados e os impactos gerados pelo esforço coletivo dentro das organizações é o
que realmente importa.
Pessoalizar o sucesso não é sinónimo de boa liderança
e tem curta duração. Poucas vezes é verdadeiro e nem
sempre prefigura sinal de inteligência.
Dirhotel - Como é ser diretor de um hotel como o Espinas Palace, numa cidade como Teerão?
M.C. - A minha vinda para o Médio Oriente começou
nesse projeto-ícone, o Espinas Palace, evoluindo posteriormente para a gestão do próprio grupo – Espinas
Hotel Group. Há dois anos, em plena pandemia adquirimos a maioria do capital da maior marca de software
hoteleiro no Irão (Optimate Worldwide).
Em Teerão, o grupo tem o Espinas Palace com 400
quartos, e o Espinas International com 300, ambos 5
estrelas. Está a iniciar a construção dum multi-use development. Um empreendimento com um hotel de 5
estrelas de 640 quartos, 400 apartamentos e um centro comercial (Espinas Amiran).
Teerão é uma metrópole com mais de 15 milhões de habitantes. A gestão corporativa, financeira e operacional
dos hotéis é semelhante ao Ocidente, mas com nuances culturais próprias da região.
Os modelos de gestão que implementamos são idênticos ou mesmo mais avançados do que alguns dos
que utilizamos (ou ajudei a desenvolver) em economias
avançadas. Os desafios são sobretudo ao nível macroeconómico e geopolítico.
Uma vez que se trata de uma região conhecida pelos
recorrentes conflitos e adversidades, os obstáculos fazem parte do quotidiano das organizações e ecossistemas. Criam impactos e ameaças ao nível microeconómico, de estratégia e tática corporativas, que têm de
ser neutralizados ou minimizados.
Gerimos esta micro-cadeia de hotéis com o mesmo approach que utilizaríamos se estivéssemos a gerir qualquer uma das Big Four (Marriott, Hilton, Hyatt, Accor),
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24 | DIRHOTEL | ENTREVISTA | Mário Candeias

apesar do âmbito ser, por enquanto, nacional, o número
de hotéis ser, ainda, diminuto e, por agora, não estarmos cotados em bolsa.
Em sentido figurado, um approach ao estilo ‘Carlos
Ghosn (Nissan) meets Alan Mulally (Ford) meets Steven
Bollenbach (Hilton) meets
Sebastien Bazin (Accor)’.
O primeiro (antes da evasão
do Japão para o Líbano, claro esta), impactou a gestão
e fez o turnaround da Nissan
em tempo record, vencendo
obstáculos culturais japoneses.
O segundo, devolveu a Ford
a uma trajetória de sustentabilidade financeira, com uma
estratégia de focalização nos
lucros, cost-cutting e teamwork.
O terceiro, foi o primeiro
CEO da Hilton Hotels que
não era membro da família
fundadora. Salvou a marca
da falência quase certa, desalavancou, foi percussor da
estratégia asset-light, reorganizou e vendeu-a à Blackstone por $26 biliões (criação
astronómica de valor para o
acionista, em tempo record).
O quarto, separou gestão e
propriedade e cresceu por
via de Mergers & Acquisitions, Brand Partnerships e
reengenharia de marcas próprias que, entretanto, haviam
perdido potência.

Nunca haverá
estágios perfeitos de desenvolvimento.
Temos ainda
inúmeras potencialidades por
captar e converter em valor

O nosso enfoque, business mindset, os processos financeiros e operacionais inerentes são muito comparáveis
aos supramencionados, arriscaria dizer, second-to-none. Gerimos com um microscópio no olho esquerdo e
um telescópio no olho direito. Tudo é mérito da família
acionista e das equipas que, ao mesmo tempo, lidero
e sirvo.
Dirhotel - Que paralelo faz entre os desafios que existem na hotelaria no Irão e Portugal?
M.C. - Cada geografia tem os seus estágios de desenvolvimento e competitividade e, como mencionei, as
suas próprias nuances. Portugal tem vindo a fazer uma

trajetória excelente em termos de Hotelaria e Turismo.
Nos últimos 20 anos, este sector passou de laggard a
leader na economia portuguesa. Tal deve-se ao nosso
esforço coletivo, no sector público e privado.
Tem ainda muitas oportunidades e desafios pela frente
e, como nenhum sucesso ou conquista são permanentes, temos de continuar focados, prosseguir com trabalho árduo, com os olhos postos ‘on where the puck is
going to be’ (i.e., onde estão os mercados nesta fase e
para onde se dirigem no futuro), para que nunca voltemos a ser obsoletos e a experimentar, de novo, problemas de falta de competitividade e baixo preço.
No Irão, o potencial é consideravelmente maior, porque
ainda não está realizado. O turismo doméstico é gigante (o país tem 85 milhões de habitantes e 22 aeroportos). O turismo internacional é cerca de 15% do volume
na Turquia. Sendo países comparáveis em população
e sendo o Irão duas vezes maior que a Turquia, e com
uma cultura e civilização ainda mais ancestrais as oportunidades são significativamente maiores. Há ainda
muito trabalho pela frente.
A oferta hoteleira ainda não trabalha bem com marcas,
conceitos. Grande parte do sector hoteleiro é estatal, o
que não ajuda em termos de inovação e benchmarking.
Os profissionais e o management ainda não estão, na
generalidade, alinhados com standards internacionais.
O Espinas Hotel Group é a organização que está a liderar a reinvenção e atualização de todos estes processos. Está, assim, a contribuir para o upgrade de todo o
sector, incluindo na formação de gestores. Concluímos
recentemente o primeiro Espinas Advanced Management Program. Lideramos, também, na igualdade de
oportunidades. Temos quase um terço de mulheres em
cargos de gestão operacional e sem gender pay gap.
No Médio Oriente é algo consideravelmente raro.
Em termos macroeconómicos, nesta geografia o panorama é consideravelmente mais complexo. A inflação
está nos 40% e a subir 3% por mês, taxas de juro nos 25%
(taxa de juro real negativa, o que comporta problemas
significativos em termos de poupança e investimento/
formação bruta de capital fixo), o rial iraniano tem vindo
a desvalorizar consistentemente face ao dólar.
O país aumenta a massa monetária à razão de 30% ao
ano, o que desvaloriza ainda mais a divisa. No início do
novo ano persa (há 2 meses), os salários tiveram de subir 38%, e deverão ter de subir mais uma ou duas vezes
durante o ano. Este tipo de problema não existe na Europa, em geral, nem em Portugal, em particular.
São problemas demasiado sérios, até do ponto de vista
humanitário, que temos conseguido ultrapassar cole-
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tivamente no sentido de minimizar a maior parte dos
efeitos negativos para os nossos acionistas, equipas e
suas famílias.
Fazer organizações crescer neste tipo de ecossistema
obriga a um esforço e dedicação absolutos, sem distrações, laser-focused nos resultados e na aplicação
correta dos mesmos (efficient capital allocation). A hiperinflação anula vorazmente o poder aquisitivo do dinheiro, obrigando a aplicação criteriosa de liquidez e à
utilização das principais técnicas e conceitos de gestão
clássicos e modernos.
Após 3 anos de sanções e 2 anos de pandemia, o Espinas Hotel Group está sólido, bem capitalizado e a crescer. Aumentou, inclusivamente, a sua força de trabalho
em mais de 20% durante a pandemia, congelando os
bónus trimestrais (Balanced Scorecard®) uma única
vez, durante o primeiro trimestre da pandemia. Mesmo
sem apoios governamentais (que felizmente aconteceram em Portugal), o grupo tem conseguido cumprir,
sempre e atempadamente, todas as suas obrigações
financeiras.
Dirhotel - Como avalia os problemas que a hotelaria
tem em Portugal, nomeadamente nos recursos humanos, e qual seria o caminho para a sua solução?
M.C. - Como mencionei, tenho muito orgulho no esforço que todos (investidores, gestores, equipas operacionais, sector público) têm feito, no sentido de colocar a

Hotelaria e Turismo como sector número um da nossa
economia.
Devemos concentrar-nos mais nas oportunidades do
que nos problemas. Problemas teremos sempre: recursos humanos, escala, produtividade, eficiências e sinergias, empresas pouco capitalizadas, branding, qualidade do management, posicionamento relativo da marca
Portugal e dos seus ativos turístico-hoteleiros, etc.
Alguns destes problemas até podem ser bons, quando
advêm de assimetrias convencionais durante fases de
crescimento.
Nunca haverá estágios perfeitos de desenvolvimento.
Temos ainda inúmeras potencialidades por captar e
converter em valor. Esta tem de ser a nossa única prioridade e, até, obsessão.
Como aumentar o gasto médio por turista e o preço
medio por quarto? Concomitantemente, como aumentar o volume de turistas e a ocupação nos hotéis e similares? Qual a velocidade necessária e sustentável?
Como alterar legislação no sentido de impelir ativos
de baixo posicionamento localizados em zonas prime a reinvestirem e evoluir na cadeia de valor? Como
subtrair quota de mercado, por segmento, a destinos
concorrentes? Quais as métricas a seguir, consistente e
conjuntamente, pelo sector publico e privado? Quais os
objetivos, mensualizados e quantificados por segmen-

26 | DIRHOTEL | ENTREVISTA | Mário Candeias

As funções de
gestor hoteleiro
devem ser
interpretadas
pela sociedade,
pelos acionistas
e pelos próprios
como algo
bem mais
abrangente do
que somente
a gestão
operacional
dum hotel. As
funções de
gestor hoteleiro
devem ser
interpretadas
pela sociedade,
pelos acionistas
e pelos próprios
como algo
bem mais
abrangente do
que somente
a gestão
operacional
dum hotel.

to? Que volume de investimento é necessário e em que
segmentos, para atingir os targets assumidos? Como
alocar investimento público em função da rendibilidade
por segmento? Como operar com targets de satisfação
por cliente, em termos de destino turístico? Como beneficiar de Business Intelligence, Artificial Intelligence e
Big Data para captar ainda mais valor turístico? Como
incorporar matérias avançadas e multidisciplinares nos
curricula dos cursos de hotelaria (ainda demasiado básicos) e turismo (ainda demasiado teóricos)? Qual o
nível ótimo de consolidação do sector hoteleiro (ainda
demasiado fragmentado e a operar em segmentos de
modesto valor acrescentado)?
Portugal tem, felizmente, poucas lições a tirar em termos de Turismo, face a destinos concorrentes. Somos
bastante competitivos e seremos ainda mais, tanto
mais implementemos sistemas para construir as respostas às perguntas acima.
Dirhotel - Como foram estes anos de pandemia no
Irão?
M.C. - O Irão, que é quase cinco vezes maior que a Alemanha, foi o segundo país de grande dimensão a ser
afetado pela pandemia, logo a seguir a China.
Sofremos um choque duplo: primeiro, as sanções
Trump, seguidas da pandemia. Durante a crise pandémica, o país não teve quaisquer apoios internacionais,

nem sequer para importar medicamentos. O FMI não
apoiou com linhas de crédito, como fez com tantas outras economias emergentes.
Tivemos um impacto negativo enorme, mas a economia manteve-se em funcionamento, com lockdowns
táticos e de curta duração. Estas opções contribuíram
para que os nossos hotéis tivessem somente um trimestre negativo (o primeiro trimestre da pandemia),
retomando a sua rota de crescimento no quarto mês e
a níveis mais fortes do que antes desta crise, e mesmo
sob sanções.
Tal deveu-se quase em exclusivo à dimensão e comportamento do mercado doméstico (a quem muito devemos e agradecemos). O mesmo funcionou como um
hedge em relação à debandada dos demais mercados
de dimensão significativa (China, Iraque, Turquia, Alemanha, França e Itália).
Dirhotel - Vamos falar da iniciativa Be Our Guest. O
que acha desta ação da ADHP?
M.C. - Espero que seja a primeira de muitas iniciativas
do género. O nosso sector cresceu imenso e a classe de
líderes hoteleiros deu um contributo significativo para
o efeito. Tal crédito tem de ser promovido e partilhado. E tem, também, que ser branded com este tipo de
diligências. O prestígio da comunidade hoteleira e do
ecossistema turístico está correlacionado com tal.
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Quando comecei a carreira, os benchmarks eram todos
gestores estrangeiros a operar em Portugal. Hoje, os
principais projetos são liderados por gestores portugueses. Nada me deixa mais orgulhoso, apesar de não
ser nacionalista e de acreditar na diversidade geográfica de talentos. Estamos, portanto, no bom caminho.
Tenho grande esperança nesta nova geração de líderes.
Estou certo de que será muito melhor do que a minha.
Este percurso de desenvolvimento técnico e de excelência tem de continuar e ser acelerado. A iniciativa Be
Our Guest vem dar um contributo nesse sentido.
Dirhotel - Que comentários tece a propósito do tema
“Gestores de hotéis como empreendedores e principais geradores de valor para os acionistas”?
M.C. - As funções de gestor hoteleiro devem ser interpretadas pela sociedade, pelos acionistas e pelos próprios como algo bem mais abrangente do que somente
a gestão operacional dum hotel.
Determinadas limitações de base nos curricula das escolas hoteleiras devem ser eliminadas e o âmbito deve
ser convertido em algo consideravelmente mais abrangente e transversal.
Infelizmente, na maioria dos casos, um gestor hoteleiro ainda é somente um gestor de operações, produto
do ensino técnico-profissional, com responsabilidades
definidas até ao limite do lucro operacional da unidade
(Gross Operating Profit). Uma espécie de Hotel Keeper,
em vez de Hotel Administrator. Um mero elemento, que
gere tão somente o P&L (e muitas vezes, nem isso) e
não também o Balanco ou o Cash Flow. Alguém que
tem dificuldade em evoluir da operação para a gestão.
Um executante, que não tem ainda argumentário ou
know-how técnico para ser executivo.
Tal é curto e tem um custo tanto para o gestor, como
para o acionista. Contribui, por vezes, para o desalinhamento entre ambos.

Os seus líderes têm de estar habilitados a operar neste
nível de valor económico e ser reconhecidos por tal.
Os cargos de topo e mais bem pagos (nível corporativo,
conselhos de administração, consultores, conselheiros,
etc.) são, em geral, desempenhados por elementos que
não vieram das escolas hoteleiras (advogados, economistas, gestores de empresas não hoteleiras, financeiros, asset managers). Todos são imensamente bem-vindos, e muito têm acrescentado à nossa indústria,
mas muito do que se passa e não se passa, na hotelaria
de origem portuguesa (que não tem ainda assinatura
internacional) paga um preço por isso.
Precisamos também de ter gestores hoteleiros mais
públicos, mais bem-pensantes, a formalizar com maior
qualidade a sua opinião e visão na comunicação social
generalista, tal como fazem os representantes de outras profissões, e não somente sobre temas da profissão ou nos media da especialidade. Tal granjeará maior
credibilidade e prestígio.
Este webinar tenta sublinhar as limitações estruturais
do cargo e tenta apontar direções no sentido de capturar as oportunidades latentes, para aumentar o âmbito
e o valor dos nossos contributos individuais e coletivos.
Dirhotel - Que projeto o faria voltar a Portugal?
M.C. - Nesta fase, estou muito envolvido nos projetos
que temos no Espinas Hotel Group, quer a nível hoteleiro, de real estate e travel technology. Estamos, também,
envolvidos no lançamento do campus de Hotelaria e
Turismo da Universidade de Teerão (a mais prestigiada
do país) e em apoiar os hoteleiros da Ilha de Kish (golfo
Pérsico) na parceria que desenvolveram com o Qatar
para a operação do Mundial de Futebol 2022, uma operação à escala global. Estivemos, também, envolvidos
num processo da cotação da empresa em bolsa, com
um nível assinalável de complexidade técnica.

Vejo o nosso papel mais como CEOs de um único hotel
ou dum grupo ou cadeia de hotéis, com know-how a
todos os níveis, e devendo estar envolvido em todos
os níveis do ativo, incluindo corporativo, estratégico,
financeiro, empreendedorismo, capital allocation, etc.,
por contrapartida a um papel meramente operacional,
mais quotidiano e de curto alcance ou mesmo profundidade intelectual.

Por cá, a intensidade de trabalho, a exigência e a complexidade do ecossistema, o potencial implícito e a latitude para desenvolver e modelar uma organização
são componentes muito motivantes. O propósito e o
âmbito da função, idem. Não se trata somente de gerir
uma empresa, mas de acrescentar um layer de gestão
e eficiência à sociedade através do seu sector hoteleiro
e turístico, que contribua para a melhoria de vida das
equipas, da população e para o aumento da competitividade do país.

De notar que o valor de um único hotel é, na maior parte
das vezes, consideravelmente superior ao valor conjunto de várias fabricas ou até de prestigiadas empresas
prestadoras de serviços (consulting & auditing firms, law
firms, etc.). Raramente se trata de Pequenas e Médias
Empresas, quando falamos de investimento hoteleiro.

Em relação a potenciais movimentos ou evolução na
carreira, as decisões relativamente aos mesmos dependerão muito mais dos objetivos e visão dos acionistas,
do âmbito dos projetos, características dos ativos e escala do investimento, do que da componente geográfica ou localização dos mesmos. n
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N

os últimos anos, assistimos a uma mudança de mentalidades na forma como as organizações
são geridas. Efetivamente, não basta possuir solidez financeira, avançada tecnologia e uma
posição competitiva para assegurar o sucesso das empresas. Cada vez mais, percebemos que
os recursos humanos de uma organização são a chave para o sucesso.

Neste sentido, a gestão de recursos humanos assume uma posição essencial que permitirá atingir níveis de motivação e satisfação dos colaboradores
fulcrais para o desempenho da organização.
No setor hoteleiro, ainda observamos organizações
com pouco foco na gestão de recursos humanos.
No entanto, é dos setores onde esta gestão torna-

-se vital. A satisfação e motivação dos colaboradores reflete-se diretamente na satisfação do cliente,
comprometendo o futuro da unidade hoteleira.
O setor da hotelaria assiste, nos últimos anos, a
uma baixa motivação dos seus colaboradores e a
um elevada rotatividade dos mesmos (Brown et al.,
2015; Jung & Yoon, 2016). Na perspetiva do clien-

[1] O presente artigo baseia-se na investigação desenvolvida para a Dissertação de Mestrado em Direção Hoteleira, da Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto Politécnico do Porto, no ano de 2020. Esta investigação teve como objetivo
compreender o impacto da motivação do colaborador no seu desempenho, segundo a sua perspetiva, no caso de uma unidade hoteleira de cinco estrelas na cidade do Porto.
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te, os colaboradores são a imagem da organização
(Bednarska-Olejniczak & Olejniczak, 2013) e são
responsáveis pela qualidade do serviço.
Cada colaborador, mesmo possuindo as capacidades técnicas, necessita de estar motivado, de forma a transformar as suas capacidades em comportamentos com resultados mais eficientes e, assim,
uma melhoria da sua performance (Çakir & Kozak,
2017; Lorincová et al., 2019).
Os investigadores mostraram que, quando as organizações se preocupam com a motivação dos
colaboradores, a produtividade e os resultados da
organização são mais positivos (Kingir & Mesci,
2010). Desta forma, enquanto gestor de Recursos
Humanos num setor hoteleiro, destaca-se a importância da preocupação em perceber quais as necessidades de talento da organização, conduzindo
um recrutamento e formação que constroem melhores profissionais. Por outro lado, procura certificar-se que os colaboradores são produtivos, lidando com questões de baixa performance.
Cada líder tem a responsabilidade de perceber o
que motiva os seus colaboradores, tendo em conta
que os fatores de motivação variam de colaborador
para colaborador (Cetin, 2013; Glisovic et al., 2019).
Para além disto, ao longo do tempo, as motivações
de um mesmo colaborador sofrem alterações, sendo assim importante uma constante adaptação das
ferramentas de motivação (Cetin, 2013; Glisovic et
al., 2019).
A motivação dos colaboradores do setor hoteleiro requer uma atenção especial, pois influencia os
seus resultados individuais, o resultado operacional
da organização, a satisfação do cliente e os resultados financeiros do hotel (Çakir & Kozak, 2017).
A performance do colaborador relaciona-se com
a qualidade e quantidade de resultados, presença, dedicação, cooperação e quantidade de tempo (Shahzadi et al., 2014) e poderá ser melhorada
através do aumento da importância dada aos seus
colaboradores (Glisovic et al., 2019).
A investigação foi desenvolvida com o objetivo de
compreender a relação entre a motivação dos colaboradores e a sua perceção do seu desempenho
na organização, no caso de uma unidade hoteleira
de cinco estrelas na cidade do Porto.
Para a execução desta investigação, através de um
estudo empírico, foram analisados a motivação e

desempenho através de um questionário a todos
os colaboradores do hotel. O questionário foi elaborado tendo em conta as hipóteses estabelecidas
e, consequentemente, com base no enquadramento teórico. Através da revisão da literatura definiu-se um conjunto de dimensões da motivação e dimensões do desempenho, com base na Hierarquia
das Necessidades de Maslow. A amostra foi de 43
colaboradores, não revelando uma relação direta da motivação com o desempenho, segundo a
perspetiva do colaborador, ao contrário do esperado. No entanto, foi percetível que os colaboradores
valorizam mais as dimensões sociais e afetivas do
que as dimensões monetárias.
Com a análise dos resultados foi possível perceber que um plano de formação adequado a cada
posição proporciona maior desempenho ao colaborador, assim como, a sensação de um trabalho
seguro. O trabalho em equipa é, também, uma das
dimensões que contribui para um maior desempenho dos colaboradores, estando também relacionado com a relação com os superiores e, consequentemente, com o ambiente de trabalho. Para os
colaboradores é importante a definição de objetivos, permitindo a estes perceberem a sua função
e importância, estando mais aptos a realizar o seu
trabalho com qualidade e esmero.
Contrariamente, as dimensões monetárias mostraram ter menos importância, do que inicialmente
se augurava. Para estes colaboradores, o salário,
os bónus e as promoções não são as dimensões
que mais afetam o seu desempenho. No mesmo
sentido, a responsabilidade, reconhecimento e a
igualdade de tratamento mostraram não ter uma
relação direta com o desempenho do colaborador.
No setor hoteleiro, a grande preocupação é a satisfação do cliente, ainda mais fulcral em marcas
que privilegiam a personalização do serviço. Neste sentido, a motivação de cada colaborador é um
dos fatores que permitirá o hotel satisfazer cada
cliente, garantindo o sucesso da organização. Só os
clientes satisfeitos e entusiasmados com o serviço
prestado proporcionaram a fidelização e sustentabilidade do negócio hoteleiro.
Considerando que trabalhamos num setor de serviços, cujo fator humano atinge enorme importância,
é fundamental motivar os colaboradores para que
o seu desempenho seja o ideal de forma a atingirmos a excelência do serviço. n
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TOMADA DE POSSE NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

NOVO PRESIDENTE ALERTA PARA A

GRAVE SITUAÇÃO DE ESCASSEZ DE
RECURSOS HUMANOS

F

ernando Garrido é o novo presidente da direção da ADHP. No discurso de tomada de posse, que
decorreu no passado dia 3 de maio, o anterior vice-presidente frisou tratar-se de um mandato de
continuidade assente nas mesmas premissas e pilares. Falou dos principais desafios que se colocam à
hotelaria, nomeadamente a escassez dos recursos humanos, a necessidade de tornar o sector atraente aos profissionais e o novo aeroporto; e do objetivo de criar a Ordem dos Directores de Hotel. Fernando
Garrido prometeu ainda que a nova Direção vai manter a realização anual dos congressos, bem como dos
prémios de excelência na hotelaria Xénios. Na agenda estará ainda a celebração dos 50 anos da ADHP em
2023 e a iniciativa Be Our Guest, agendada para as últimas segundas-feiras de cada mês, que promove a
realização de conversas informais mensais com hoteleiros de referência.

Objetivo: criação da Ordem dos Diretores de Hotel
“O futuro é feito do caminho que as pessoas traçam”,
e dirigindo-se especificamente ao anterior presidente, Raul Ribeiro Ferreira, Fernando Garrido afirmou
“Não menosprezando o trabalho desenvolvido pelas
Fernando Garrido anteriores direções, o futuro da ADHP hoje é aquele
que tu fizeste com a nossa equipa, a qual se mantém e da qual fazes parte com o objetivo muito claro de atingir o que nos propusemos no último mandato”. Fernando Garrido referia-se em particular ao
reconhecimento das profissões de direção hoteleira
através da criação da Ordem dos Diretores de Hotel,
pasta que fica nas mãos do antigo presidente, agora
vice-presidente.

Assembleia Geral

A propósito da retoma do turismo que já se faz sentir,
o presidente empossado recorda que vem cheia de
desafios, a que os diretores de hotéis terão de responder. “abril foi um dos melhores meses do sector
nos últimos anos, superando, na maioria dos casos
2019”. No entanto, afirmou, “este crescimento não
está a ser acompanhado pela tutela”, referindo-se
ao aeroporto. “Perdemos dois anos da pandemia e,
além disso, recuámos na solução”. Sem pôr em causa se era ou não uma boa solução, mas sublinhando
que “uma não decisão, é sempre uma má decisão”, o
novo presidente demonstrou todo o apoio da ADHP
à Confederação do Turismo Português sobre este
assunto. Ainda a propósito do aeroporto, Fernando
Garrido referiu também os problemas relacionados
com o SEF, nomeadamente a falta de operacionais,
bem como os elevados tempos de espera dos turistas à chegada. Fernando Garrido destacou ainda a

necessidade de as infraestruturas de apoio ao turismo acompanharem o crescimento do turismo. “Não
podemos almejar superar os números de 2019 se depois as estruturas de suporte ao turismo não estarem
preparadas para acompanhar este crescimento”.

Proposta de soluções para um problema antigo
A escassez de recursos humanos, um dos temas que
mais preocupa a associação há anos e referida recorrentemente nos seus congressos, foi outro dos pontos do discurso do novo presidente que alertou que
a falta de recursos humanos coloca em causa a operacionalidade das unidades hoteleiras. O problema é,
no entender da ADHP, tão grave que já não se fala em
reter talento como anteriormente se fazia, mas em ter
recursos promovendo depois a sua formação interna.
“Este problema assenta em várias dimensões”, diz
Fernando Garrido, uma delas é a remuneração desajustada, tendo o presidente anunciado que a ADHP
está a realizar um estudo entre os profissionais do
meio para obter indicadores que sirvam de guidelines
ao setor para serem criados modelos de remuneração assentes sobre premissas atuais.
Outra dimensão é o ajuste entre a vida pessoal e a
profissional. Para os jovens “a possibilidade de terem
uma maior disponibilidade para a sua vida social é um
fator motivacional grande”, pelo que terá de passar
por “uma carga horária diferente”, estando a ADHP
disponível para intervir junto dos sindicatos do sector,
na “negociação dos contratos coletivos de trabalho”.
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A necessidade de “tornar as profissões
do meio turístico e hoteleiro novamente
atraentes”, foi a terceira dimensão referida
por Fernando Garrido que sublinhou que
a abordagem aos recursos humanos “tem
de ser repensada”, devendo as instituições
públicas do setor assumir “um papel muito
mais ativo”. “Se não houver recursos para
prestar serviços de qualidade, de nada
vale publicitar o destino”, frisou.

Reconhecimento da profissão e referência
na formação
A quarta e quinta dimensões são a continuação da aposta na formação nas escolas do sector e o reconhecimento das
profissões. “A montante com a valorização
dos recursos humanos qualificados na
majoração aquando da reclassificação das
unidades hoteleiras, conforme foi proposto pela ADHP”, bem como a valorização
dos próprios profissionais com o reconhecimento das carreiras, nomeadamente a
de Diretor.

ÓRGÃOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO 2022 – 2025
ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente: Noel Cavaco Dias
1º Secretário: Sérgio Renato das Neves Simões
2º Secretário: Tiago Filipe Matos Costa Afonso Pais
CONSELHO FISCAL
Presidente: Paulo Jorge Ferreira Lopes
1º Secretário: Maria da Luz Deslandes Pinto Basto
2º Secretário: Carlos Fernando Peres Ferreira da Costa

Não é possível
continuar a
menosprezar
a profissão de
diretor de hotel
que é o garante
da qualidade
das unidades
hoteleiras

DIREÇÃO
Presidente: Fernando Miguel Farropas Garrido
Vice-Presidente: Raúl dos Santos Ribeiro Ferreira
Secretário: José João Jordano Serrano
Tesoureiro: Marcos Augusto Martins de Sousa
1º Vogal: Patrícia dos Reis Correia
2º Vogal: Nuno Miguel Fernandes Dias Leandro
3º Vogal: António Manuel da Silva e Melo
4º Vogal: Miguel Maria Pereira de Mello Breyner
Secção Júnior: Leonardo de Sousa Henriques das Neves Simões

“Não é possível continuar a menosprezar a profissão
de diretor de hotel que é o garante da qualidade das
unidades hoteleiras e, consequentemente, do sucesso
do turismo, que foi e que se espera ser novamente, o
grande motor de recuperação do País”, afirmou Fernando Garrido, para quem “o caminho para a Ordem
dos Diretores de Hotéis é o percurso natural no sentido deste reconhecimento”.

A proximidade ao ensino é outro dos pilares da
nova Direção da ADHP que vai criar “um Conselho Pedagógico que reunirá entidades públicas e
privadas que ministram cursos no Ensino Superior
relacionado com o setor”. A Associação pretende,
ainda, continuar a ser uma referência na formação
dos profissionais com o Curso de Especialização
em Direção Hoteleira e com outros módulos complementares, alargando por outro lado as parcerias
com instituições externas. n

Conselho Fiscal

Direção

Francisco Calheiros (CTP), Bernardo Trindade (AHP) e Raul Ribeiro
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XVIII CONGRESSO DA ADHP
a SETCS iria convencer o ministro a mudar aquela que parece ser um novo parecer sobre a importância do turismo.
Raul Ribeiro Ferreira aproveitou ainda a oportunidade
para recordar os desafios que a hotelaria enfrenta há
anos, nomeadamente a falta de atratividade do sector
para recrutamento de capital humano. Hoje em dia, disse,
o problema vai mais além dos vencimentos, que subsiste,
mas também tem a ver com a gestão de expectativas dos
jovens e a gestão de carreiras que não está a ser acautelada.
“Sabemos que os últimos dois anos foram atípicos e que
tínhamos de pôr o foco no principal, mas continuamos a
aguardar a alteração da tabela de classificação dos hotéis
com a introdução dos recursos humanos em que apareça
pontuação para aqueles empreendimentos que apostam
numa mão de obra mais qualificada”.

J

Perante uma plateia que contou com a presença de muitos jovens alunos dos cursos de turismo, o presidente
cessante reiterou a necessidade de se criarem condições
para que estes não saiam do país, de não os desiludir para
que eles fiquem no sector. Falando especificamente da
formação, referiu algumas questões que devem ser alteradas para promover uma proximidade entre o mercado
de trabalho e as escolas: “Chegou a altura de fazermos
diferente, de fazermos melhor”, afirmou e sublinhou a necessidade de formação contínua, questionando a razão
pela qual as associações profissionais, como é o caso da
ADHP, não têm acesso aos financiamentos, como têm as
associações patronais.

Naquela que foi a sua primeira aparição pública depois
de reempossada, Rita Marques ouviu o presidente da associação expressar a preocupação pela opção do novo
governo em juntar numa só, as secretarias de estado do
Comércio e Serviços ao Turismo, argumentando que se
significa “uma perda de força política para o turismo”.

O objetivo de constituir a Ordem dos Directores de Hotel tornou a ser deixado claro neste discurso de abertura do congresso, justificando que “esse é o caminho
em que a nova direção acredita” porque “traz um maior
profissionalismo, um maior reconhecimento e uma maior
capacidade de gestão”. A nova direção continuará com
os mesmos eixos de atuação que já tinham: certificação,
valorização profissional, no convívio e no conhecimento
entre pessoas e assegurou que “queremos ser cada vez
mais profissionais, melhores profissionais e estar atentos
ao que o mercado tem. Tentamos ajudar na resolução
dos problemas, tentamos transmitir aquilo que são as
preocupações. Os últimos dois anos de paragem, não só
nos hotéis, mas no país, provocaram atrasos que podem
ser difíceis de resolver. As estruturas que apoiam no turismo, como o novo aeroporto de Lisboa ou as linhas ferroviárias de alta velocidade continuam por se resolver”,
salientou.

untar Turismo, Comércio e Serviços numa só Secretaria de Estado é uma perda de força política
para o sector
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Foi com alguma preocupação que Raul Ribeiro
Ferreira, o presidente da direção cessante da ADHP se
dirigiu à Secretária de Estado do Turismo, Comércio e
Serviços, Rita Marques, na abertura do XVIII Congresso
da associação que este ano sob o mote “Atrair Talento,
Recuperar o Setor, Planear o Futuro” atraiu cerca de 400
participantes entre 31 de março e 1 de abril à Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Vila do Conde.

Este congresso, disse, “é um evento feito por todos aqueles que todos os dias garantem a qualidade dos serviços
prestados na hotelaria em Portugal”, daí a importância da
presença da Secretária de Estado do Turismo, Comércio e
Serviços com quem partilham uma “proximidade”, no entanto, Raul Ribeiro Ferreira não deixou de colocar a maior
reserva no ministro da Economia e do Mar, António Costa
e Silva, autor do documento que serviu de base para o
Plano de Recuperação e Resiliência, onde não existe qualquer menção ao turismo. “Não existe a palavra ‘turismo’
na estratégia para Portugal para os próximos anos e essa
visão preocupa-nos” acrescentando que não sabia como
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Em 2023 a ADHP irá cumprir 50 anos e Raul
Ribeiro Ferreira adiantou que a nova direção irá
preparar uma série de atividades comemorativas da efeméride.

CTP quer atrair turistas que iam para o
leste de Europa
Apesar dos tempos de incerteza, as palavras de
Francisco Calheiros, presidente da CTP, foram
de ânimo e de confiança e agradeceu a resiliência dos directores de hotéis e a forma como enfrentaram estes dois anos. Destacando a abrangência das suas funções e aptidões dentro de
uma unidade, o responsável considerou que
muitas vezes “o diretor hoteleiro é o verdadeiro
dono do hotel”, acrescentando que conta com
o contributo destes profissionais, em termos
de experiência e resiliência, para ultrapassar as
dificuldades que ainda existem, agravadas pela
incerteza de um desfecho da guerra na Ucrânia.
Focando-se no futuro do turismo, o presidente
da CTP diz que deve passar-se a mensagem ao
governo de que o turismo não pode deixar de
merecer toda a atenção e deve ser uma prioridade nas decisões políticas e económicas que
venham a ser tomadas porque o turismo têm
de continuar a ser o motor da economia portuguesa, tal como se tem verificado e com resultados visíveis, constatando que foi com surpresa que viu o turismo ser minimizado na nova
orgânica do governo.
A promoção é outro dos pontos fulcrais, defendendo a CTP, a divulgação de Portugal como
um destino seguro em todos os sentidos, até
para os turistas que costumam fazer férias no
leste da Europa “que este ano irão para outro
lado”. “Portugal tem de chegar a estes turistas
e garantir-lhes que é uma excelente alternativa
para as suas férias”.
A decisão sobre o novo aeroporto para a área
de Lisboa voltou a ser referida como uma ne-

cessidade para o desenvolvimento futuro a médio e longo prazo do turismo e do país.
A recuperação do turismo depende em muito
da capacidade de oferecer produtos e serviços
de alta qualidade e para isso é necessário ter
recursos humanos à altura, mas a falta de mão
de obra é um dos problemas com que o turismo
se debate sendo por isso urgente que entre as
empresas e o governo se cheguem a soluções
que façam do turismo uma atividade atrativa,
onde se quer trabalhar. Entre outras, Francisco Calheiros afirmou
que têm de ser criadas
condições de compatibilidade entre a vida
profissional e pessoal.
Falando num futuro
próximo, referiu a necessidade de capitalização das empresas,
defendendo apoios públicos e uma redução
da carga fiscal.

A propósito do tema do congresso, e como
mensagem que a Secretária de Estado quis
passar, lembrou que Portugal tem um problema de falta de capital humano e que é preciso
“um esforço para valorizar os profissionais do
sector” que trabalham quando os outros descansam e em que as condições de remuneração estão abaixo das médias nacionais, sendo
também necessário criar as condições para a
progressão de carreira. A governante aponta
ainda como solução para a falta de recursos
humanos o acolhimento de cidadãos internacionais que deverão receber formação uma vez
que “a qualificação é fundamental se queremos
crescer em valor”.
O congresso decorreu no resto do dia com painéis que trouxeram à discussão temas como
sustentabilidade, cibersegurança na hotelaria
e a importância dos eventos na hotelaria e os
apoios que existem.
No dia seguinte o congresso abordou a formação e a inovação para perceber como a inovação faz hoje parte do desenvolvimento do co-

Rita Marques: é preciso
um “esforço para valorizar os profissionais do
sector”
Em resposta às preocupações
expressas
tanto por Raul Ribeiro Ferreira e pela CTP, a Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, diz que irá “seguramente
fazer o triplo”, não comentando a opção do governo pela nova orgânica. “A mim compete-me
apenar assegurar que me multiplico por três,
não me divido e que a opção será seguramente
feliz”. Rita Marques afirmou que não podemos
esquecer que o Turismo é um motor fundamental na economia portuguesa, mas terá de dar
atenção ao sector do comércio e serviços, insinuando que em breve Portugal poderá ter mais
motores e um maior dinamismo económico.

nhecimento e dar a conhecer um trabalho feito
pelo Turismo de Portugal na área da formação
em centro de conhecimento para além da formação tradicional.
O congresso abordou ainda o tema da agenda
para o trabalho digno, com todo o impacto que
as alterações ao código do trabalho irão trazer
à gestão das empresas, o sucesso na restauração e as novas tendências na distribuição hoteleira, que encerrou o programa de trabalhos. n
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MOMENTOS DO CONGRESSO

Entrega do prémio de Reconhecimento a João Rocha – Presidente do Instituto Politécnico do Porto

Painel O grande desafio da Gestão Sustentável com
depoimentos trazidos por Paulo Brehm a propósito
de tendências nas viagens, no caso Frank Radstake,
da ANVR dos Países Baixos. Foram oradores Joana
Bor-ges Coutinho – CEO da Sustain Azores e da
Quinta do Bom Despacho e Co-Fundadora da
Academia G; Ana Beatriz – CEO & New Business
Manager da ABC Sustainable Luxury, Paula Pinheiro
Rocha – CEO & Partner Global Eco e Luís Brites –
CEO The Clever Hospitality Analytics

Status e Tendências na Atração e Retenção de Talentos em Hospitalidade, a apresentação sempre aguardada de Carlos Diez de la Lastra, CEO Les Roches
Worldwide

No painel A Cibersegurança Na Hotelaria foram oradores Luís Trincheiras – Tech & Operations Cybersecurity Manager at Axians e Luísa Magalhães – ITManager da Direção de SSI – Fundação INATEL que
falaram sobre os riscos existentes no ciberespaço
que foram potenciados pela pandemia e da experiência de ter sido alvo de um ataque cibernético.

Formação – Necessidade e Inovação, em que foram
oradoras Marta Salvador – Coordenadora de Projetos de Inovação do NEST (Centro de Inovação do
Turismo); Ana Paula Pais – Diretora de Formação do
Turismo de Portugal e Isabel Rocha – Vice-Reitora
da Universidade Nova de Lisboa.

Carlos Costa, Administrador do Grupo Nau na apresentação da agenda do trabalho digno no painel sobre a agenda do trabalho digno no painel onde se
falou sobre o impacto desta na operação hoteleira.
A agenda tem como prioridade o combate à precaridade laboral, defende a conciliação da vida familiar
e profissional e enfatiza a necessidade de valorizar
o trabalho dos mais jovens. Participaram ainda no
painel, Nuno Bernardo– Executive Board´s Member
no CTP e Ângela Loureiro, em representação da ACT
do Porto

Painel Investidores – Caminho A Percorrer que
contou com Gonçalo Rebelo de Almeida– Administrador do Grupo Vila Galé; Miguel Proença – Administrador do Grupo Hoti Hotéis e Jorge Catarino
– Hotel & Real Estate Investment & Asset Management Advisory

Tiago Bonito, Chef do Restaurante Largo do Paço;
Dálio Calado – Director de F&B Grupo UIP (Pine Cliffs/Hyatt) e Miguel Laffan – Chef Executivo do Torre
de Palma Wine Hotel debateram o sucesso da restauração e a contribuição para o Trevpar

As últimas tendências da distribuição hoteleira foi o
painel final que contou com Carla Costa – Director
for Iberia at D-EDGE Hospitality Solutions e José Pedro Almeida – CEO & Founder XLR8
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RAÚL RIBEIRO FERREIRA É
SURPREENDIDO COM HOMENAGEM
Nesse momento, com a passagem do testemunho da Secção júnior, assume uma posição na
direção da ADHP, da qual era presidente Noel
Dias, posição na qual se mantém até 2013, altura em que, incentivado pelos seus pares, decide candidatar-se a presidente, refere ainda o
discurso lido na ocasião.
A história dos últimos nove anos como Presidente é marcada pela atividade dinâmica constante da Associação com a sua representação
na maioria dos eventos associados ao sector,
dando uma forte visibilidade da ADHP. Retoma os congressos nacionais da associação,
num total de 9, 1 por cada ano de mandato,
mesmo em momentos mais críticos, levando a
que fosse a 1ª associação a realizar um webinar
após o início da pandemia no dia 02 de Abril
de 2020, com mais de 8000 visualizações; a
última associação do sector a realizar um congresso presencial antes do confinamento de
outubro de 2020, com a presença de perto de
300 pax, no Alentejo e a primeira a realizar um
congresso presencial na retoma de atividade
em Maio de 2021, com mais de 330 pax.

F

oi na cerimónia de atribuição dos Xénios – Prémios de Excelência na Hotelaria
da ADHP que o então presidente cessante, Raúl Ribeiro Ferreira, foi surpreendido com uma homenagem de reconhecimento e agradecimento feita pela ADHP.

A homenagem resumiu o caminho traçado
pelo ex-presidente, dando a conhecer a génese familiar da sua paixão pela hotelaria, o curso
de Gestão Hoteleira iniciado em 1996 e o início
da ligação ao associativismo.
“Cedo se destaca pelos seus conhecimentos e
pela dedicação ao sector, e o ano de 97, marca o início da ligação oficial à ADHP, quando
assume a direção da secção Júnior, com mais
dois amigos de universidade”, diz o discurso
de homenagem que sublinha ainda que fruto do seu empenho e da equipa que juntou,
a secção júnior começa a crescer, com mais

associados, mais iniciativas, inúmeros projetos,
iniciando-se os congressos nacionais, que foram crescendo largamente ao longo dos anos
da sua realização, conseguindo mobilizar as
diversas escolas superiores do País, nestes encontros.”
A equipa de Raúl Ribeiro Ferreira mantém-se
na direção da ADHP Júnior, para além da sua
vida de estudante, mas a sua preocupação em
garantir o elo que tinha criado entre as escolas
/ jovens e o mercado de trabalho que os iria
receber, obriga-o a manter-se na presidência
desta secção, até 2005.

Sob a sua batuta, a ADHP Implementou os
prémios de reconhecimento dos profissionais
do sector e cria um forte elo entre a Academia
e o sector, marcando presença em diversos
conselhos consultivos, científicos, pedagógicos de diferentes instituições de ensino público e privado.
A sua equipa descreve-o ainda como “um excelente profissional e um pensador da área”
e alguém “com um extraordinário sentido de
humanidade, amigo do seu amigo, está sempre disponível para ajudar o próximo, sendo
o exemplo disso os diversos profissionais do
sector, que ajudou a colocar, implementando
o mote que se tornou um chavão do sector
“trabalhamos numa atividade de pessoas para
pessoas”, mote esse que foi lançado num dos
congressos da ADHP pela sua direção e que
hoje mais que nunca faz sentido. n
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“O PRÉMIO FOI UMA SURPRESA
E UMA ARMADILHA”
Dirhotel - Como foi receber o prémio?
Luís Perez - O prémio foi uma surpresa e uma armadilha. O meu amigo António Machado Matos ligou-me
a dizer que gostava de estar comigo no jantar do congresso da ADHP, que ia estar lá sozinho e pediu que
eu fosse para lhe fazer companhia. Quando cheguei ao
congresso vi lá outros colegas, do tempo do curso, o
que achei bastante estranho, até porque alguns deles já
nem estão na hotelaria. No fim do jantar convenceram-me a ir até ao auditório, porque iam distribuir lá os Xénios, e acabei por ir.
Quando anunciaram que o vencedor do Prémio Carreira nasceu a 23 de dezembro de 1957 achei curioso ser
na mesma data do que eu, mas depois disseram o meu
nome e eu pensei pronto, já me meteram em trabalhos!
Tudo isto foi muito bem armadilhado, não fazia a mínima ideia. Não ia minimamente preparado e nestas
idades já não se podem fazer estas partidas, é perigoso…, mas como é evidente, senti-me bastante honrado
e reconhecido.
São muitos anos dedicados a esta profissão que escolhi,
que gosto, que é dura, uma profissão que exige dedicação. Para quem não for dedicado, para quem estiver
aqui só para preencher um lugar, deve ser ainda mais
dura e, provavelmente não conseguirá atingir os objetivos. Mas para quem se dedica é uma profissão que traz
muita satisfação, muita alegria, muita dor de cabeça,
muita preocupação, mas depois chega-se a casa ao fim
do dia muito satisfeito com aquilo que se fez.

LUÍS PEREZ

VENCEDOR XÉNIOS 2021 PRÉMIO CARREIRA
Escolhi hotelaria por
ser uma profissão
de detalhes, de
rigor, de atenção ao
pormenor no dia-adia e uma profissão
em que se lida com
relações humanas

Dirhotel - Pode dizer-se que a INATEL foi a génese do
Turismo Social em Portugal. Sabemos que essa função
social ainda se mantém apesar de todas as alterações
que a instituição sofreu desde a sua criação, mas como
é que tem sido essa evolução?
Rita Duarte - A Fundação INATEL nasceu em 1935 com
os primeiros movimentos europeus destinados a organizar o lazer dos trabalhadores e das suas f

Dirhotel - Acha importante este tipo de iniciativa da
ADHP?
L.P. - Sim, claro. Eu senti isso na pele… sinto-me muito satisfeito com isso, muito contente com o facto da
minha associação, ter reconhecido o meu trabalho. Dá
vontade de continuar a fazer o nosso melhor e a termos
orgulho na profissão que desempenhamos, mas também nos traz mais responsabilidade.
Dirhotel - O que o levou a escolher hotelaria
L.P. - Escolhi hotelaria por ser uma profissão de detalhes, de rigor, de atenção ao pormenor no dia-a-dia e
uma profissão em que se lida com relações humanas e
quando falo de relações humanas, não é só lidar com
os turistas, é lidar também com o pessoal. Desde o
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mandarete até à administração, lida-se aqui com uma
panóplia de pessoas com várias formações, vários estratos sociais que depois se têm de relacionar entre
si. Temos de os gerir, temos de gerir-nos a nós mesmos, temos de gerir a nossa forma de estar perante
os outros e depois, relacionarmo-nos com quem recebemos. É um fascínio muito grande porque estamos a
lidar com todo o tipo de pessoas.
Eu trabalhei na escola hoteleira e quando fazíamos os
exames de admissão, perguntávamos “porque é que
vem para cá” e às vezes as pessoas respondiam que
escolhiam este curso porque passavam férias com os
pais e gostavam muito de ir aos hotéis. Claro que as
pessoas gostavam muito de ir aos hotéis porque gostavam muito do lado de lá do balcão, de serem servidos e de lidar naquela fasquia elevada. Mas trabalhar
num hotel não é estar só na fasquia elevada, é estar
também cá em baixo. É preciso estar no lado de cá,
para trabalhar com pessoas que às vezes não têm formação e ajudá-los a formar-se e vê-los evoluir é muito reconfortante. É muito reconfortante trabalharmos
com uma pessoa que nos chega como copeiro e que
passado uns tempos vemo-lo a trabalhar como cozinheiro de primeira, por exemplo.
Escolhi a hotelaria por esse desafio, por saber que me
ia relacionar com todo o tipo de pessoas. A hotelaria
é um desafio muito complicado, que obriga a uma dedicação enorme, que obriga a um respeito tremendo
tanto com o pessoal como com os clientes.
Dirhotel - Se tivesse oportunidade de voltar ao passado, mudaria alguma coisa no seu percurso profissional?
L.P. - Estou há mais de 30 anos no mesmo hotel, o
que é muito bom, e do qual que me orgulho muito,
mas se calhar, quando era mais novo teria circulado
mais e não teria ficado só em Portugal. Acho que é a
única coisa que gostaria de ter experimentado. Tenho
a sorte de ter feito alguma formação no estrangeiro,
mas falta-me ter trabalhado fora de portas.
Dirhotel - Disse-me que está há 34 anos no hotel D.
Henrique, que alterações houve ao longo deste tempo, tanto do ponto de vista da indústria como em
relação aos clientes?
L.P. - A indústria evoluiu muito, desde a parte tecnológica e digital... há uma diferença enorme. Atualmente
os hotéis têm de ter uma componente digital muito
forte. No passado não se falava na parte digital. A parte da sustentabilidade também é fundamental hoje,
coisa com que antigamente ninguém se preocupava.
No que diz respeito ao cliente, nomeadamente aqui
no Porto, há uma diferença enorme. Este hotel, quando aqui entrei, era tipicamente de corporate, era o

Luis Perez tirou o curso de
hotelaria na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto,
tendo ido trabalhar para o
Hotel Palace em Vidago.
Uma unidade que na altura
funcionava na dependência da escola de hotelaria
e turismo do Porto. Durante o inverno funcionava
como hotel-escola, onde dava aulas, e no verão e
na Páscoa, funcionava como hotel, onde assumiu
a responsabilidade de ser sub-director. Mais tarde
foi sub-director da escola de hotelaria no Porto durante quatro anos e depois surgiu a oportunidade
de ir para o hotel Dom Henrique como director.
No caminho fez algumas especializações e pós-graduações, nomeadamente na Escola do Estoril,
Lyon e Lausanne.

mercado de negócios. Atualmente o corporate na cidade tem um peso muito pequeno, residual, agora é
o mercado de lazer. Antigamente podíamos dar férias
ao pessoal em agosto, ficávamos só com uma equipa
pequena para garantir os serviços mínimos porque
não havia clientes. Agora, embora agosto não seja o
nosso mês mais forte é um mês muito interessante e
deixámos de poder dar férias nesse período. Em contrapartida, antigamente, janeiro fevereiro eram meses
fortíssimos, com as feiras, agora são meses que deixaram de ser tão fortes.
Dirhotel - Que recomendação deixa aos mais novos?
L.P. - A única recomendação que deixaria aos jovens é
que quem começa tem de ter uma dedicação enorme
e para se ser bem-sucedido tem de haver um grande
respeito. Na atribuição do prémio tive a oportunidade de dizer que o segredo é ter um respeito muito
grande. Preocupar-se com o cuidado com os clientes,
mas não esquecer as brigadas, com quem nós trabalhamos. Temos de pensar em quem é o nosso grande
apoio e esses são os trabalhadores. Temos de ter um
respeito enorme por eles e trabalhar com eles, permanentemente, apoiá-los, perceber quais são as suas
necessidades e respeitá-los tanto como aos clientes.
Se assim for as equipas funcionam, porque não fazemos nada sozinhos. O sucesso deste hotel está nas
equipas que tem vindo a formar, não sou eu. Se eles
não colaborarem, nada feito. Todos deram-me os parabéns pelo prémio, mas os parabéns são para eles
porque se eu tenho uma carreira foi por causa deles.
Tenho equipas fantásticas e foram eles que fizeram a
minha carreira. n

quem começa
tem de ter uma
dedicação
enorme e para
se ser bemsucedido tem
de haver um
grande respeito.
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PRÉMIOS XÉNIOS – EXCELÊNCIA EM HOTELARIA 2021
HUGO MACEDO – Melhor Director de F&B
Dirhotel - O que significou para si receber este prémio?
Hugo Macedo - Foi uma agradável
surpresa, mas tinha confiança que o
trabalho que a equipa desenvolveu
no EPIC SANA Algarve durante o
ano tinha sido especial. Foi um ano
muito difícil para as equipas tanto a
nível pessoal como profissional devido à ainda presente pandemia e do
impacto que a COVID19 teve no nosso sector. Foi um ano de sacrifício,
mas também um ano de recompensa
e para mim o verdadeiro significado
deste prémio tem que ver com isso:
A capacidade de aprendizagem, mudança e espírito positivo das equipas
resultou neste reconhecimento.
Dirhotel - Como vê esta iniciativa da
ADHP?

Hugo Macedo - Julgo ser uma iniciativa importante para o sector e para
a visibilidade dentro e fora do país.
É também uma forma de reconhecimento profissional raro na nossa indústria.
Dirhotel - O que é que espera da associação para o futuro?
Hugo Macedo - Será importante existir mais networking e mais troca de
ideias no sector e a ADHP pode ter
um papel importante nesse sentido.
Temos que encontrar maneiras de
trabalhar em sintonia de norte a sul
do país e de encontrar formas de partilha de “best practices” que possam
ser utilizados unilateralmente para
que exista um desenvolvimento coeso do sector. n

Tem mais de 12 anos de
experiência em F&B e em
hotelaria e fiz o seu percurso profissional no Dubai
para o grupo Jumeirah, em
Nova Iorque no Waldorf
Astoria original, Conrad
Downtown e na Escócia no
Waldorf Astoria de Edimburgo. A sua experiência
mais recente foi como Diretor de F&B no EPIC SANA
Algarve onde esteve quase 5 anos.
A sua formação é Gestão Hoteleira pela Universidade Europeia, tendo ainda um mestrado em Biologia
Marinha pela FCUL.
Dos seus gostos pessoais destaca-se por ser um
apreciador de bom vinho, de experiências únicas e
de partilha de ideias. Considera também que tem
tido a sorte de encontrar pessoas únicas no seu
percurso profissional que fazem dele a pessoa que
é hoje.

LUÍS SANTOS – Melhor Director Comercial/Vendas/Marketing
Dirhotel - O que significou para si receber este
prémio?
Luís Santos - Foi um reconhecimento de uma
carreira profissional já de 37 anos, dedicada
orgulhosamente ao Turismo, em diferentes
frentes, fosse como Agente de Viagens, ou
nos últimos 25 anos, na Direção Hoteleira, mais
concretamente na área comercial. É bom ser-se
destacado, ser-se reconhecido pelos colegas

e todos em geral, que reconheceram que este
ano, seria merecedor deste Prémio XENIOS
2022.
Dirhotel - Como vê esta iniciativa da ADHP?
Luís Santos - Vejo-a com grande mérito e respeito. Deverá ser sempre assim, com o reconhecimento daqueles que todos os anos são nomeados e merecedores deste destaque.

Dirhotel - O que é que espera da associação
para o futuro?
Luís Santos - Que mantenha a sua dinâmica e
que seja a voz dos profissionais da Direção Hoteleira, além de ser o local onde todos possamos expor e debater as nossas ideias, opiniões,
enfim, um fórum de discussão.n

Com formação superior do ISLA, em Línguas e Administração, formação complementar em Gestão
Hoteleira, Vendas e Marketing e ainda um curso de italiano, Luís Santos, nascido a 11 de setembro de
1963 no Montijo, iniciou o seu percurso profissional nos anos 80, na Agência de Viagens Hotelcar e nos
Apartamentos Turísticos Troia, mais tarde passou ainda pela extinta Space Travel, no departamento de
Recetivo.
Soma já 36 anos dedicados à hotelaria, dos quais 24 a ocupar a função que lhe valeu o prémio de Excelência na Hotelaria: Diretor Comercial, Marketing e Vendas.
Pelo caminho foi acumulando experiências diversas, dentro e fora dos centros urbanos. Destaque para
os seis anos na Beira Vouga, no Grande Hotel das Caldas da Felgueira e no Hotel das Termas/Clube
Campo do Gerós, ambos nas Termas de S. Pedro do Sul, considerada uma experiência de hotelaria única, tradicional, de gestão totalmente distinta da cidade. Após esse tempo a carreira passou pelo Altis
Park Hotel em Lisboa, como Diretor Comercial e Vendas e, antes de entrar na Turim Hotéis em 2002,
esteve dois anos no Aparthotel Equador em Cascais, com as mesmas funções, embora tenha exercido
em paralelo a função de Diretor Geral de Operações no Aparthotel Equador (Cascais); Diretor Comercial/Vendas no Hotel Altis Park (atual Ramada Hotel) e de Diretor Geral Interino na mesma unidade, aquando da ausência do
Diretor Geral, em Lisboa.
Além de ultrapassar crises e pandemias que não faziam parte do horóscopo de ninguém, nos últimos cinco anos o grande desafio de Luís Santos foi o lançamento de uma nova marca hoteleira nacional, no seio das grandes marcas internacionais, seja no
segmento do Lazer, Corporativo ou MI, com assistência e participação em distintas Feiras de Turismo, Workshops, Roadshows,
em todo o mundo.
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PATROCINADORES:

FRAÇÃO ESSENCIAL NO CONGRESSO

M

ais uma vez os patrocinadores
foram uma parte importante no
apoio à realização do congresso
da ADHP. Esta ano a associação contou
com o apoio de diversas instituições, nomeadamente do Porto e Norte de Portugal, Turismo de Portugal e as Escolas de
Turismo, bem como de parceiros como a
Wavecom, LG Portugal, Delta Cafés, Sogenave, Casa Agrícola Alexandre Relvas,
PSG, Host Clever, Coca Cola Europacific
Partners, Sociedade Central de Cervejas,
Les Roches, Carmasil, Timing, Lidel, Sogrape e a Hey Travel.
Durante o congresso a Wavecom sorteou entre os participantes que se inscreveram, um serviço de consultoria
especializada em WIFI, tendo saído
vencedor o Vila Galé Douro, enquanto
a Les Roches voltou a brindar o vencedor do prémio de Melhor Jovem
Director Hoteleiro. Coube a Sónia Silva, Directora do Nau Salgados Dunas
Suites receber o Executive Master em
International Hotel Management, que
irá frequentar na escola em Marbella.
Coube habitualmente os coffee breaks
foram assegurados pelos produtos da
Sogenave, tendo as bebidas e cafés
ficado a cargo, respectivamente, da
Coca Cola, Sociedade Central de Cervejas e da Delta Cafés. n
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BARBOT:
PORQUE
NO EXTERIOR
TAMBÉM NOS
SENTIMOS EM
CASA
EUROFRED LANÇA
NOVO CATÁLOGO
DE CLIMATIZAÇÃO
DA FUJITSU PARA
2022

A

Eurofred apresentou o novo Catálogo
de Climatização da Fujitsu para 2022,
com as mais recentes novidades.

A gama de produtos aumentou para um total
de 717 referências (472 unidades e 245 acessórios) com o objetivo de oferecer a clientes, de
todos os segmentos, soluções 360º que garantam a máxima poupança de energia, conforto,
segurança, instalação fácil, nível de ruído mais
baixo e elevada durabilidade.
Em linha com o seu compromisso por uma política de sustentabilidade e poupança, a Fujitsu renova a sua aposta na aerotermia, uma tecnologia
ecológica, acessível, saudável, de fácil instalação
e manutenção, onde se destaca a nova gama
Waterstage com refrigerante R32, que fornece
energia para toda a casa garantindo o máximo
de conforto de forma saudável e renovável.
No que aos módulos hidráulicos da gama diz
respeito, a Fujitsu melhorou a sua eficiência de
permuta, agora com uma performance 25% superior à do modelo anterior. Por outro lado, as
unidades exteriores dispõem de um compressor
Twin Rotary com controlo linear de injeção de
fluido frigorígeno, que permite atingir temperaturas de água quente mais elevadas controlando sempre a quantidade de fluido frigorígeno.
A Waterstage permite, ainda, aos seus utilizadores economizarem espaço, uma vez que o depósito de AQS encontra-se tratado com proteção
contra corrosão e bomba de circulação de alta
eficiência, esta última com a possibilidade de regulação constante do caudal ou pressão e, opcionalmente, controlo remoto ou sem fios.
Na mesma linha de oferta de soluções mais
sustentáveis e eficientes podem ser encontrados muitos mais equipamentos com classificação Energética A+++, que reduzem ao mínimo
o consumo de energia, logo o seu impacto no
planeta, permitindo, claro, uma poupança para
os seus utilizadores.. n

V

erão é tempo de usufruir
ao máximo os dias de calor em espaços ao ar livre.
Nesta época do ano, a casa dos portugueses
estende-se aos jardins, pátios ou terraços. A
marca tem a resposta perfeita para recuperar
madeiras de exterior e materiais em ferro.

Chegou a época do ano de “sair” de casa. É
tempo de usufruir dos espaços exteriores, mas
antes é hora de pôr as mãos “à obra” e renovar
os decks, mobiliário de jardim… para desfrutar
ao máximo do ar livre.
A Barbot tem os aliados certos para os portugueses transformarem o exterior de uma casa,
num local aprazível e confortável para os dias
mais quentes. No catálogo de Carpintaria e
Serralharia, lançado recentemente pela marca,
encontra-se uma gama completa de esmaltes,
vernizes e velaturas, para o melhor tratamento
quer de madeiras (como decks ou mobiliário
de jardim), quer de ferro (gradeamentos e
portões). O Barbolux Acqua é um dos esmaltes disponíveis, resistente à luz e à intempérie,

de fácil aplicação e boa lacagem, que permite
resultados únicos sobre madeira e metal, quer
em exteriores, quer em interiores. Já para o
tratamento de madeiras, a marca apresenta o
verniz
Prodex Aquoso, que confere um acabamento
acetinado, é excelente na resistência à luz e intempérie e oferece alta durabilidade.
Para quem tem uma piscina a precisar de uma
nova pintura pode recorrer à Barbot Piscinas,
uma tinta acrílica aquosa, indicada para pintura de piscinas em betão. Com elevada aderência e cobertura, esta solução é ainda fácil
de aplicar. Depois fica tudo pronto para os tão
desejados mergulhos.
Desta forma, estão reunidas todas as condições para que transforme ou recupere o espaço exterior para os meses de verão e receber
os amigos e familiares para momentos de partilha e descontração. n

GROUPE GM ANUNCIA A SUA NOVA
PARCERIA COM A PHYTOMER

O

Groupe GM, que se apresenta como
líder internacional em amenities na
área da hotelaria, tem o prazer de
anunciar uma nova parceria com a Phytomer.
Com esta parceria, o Groupe GM pode agora
oferecer aos hóspedes do hotel uma nova linha
de amenities inspirada no mar. Os amenities da
Phytomer são enriquecidos com funcho-do-mar (Crithmum Maritimum), que é conhecido
pelas suas propriedades refrescantes, relaxantes e suavizantes. Proporcionando um verdadeiro momento de bem-estar. A sua fórmula
contém ingredientes até 98% de origem natural. A sua fragrância é inspirada na frescura iodada e herbácea da costa, com um toque subtil de notas florais, aquáticas e amadeiradas.
Esta nova linha contribui para o compromisso
do Groupe GM em desenvolver produtos sustentáveis e o seu esforço corporativo. Está disponível em bisnagas de cor azul-escuro de 30
ml e constituídas por 90% de origem vegetal.

As tampas são fabricadas a partir de plástico
100% reciclado. A linha é composta por gel de
banho, champô, amaciador e loção corporal.
A linha de amenities de hotel da Phytomer
também inclui dois doseadores de grande
formato, com 400 ml de capacidade: Ecofill e
Ghost. n
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“THE RIGHT PERSON
FOR THE RIGHT PLACE”
Patrícia Correia
Diretora de Hotel

A

questão da falta de mão-de-obra é incontornável e está no menu do dia, na grande maioria
dos sectores. As razões pelas quais tal fenómeno acontece são sobejamente conhecidas e
cumpre-nos agora arranjar soluções para servir os nossos hospedes.

A situação é desfavorável para todos os que precisam de mão de obra qualificada, sendo que a pouca
que existe não tem qualificações e também carece
de entusiasmo para a hotelaria e a restauração. Estamos numa situação de pleno emprego e o nosso
ramo não está a conseguir atrair os mais jovens.
É de vital importância a ligação a escolas de hotelaria, escolas profissionais e universidades que
possam ser parceiros nesta procura pela “The right
person for the right place.” Convém haver uma proximidade entre os empregadores e as escolas para
garantir colocação aos recém-formados. No entanto, neste ano bem sei que no meio do pico, haverá
muitos lugares para preencher e poucas mãos para
servir. O “the right person for the right place” transformar-se-á no “any person for the open place.”
A qualidade de serviço será afetada, claro, e os poucos colaboradores que temos, devemos estimá-los
muito, porque serão eles a trabalhar muito mais horas que o normal para que os clientes sejam servidos.
É claro que podemos apoiar-nos nos colaboradores temporários, mas isso implica muitas vezes a
não identificação do colaborador com o espaço
em que está a trabalhar. E esta é uma situação que
é percetível ao cliente final.
Evitando ser o “pássaro da desgraça” porque quem
me conhece sabe bem o foco no positivo e o otimismo sempre presente, e por isso escrevo este
texto, com dois pontos bem assentes.
O primeiro, já explicado, a necessidade de valorizar quem está connosco nas nossas equipas per-

manentemente e que haverá de dar mais do que o
normal. Vivemos circunstâncias diferentes, a questão do pleno emprego trouxe aos candidatos uma
liberdade de escolha que antes não havia. Hoje as
pessoas trabalham onde são bem-vindas, onde são
valorizadas e ouvidas e tem de haver este trabalho
de fundo por parte dos empregadores. O liderar
com o coração, entendendo quem está do outro
lado, as suas necessidades e espectativas, muito
além das meramente salariais.
O segundo será o encontrar a pessoa certa para
os lugares em aberto. Pela falta de mão-de-obra, a
exigência nas capacidades dos candidatos desceu
e por isso acredito na formação on the job, desde
que a atitude seja a certa.
Contratar pela atitude é cada vez mais importante. É claro que há um maior investimento a nível
de tempo em determinados colaboradores, mas
desde que as operações sejam constantes, esse
investimento dará frutos em pouco tempo. Contratar pelas skills, sim e muito mais do que apenas
pela competência técnica. Aliás, partilho convosco
que na semana passada terminamos a nossa relação contratual com uma colaboradora em período experimental porque apesar do know-how, o
seu comportamento mostrou-se nocivo logo nos
primeiros dias. Precisamos de pessoas, claro. Mas
tem de ser as pessoas certas, porque uma errada
poderá estragar toda uma equipa e isso será mais
nocivo do que um lugar em aberto.
Bem sei que tudo isto é difícil, mas acredito nas possibilidades. Que tenham o melhor verão possível! n

Hoje as pessoas
trabalham
onde são bemvindas, onde
são valorizadas
e ouvidas e
tem de haver
este trabalho
de fundo por
parte dos
empregadores
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