
L A Z E R  &  N E G Ó C I O S

E M P R E E N D I M E N T O S  H O T E L E I R O S

T
U

R
I

S
M

O
 

D
E

 
I

N
V

E
S

T
I

M
E

N
T

O
L A W  L A W  L A N D

L A W  &  T O U R  Z I N E
 

N Ú M E R O  7
J A N / M A R

2 0 2 1

B Y  B Q  A D V O G A D A S

S E I Z E
T H E

O P P O R T U N I T Y



EDITORIAL

THE LEADING HOTELS OF
THE WORLD

A NECESSIDADE AGUÇA O
ENGENHO

À CONVERSA COM...

FERNANDO MAIA

A PANDEMIA E A
DESLOCAÇÃO DE
TRABALHADORES

AS SOLUÇÕES DO
TURISMO RURAL NO
COMBATE AOS IMPACTOS
DA PANDEMIA 

03

C H E C K  I N

04

06

19

08

16

21 HOTEL DIGITAL

THE TIP - AS
MORATÓRIAS

24



UM NOVO COMEÇO
EDITORIAL POR CARLA BESELGA

A fé num novo ano perdeu-se com um
velho confinamento e várias vidas em
stand-by, mas a nossa vontade não pode
arrefecer. Foi com esta energia que
decidimos mudar a dinâmica da nossa
Law Law Land, a qual estará carregada de
novidades.

Começamos por revelar que neste ano de
2021 decidimos ter um segmento de
entrevista com um convidado especial,
será sempre um ilustre diferente, nas mais
diversas áreas, mas todas elas ligadas à
nossa temática.

Nesta Law Law Land e tendo por mote a
entrevista ao nosso convidado
explicaremos o que é “The Leading Hotels
of the World”, passaremos
obrigatoriamente pelas novas formas de
prestar o teletrabalho em vários
empreendimentos e como se insere esta
nova forma de trabalhar neste conceito.

Não podemos deixar de passar pelo
Turismo Rural e investigar as soluções 
 encontradas por este sector no combate
ao impacto desta terrível pandemia. E
como abordamos algumas novidades, não
podíamos deixar de falar do Hotel Digital.

O tema não é novo, mas a pandemia ditou
novamente as deslocações dos
trabalhadores entre hotéis,
consequentemente também não
poderíamos abandonar a nossa rúbrica The
Tip e embora o assunto não seja novo a sua
pertinência mantém-se e falaremos sobre
as moratórias.

Fique em casa, mas permita-se viajar com a
esta nova Law Law Land.

BQ ADVOGADAS/2021



THE LEADING HOTELS
OF THE WORLD
C A R L A  B E S E L G A

Esta organização surgiu em 1928, tendo sido criada, à

época, por um grupo de 38 membros hoteleiros inseridos

na europa. Todos estes 38 membros detinham

incontornáveis padrões de qualidade e excelência,

cumprindo para o efeito várias centenas de critérios para

poderem fazer parte desta organização.

Primeiramente e antes de ser atribuído o nome de “The

Leading Hotels of the World” esta organização era

designada de "The Luxury Hotels of Europe and Egypt". O

conceito foi pioneiro, querendo criar um segmento de luxo

relacionado com os Hotéis e a expansão desta nova

modalidade de turismo. Isto porque, em plenos anos 20,

este grupo sentiu a necessidade de estar mais próximos

dos seus clientes, atribuindo relevância às suas críticas.

Para além das críticas dos clientes/turistas, também a

opinião das agências de viagens começaram a ganhar

peso, as quais tiveram a sua quota parte de culpa nesta

criação.

Esta organização com a antiga designação "Hotel

Representative, Inc." ou HRI, abriu fisicamente o seu

primeiro escritório em Nova York.

 



Actualmente, a The Leading Hotels of the World é

uma organização composta por mais de 400

Hotéis, os melhores Hotéis, Resorts e Spas do

mundo, presentes em mais de 80 países. Sendo

de facto um privilégio ser um destes Hotéis e estar

inserido na Leading, pois é a maior das marcas de

hotelaria de luxo do mundo.

Efectivamente a The Leading teve um

crescimento exponencial, pois passados 30 anos

desde da sua fundação já eram mais de 70 Hotéis

europeus a fazer parte desta organização.

Em 1971 esta organização expandiu-se e foram

incluídos novos membros tendo como intenção o

acompanhar as exigências dos turistas.

Com este crescimento surgiram mais de 235

Leading Hotels of the World, com escritórios de

âmbito regional, nos Estados Unidos, Europa, Ásia,

Austrália e América Latina. Basicamente um

pouco por todo o lado.

The Leading Hotels of the World oferece a

chancela do luxo, da variedade de estilos, da

arquitectura, do design, das experiências únicas

que o turista pode obter em cada um destes

magníficos Hotéis.

Portugal não é excepção e do nosso País 13 Hotéis

estão inseridos nesta categoria, situados de norte

a sul, sendo eles: 

Bairro Alto Hotel; Grande Real Villa Itália Hotel

& Spa; Hotel Quinta do Lago; Maison Albar

Hotels - Le Monumental Palace; Hotel

Olissippo Lapa Palace; Pestana Palace Lisboa -

Hotel & National Monument; Pestana Palácio

do Freixo - Pousada & National Monument; São

Lourenço do Barrocal; Savoy Palace; Tivoli

Avenida Liberdade; Tivoli Palácio de Seteais;

Vidago Palace; Vila Vita Parc Resort & Spa

Sendo um enorme privilégio fazer parte desta

prestigiada organização, que teve um olhar

ambicioso e acompanhou as exigências de um

turismo mais conhecedor e elitista, o denominado

Turismo de Luxo.

Fazendo a ponte com a entrevista do nosso

convidado desta edição da Law Law Land

poderemos perceber que o Hotel no qual

desempenhou as suas funções - Hotel Olissippo

Lapa Palace - é um destes prestigiantes Hotéis.



A necessidade
aguça o engenho

Soraia Quarenta

Aproveitar a vida ficou para segundo plano, nos
dias que correm, onde preservar a saúde é a
principal prioridade e a grande aposta para isso é
ficar em casa. Com este novo dogma de vida (pelo
menos, por enquanto), o turismo ressentiu-se
fortemente e, obviamente, os hotéis também não
ficaram de fora do elenco dos lesados.

O decréscimo na ocupação hoteleira foi drástico,

estando em níveis nunca antes vistos, quase perto
da ocupação nula, pois com as várias e rígidas
restrições à circulação de pessoas, pouco ou nada
se viaja, seja a lazer ou negócios (ainda que no
Verão tenhamos visto algum ânimo, a verdade é
que com o surgimento da 2ª vaga, a situação
piorou consideravelmente para este sector da
economia).

Assim, os hotéis tiveram a necessidade de se
reinventar, para poder sobreviver nestes novos
tempos e daí nasce um novo conceito, totalmente
direccionado para o corporate: o teletrabalho em
ambiente de luxo.

São já vários os hotéis que transformaram os seus
quartos e suites em verdadeiros escritórios,
alugados ao dia e/ou noite, em que o cliente pode
desfrutar de todas as comodidades que
geralmente este tipo de estabelecimento
proporciona, enquanto trabalha.

Deste modo, os hotéis juntam-se agora ao
tradicional modelo de empreendimentos para
serviços, onde, geralmente, os imóveis estão
afectos ao arrendamento de salas, gabinetes e/ou
escritórios em várias modalidades, sendo que a
diária é já uma realidade nesse tipo de negócio.



Uma vez que os hotéis se enquadram na
categoria de bens e serviços , isso dá-lhes
flexibilidade para se adaptarem às novas
circunstâncias através da oferta de
produtos que não são tradicionalmente
hoteleiros e que , provavelmente , não se
esperava ver num hotel , mas que , por
força das circunstâncias , é preferível do
que encerrar a actividade , perdendo-se ,
com isso , vários postos de trabalho .

Assim , se procura um ambiente calmo e
sem as distracções que a nossa casa
muitas vezes proporciona , passe um dia
de trabalho diferente , aproveite as
comodidades de um hotel e ajude a
economia , disfrutando do ambiente e ,
quem sabe , com isso aumentando a
produtividade .



À Conversa com... 

Fernando Maia



Fernando Maia

Nascido em 10/11/1952, para Fernando Maia, os
hotéis não possuem mais nenhum mistério, uma
vez que conta com uma vasta carreira de mais de
35 anos no sector hoteleiro.

Tem igualmente larga experiência em pré-

abertura e gestão de Hotéis "premium" e de luxo.

Educação e Formação

- Graduação em Ciências da Educação pelo EMPL -

atual ESEL (Escola Superior de Educação de
Lisboa) - entre 1975 – 1978;

- Diploma em Gestão de F&B, Gestão Hoteleira e
de Restaurantes, na Escola de Hotelaria e Turismo
de Lisboa em 1985;

- Diploma em Gestão Hoteleira na Escola de
Hotelaria e Turismo de Lisboa entre 1986 – 1987;

- Graduação em Direção Hoteleira e Gestão
Hoteleira na Escola de Hotelaria e Turismo de
Lisboa entre 1989 – 1990.



Carreira

Começou em 1985, como Front-
Office Manager do antigo Alfa
Lisboa 5***** (actual Corinthia),

tendo passado por alguns cargos
de gestão, até chegar a Director
de Alojamentos.

Em 1988 chega a DIrector Geral
do Hotel Continental 4**** (actual
Holiday Inn Continental.

Prémios e Distinções

Com uma carreira tão recheada e competente, os prémios tanto individuais
como aos hotéis que geriu, foram uma inevitabilidade.

Volta ao Alfa Lisboa 5***** em
1989 para ocupar o cargo de
Director de Operações e, em
1993, alcança o posto de Director
Geral.

Em 1995 é Project Manager da
Horwath Consulting  e, um ano
depois, é nomeado Director
Geral encarregue da abertura e
lançamento no mercado do
Metropolitan Lisboa Hotel 4****

(actual Sana Metropolitan).

Entre 1998 e 2010 acumula
também funções de Presidente
do Conselho Fiscal da ADHP
(Associação dos Directores de
Hotel de Portugal).

Em 2003 abraça a carreira de
Director Geral de Operações dos
Hoteís Olissippo, função que
acumula com a de Director Geral
do Hotel Olissippo Lapa Palace
5***** e, com as quais, acabaria a
sua longa carreira, em Junho de
2020.

1998 - Prémio Melhor Diretor de Hotel – Revista
Gente e Viagens
2000 - Prémio para a melhor PME do sector -
Revista Exame 

2010 - Prémio “Large City Hotels in Europe”

pela Travel + Leisure
2011 - Prémio “World’s Best Service” pela Travel
+ Leisure
2012 - Prémio “Top 25 of 500” da “The ultimate
collection of the world’s best Hotels and
Resorts” da Travel + Leisure e “Gold List” da
Condé Nast Travel
2013 - "Awarded Hotels" da European Finest
Hotels e Certificate of Excellence (Travellers'
Choice - Hotels for Service, Travellers' Choice -

Luxury Hotels, Travellers' Choice - Top Hotels) da
Tripadvisor
2014 - Prémio “Certificate of Excellence” e “Hall
of Fame” do Tripadvisor

2015 - Prémio “Certificate of Excellence” e “Hall of
Fame” do Tripadvisor
2016 - Prémio “Certificate of Excellence” e “Hall of
Fame” do Tripadvisor
2017 - Prémio “Global Collection” da Condé Nast,
“Star Award Winners” da The Forbes Travel
Guide, “Certificate of Excellence” e “Hall of Fame”

do Tripadvisor
2018 - Prémio “Star Award Winners” da The
Forbes Travel Guide, “Certificate of Excellence” e
“Hall of Fame” do Tripadvisor e “World’s Leading
Classical Hotel 2018” no World Travel Awards
2019 - “Awards for Excellence” e “The Best Urban
Hotel” da Condé Nast, “Star Award Winners” da
The Forbes Travel Guide e “World’s Leading
Classical Hotel 2019” no World Travel Awards
2020 - Prémio Travel Guide Recommended
Award da The Travel Forbes Guide
2020 - Prémio Carreira - Xénios 2020 - ADHP 



Entrevista a Fernando

Maia

BQ - A sua formação inicial foi em Ciências da
Educação, contudo optou por fazer carreira no
sector hoteleiro. O que o levou a tomar esta
opção?

Fernando Maia - Quando terminei o serviço
militar em junho de 75 regressei ao hotel onde
trabalhava (Lutécia). Vivia-se então um período de
desorganização e contestação social (PREC). O
turismo e em particular a hotelaria sobrevivia com
o alojamento dos Portugueses regressados das ex-

colónias. A maioria dos estabelecimentos de
ensino superior vivia em permanentes RGAs. Era a
época do serviço cívico e das passagens
administrativas. Havia poucas escolhas que
garantissem uma saída profissional para os poucos
empregos disponíveis à época. Tinha apenas 23
anos na altura e enquanto recém-casado procurei
alternativas. Porém, mantive-me a trabalhar
naquele hotel, quer enquanto estudante, quer
como professor durante os 3 anos em que exerci.
Nunca deixei a hotelaria e na década de oitenta (já
no Alfa Lisboa) investi em formação na Escola de
Hotelaria de Lisboa e no Instituto Nacional de
Formação Turística.

BQ - O que mais o apaixona na área da gestão e
direção hoteleira?

FM - Gerir é antecipar, planear, organizar, dirigir e
controlar. Habituamo-nos a decidir e a viver com o
“trauma” da decisão. Interessante é fazer um
planeamento, trabalhar muito e ter a sorte de
poder cumpri-lo atingindo os objetivos
previamente delineados. A matemática e o bom
senso são dois bons aliados em cada decisão a
ponderar. Escolher e dirigir pessoas é atuar como
num tabuleiro de xadrez onde se distribuem
competências e experiência, formando equipas e
motivando os Colaboradores para que participem
no sucesso e crescimento de um projeto ou da
empresa.

BQ - Como resumiria a sua carreira numa frase?

FM - Uma longa experiência técnica e humana na
pré-abertura e gestão de hotéis “premium” e de
luxo e um privilégio pelo conhecimento e
contacto com diversas personalidades de grande
projeção nacional e internacional.

BQ - Acompanhou o sector hoteleiro desde a
década de 80 até ao presente. Como vê a
evolução deste sector em Portugal desde
então?

"Escolher e dirigir pessoas é atuar como num

tabuleiro de xadrez onde se distribuem

competências e experiência, formando equipas e

motivando os Colaboradores para que participem

no sucesso e crescimento de um projeto ou da

empresa."



FM - Falando de Lisboa e pelo que me recordo,

em inícios da década de 80 existiriam o Ritz, o
Tivoli Lisboa, o Tivoli Jardim, o Sheraton, o Penta,

o Alfa Lisboa, o Lutécia, o Roma, o Embaixador,
o Capitol, o Dom Carlos, o Rex, o Mundial, o
Avenida Palace num universo de oferta de 20
ou 30 hotéis. Decorridos 20 anos, mais
precisamente em 2000, já existiam 84 unidades
hoteleiras repartidas por cinco, quatro, três e
duas estrelas. Passados mais 20 anos (2020)

registavam-se cerca de 232 hotéis, além de 36
projetos cujas datas de construção se
desconhecem por agora. De acordo com a
Pordata e no primeiro ano de referência
registavam-se 266 unidades hoteleiras em
Portugal, 483 em 2000 e 1449 hotéis em 2019
repartidos pelas diversas categorias. A atividade
hoteleira, integrada em toda a atividade
turística (agências de viagens, transporte aéreo,

rent-a-car, animação turística) concorre com
uma percentagem muito relevante para o PIB
do nosso país. É por isso uma atividade
extraordinariamente importante e com grande
força empregadora, presente em todo o país,
reconhecendo-se, contudo, uma maior
concentração no Algarve, em Lisboa e na
Madeira.

BQ - Além de gestor e diretor de vários
hotéis de luxo, foi também membro da
ADHP, na qual desempenhou funções de
grande responsabilidade durante vários
anos. Quais as aprendizagens e aspetos
positivos que retirou desta experiência?

FM - O associativismo é uma atividade exercida
gratuitamente e com grande entrega. Na
Direção com o pelouro financeiro e mais tarde
no Conselho Fiscal dei o meu contributo para as
boas contas da ADHP e da sua liquidez. Desde
que o recordo, a ADHP tem feito um enorme
esforço na requalificação dos seus Associados e
contribuí, no que me foi possível, para o
reconhecimento do estatuto do Diretor de
Hotel, função que entendo ser absolutamente
necessária para a boa gestão de uma unidade
hoteleira. Hoje, tal como naquela altura, a 

função requer conhecimentos técnicos e de
legislação para o que será necessário formação
específica e preparação prévia. A
responsabilidade subjacente ao exercício da
profissão é muito abrangente (RGDP, HACCP,

segurança contra incêndios, acordos comerciais,
boas práticas …).

BQ - No papel de diretor e gestor de várias
unidades hoteleiras deparou-se
seguramente com grandes desafios na sua
carreira. Qual pensa ter sido o maior deles?
Como o superou ou ultrapassou?

FM - Foram vários. O Alfa Lisboa (atual
Corinthia) e o Lapa Palace foram os dois hotéis
que mais marcaram o meu percurso
profissional.No primeiro caso pelas dificuldades
financeiras da empresa proprietária e que se
refletiam inevitavelmente no produto (hotel)
que operava com parte da sua oferta (os
quartos e serviços foram faseadamente
terminados e incluídos na operação hoteleira).

Na altura debatíamo-nos com as consequências
da guerra do Golfo e uma quebra relevante na
procura por parte do mercado norte-americano.

Tinha uma excelente equipa que respondia
notavelmente às exigências dos Clientes. Foi um
período particularmente criativo e desgastante.

Promovi diversos eventos que foram referência
(Audioshow, exposições de vestuário e calçado)

por forma a valorizar espaços e criar liquidez e
lançamento de novos modelos de automóveis,
além de “vernissages” de escultura e pintura
pela mesma razão. Criei alguma rutura na
venda convencional de espaços num hotel. O
Lapa Palace era uma unidade hoteleira que eu
conhecia desde 1992, com grande projeção nos
mercados nacional e internacional enquanto
hotel de luxo, onde se praticava um excelente
nível de serviço. Em 2009, quando foi adquirido
pela Sociedade Hoteleira Seoane, SA vivia-se a
crise do “subprime”. O hotel estava
depauperado, a requerer obras urgentes na sua
estrutura e teve que passar por um processo de
“downsizing” nos recursos para se ajustar a uma
realidade económica diferente. 



Foi feito o investimento, as obras decorreram nos
primeiros anos e as equipas foram estabilizadas e
motivadas. Com a ajuda da “Leading Hotels of the
World”, o trabalho competente no hotel e da
Promoção conseguimos que se reafirmasse nos
mercados internacionais (americano, britânico,

europeu e brasileiro). Manter o preço foi a
estratégia seguida e decorridos três anos os
resultados surgiram e cresceram nos anos
subsequentes. E por fim o Metropolitan, cujo
processo de acompanhamento da obra, aquisição
de equipamentos e montagem, seleção de RH e
lançamento no mercado decorreu apenas em seis
meses. Foi desgastante, mas conseguiu-se.

BQ - Quando falamos de desafios, não
podemos deixar de falar na pandemia causada
pelo SARS-Cov2. Estava ainda em funções
como diretor quando tudo isto começou. Como
geriu esta situação no hotel que dirigia,
nomeadamente o layoff, a gestão dos
cancelamentos de reservas, os contratos com
fornecedores?

FM - Em março de 2020 já não respondia pela
Direção Geral do Lapa Palace. Mantinha-me como
Diretor Geral de Operações na Sociedade Hoteleira
Seoane, SA, função que desempenhei desde
março de 2003 até à minha saída em final de
junho do mesmo ano, por razões de reforma.

Enquanto DGO coordenei e dirigi a
implementação de protocolos COVID, primeiro
seguindo normas internacionais e depois as da
DGS em Portugal. Participei no processo de Layoff
tomando medidas de acordo com a
Administração da empresa e instruindo as diversas
Direções sobre procedimentos em respeito pelas
recomendações da BQ Advogadas que
acompanharam o processo. Quando surgiram os
primeiros cancelamentos de reservas as minhas
orientações foram no sentido de persuadir os
Clientes a alterar datas, na perspetiva de que a
pandemia pudesse ser minimizada uns meses
mais tarde e procurando não perder negócio. A
mesma orientação foi transmitida às Reservas
quanto a depósitos entretanto recebidos, o que foi
bem aceite nalguns casos e noutros devolvidos. Os
fornecedores foram sensibilizados para a dureza
da crise em que nos encontrávamos e foram
renegociados os contratos e casos houve em que
foram suspensos.



BQ - Na sua opinião, atendendo à incerteza
causada pelo atual panorama pandémico
com consequências nefastas para vários
negócios e setores, como acha que o sector
hoteleiro poderá sobreviver a esta crise? E
quais os grupos hoteleiros que mais
provavelmente a superarão?

FM - Como em todas as crises, apenas os mais
fortes e os mais hábeis sobrevivem. Nesta, creio
que as que forem sólidas financeiramente
sobreviverão. Haverá hotéis que poderão mudar
de proprietários e outros que serão adaptados a
novos usos, como habitação ou residências para
séniores. Recordo Sevilha nos pós Expo 92 onde
este género de reconversões aconteceu .Não
posso prever o futuro, mas creio que a atividade
turística tal como a conhecíamos demorará
alguns anos a recuperar progressivamente até
se atingirem valores de 2018 e 2019. Tudo
dependerá da vacinação a nível global, grau de
eficácia contra a Covid 19 e segurança sanitária
nos destinos turísticos. Será determinante que
se recupere progressivamente a mobilidade e a
economia para que estejam reunidas as
condições para viajar, quer em lazer, quer em
negócios. Faz parte da natureza das pessoas
viajar. Todos apreciamos um bom convívio, uma
viagem, estar com a família. E serão essas as
razões para nos movimentarmos como todos
aspiramos.

BQ - Numa outra linha, nos últimos anos
assistimos a uma proliferação de novas
formas de alojamento. O sector hoteleiro
ressentiu-se muito com esta nova
concorrência? E nos hotéis de luxo, a
procura manteve-se?

FM - Nos primeiros anos admito que a hotelaria
clássica se tenha ressentido. Para ilustrar melhor
o contexto informo que em 2019 existiam
46.727 camas nos hotéis da cidade de Lisboa e
59.300 camas na Airbnb. Não incluo neste
universo a oferta dos Hostels pela inexistência
de dados. Não só a hotelaria se adaptou, como a
procura aumentou, compensando eventuais
quebras no negócio hoteleiro. O que se verificou
foi uma oferta de novos equipamentos indo ao
encontro de bolsas com diverso poder de

compra e oportunidades de alojamento para
consumidores que não poderiam ou não
pretendiam frequentar hotéis, mas que
consumiram e beneficiaram a economia local.

BQ - O que acha que poderia mudar no
sector hoteleiro para competir ou fazer face
às novas formas de alojamento turístico?
Acha que a pandemia também afetará estes
alojamentos?

FM - Entre hotelaria clássica, Aibnb e Hostels,
creio que os mais penalizados poderão ser os
últimos. E comecemos por aqui. Do meu ponto
de vista a filosofia do negócio é a partilha de
quartos e a venda de camas. Convive-se em
comunidade. O risco é maior e por isso muitos
consumidores reconsiderarão a sua escolha. O
alojamento local, por si só não terá a mesma
capacidade de organização e oferta de serviços
de um hotel, a não ser que faça parte de uma
rede profissionalizada, como já existem. Na
hotelaria clássica a vantagem será a oferta de
serviços digitais (banda larga, 5G quando
disponível), online (interatividade, reservas,
check-ins, check-outs, pagamentos, consultas
de diretórios e de ementas em QR code),

segurança sanitária através do cumprimento de
protocolos, disponibilidade de EPIs quando
requerido e densidade de ocupação (de
preferência baixa).

BQ - Recebeu vários prémios em
reconhecimento do seu esforço e dedicação
à sua carreira. Há algum que tenha um
significado especial para si? Porquê? 

FM - Melhor PME em 2000 (Revista Exame) -
Atribuído ao Metropolitan Lisboa Hotel (atual
Sana). Foi um reconhecimento público da boa
gestão do hotel, cuja atribuição decorreu na
Fundação Gulbenkian. Xénios 2020 - ADHP -
Fiquei sensibilizado pela distinção. Para quem
recebe é um orgulho por ser distinguido pelos
seus pares. É também um ato prestigiante para
quem o atribui, porque reconhece um percurso,

uma postura ou conhecimentos que
valorizaram a profissão. Considero-o como um
reconhecimento não apenas pessoal e por isso
o dediquei a quem comigo colaborou.



BQ - Por último, que conselhos daria a quem trilha o mesmo caminho

na direção e gestão hoteleira no nosso país?

FM - Respeitar profundamente Clientes e

Colaboradores e sentir o hotel como seu.



A Pandemia e a Deslocação de

Trabalhadores

Rafael Machado

Aproximamo-nos a passos largos para o 1º ano
desde que a pandemia mundial de Covid-19
afectou Portugal, obrigando todos os sectores de
actividade a reformularem a forma de actuação
ou, na pior das hipóteses, a encerrarem os
estabelecimentos.

Ora, um dos sectores mais afectados pela situação
pandémica é o sector da hotelaria, no qual é
possível verificarmos o encerramento de vários
empreendimentos hoteleiros em todo o território
nacional, sobretudo pelo facto de o sector do
turismo - um dos sectores basilares de Portugal -

encontrar-se completamente encerrado
(relembramos para além da proibição de
deslocação entre concelhos aos fins-de-semana,

também as ligações aéreas com países como o
Reino Unido, estão “encerradas”, o que dificulta o
turismo em Portugal e, por sua vez, a possibilidade
de os hotéis portugueses terem as suas lotações
esgotadas como há muito nos foram habituando).

Estando o sector da hotelaria gravemente
afectado, também os seus trabalhadores dos
empreendimentos hoteleiros sofrem com as
consequências da redução das reservas e dos
hóspedes nos hotéis ou com o encerramento
destes, assistindo à redução ou suspensão do seu
horário de trabalho, através do regime do lay-off.

Apesar de as entidades empregadoras detentoras
ou exploradoras de empreendimentos hoteleiros
terem a possibilidade de recorrer a apoios para a
manutenção dos contratos de trabalho dos seus
funcionários, nem sempre estes são suficientes
para colmatar as dificuldades económicas e
financeiras que a situação pandémica da Covid-19
veio colocar aos empreendedores.



Assim, de forma a colmatar as dificuldades
presentes, principalmente no que aos seus
trabalhadores diz respeito, uma das soluções
concebidas pelas entidades exploradoras dos
empreendimentos hoteleiros, prende-se com a
deslocação dos seus funcionários entre os vários
hotéis que, por exemplo, uma sociedade hoteleira
possa deter, sobretudo a nível internacional (mais
concretamente, para hotéis localizados em países
nos quais o turismo e a vida quotidiana volta ao
normal).

O regime jurídico português prevê no Código do
Trabalho (Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, na sua
redacção actual), uma figura jurídica que
possibilita às entidades empregadoras a
possibilidade de “deslocarem” os seus funcionários
para outros estabelecimentos daquelas, o
denominado destacamento.

A figura do Destacamento encontra-se prevista
nos artigos 6.º (destacamento em território
português) a 8º (destacamento para outro Estado)

do Código de Trabalho, apresentado relevo, tendo
em conta o conteúdo do artigo, o destacamento
de para outro Estado.

Segundo o previsto no n.º 1 do art. 8º do Código do
Trabalho, com remissão para o n.º 1 do art. 6.º do
mesmo diploma legal, o regime do destacamento
aplica-se nas situações, nas quais o trabalhador,
contratado por empregador estabelecido em
território nacional, presta a sua actividade em
outro Estado, nomeadamente:

a) Em execução de contrato entre o empregador e
o beneficiário que exerce a actividade, desde que
o trabalhador permaneça sob a autoridade e
direcção daquele;

b) Em estabelecimento do mesmo empregador,
ou empresa de outro empregador com o qual
exista uma relação societária de participações
recíprocas, de domínio ou de grupo;

c) Ao serviço de um utilizador, à disposição do qual
foi colocado por empresa de trabalho temporário
ou outra empresa.

Quanto às condições de trabalho dos
trabalhadores destacados, o art. 7º do Código de
Trabalho, de aplicação a trabalhadores destacados
tanto em território português, como noutro
Estado, prevê que estes têm direito às condições
de trabalho previstas na lei e em regulamentação
colectiva de trabalho de eficácia geral aplicável
que respeitem, a título de exemplo, a duração
máxima do tempo de trabalho, férias, retribuição
mínima e pagamento de trabalho suplementar e
igualdade de tratamento e não discriminação.



Por seu turno, a entidade empregadora tem o
dever de comunicar, com cinco dias de
antecedência, ao serviço com competência
inspectiva do ministério responsável pela área
laboral, a identidade dos trabalhadores a destacar
para o estrangeiro, o utilizador, o local de trabalho,

o início e o termo previsíveis da deslocação, nos
termos do n.º 2 do art. 8º do Código do Trabalho,

para além de solicitar, previamente à data de
início do destacamento, à instituição de Segurança
Social competente a emissão do certificado
comprovativo de que o trabalhador continuará
sujeito à legislação portuguesa de Segurança
Social.

Efectivamente, estamos aqui perante uma figura
jurídica com aplicação parca ou até mesmo
inexistente a nível do sector hoteleiro em Portugal,
porém, face à realidade pandémica que se faz
sentir em todo o mundo, poderá esta ser uma
solução para as entidades empregadoras, que
explorem empreendimentos hoteleiros, ser
possível não só manter as relações laborais com os
seus trabalhadores, em face das dificuldades
vividas, bem como proporcionar “formação” aos
seus funcionários em realidades turísticas díspar
do turismo proporcionado em território nacional.

Todos os sectores de actividade viram-se
obrigados a adaptar-se à nova realidade vivida por
todo o mundo, dado à situação pandémica e o
sector hoteleiro não é excepção, podendo o
destacamento ser uma das soluções para este
sector e todos os seus funcionários fazer face à
“crise” presente.

Mas por agora, fique em casa, fique seguro!



As soluções do Turismo Rural no combate aos

impactos da pandemia

Andreia Belchior

A área do turismo, como sabemos, foi uma das áreas economicamente mais afectadas pela pandemia
de Covid19, deparando-se actualmente com grandes desafios como a tentativa de recuperação
económica e formas de manter os negócios viáveis numa fase posterior à pandemia, onde certamente a
afluência turística não será aquela tão cedo a que conhecíamos até agora.

Este impacto foi, em maior ou menor medida, transversal às várias formas de alojamento turístico e
passado quase um ano, muitos fecharam portas, mas há vários negócios que estão a tentar contornar as
consequências das medidas implementadas pelo estado de emergência, reinventando-se ou pelo
menos tentando criar oportunidades apelativas que permitam a sua continuidade.

É o caso de várias unidades de Turismo Rural no Alentejo, que juntamente com alguns restaurantes e
empresas de atividades, estão a encabeçar uma iniciativa que consiste em oferecer estadias, refeições e
actividades de lazer aos profissionais de saúde.

As ofertas estão sujeitas a algumas condições. Os profissionais de saúde têm de fazer prova de que
atualmente estão no ativo, e podem fazer-se acompanhar pela família. Podem fazer a marcação, durante
o corrente ano de 2021, sempre mediante a disponibilidade da entidade que oferece, em geral fora da
época mais alta.



Além do gesto de empatia, de altruísmo e
seguramente de grande esforço de meios, esta
acaba por ser uma medida de divulgação e
visibilidade desta forma de alojamento, sobretudo
nesta época mais baixa.

Já outras unidades de turismo rural optaram por
fazer ofertas especiais aos profissionais de saúde
da linha da frente, quer do sistema público quer
do privado, como forma de gratidão pelo serviço
prestado, nomeadamente oferecendo descontos
na estadia, quando a reserva seja pelo menos de
duas noites, e até ao fim da época baixa, algo que
já no ano passado também se verificou.

Esta estratégia acaba por ser uma excelente
alternativa dado que permite pelo menos terão
alguns ganhos num período que se previa ser
muito difícil dadas as medidas de confinamento
atuais.

Numa outra linha, notou-se também uma redução
dos preços para o público em geral, como forma
de tentar atrair clientes. Basta uma consulta aos
sites dos alojamentos ou mesmo aos promotores
de packs de estadias, que existem muitas
reduções de preços, como forma de atrair clientes.

Também à semelhança do que se verificou o ano
passado o Turismo Rural, promoveu e promove a
iniciativa “confinados em férias", como meio de
tentar atrair famílias, garantindo-se um
confinamento em férias seguro, nomeadamente
através do selo clean and safe que muitas
unidades de alojamento solicitaram, oferecendo
espaço e privacidade que  estes tempos requerem.

Porque a realidade assim o dita, também alguns
alojamentos de turismo rural se reajustaram às
circunstâncias adaptando as suas ofertas de forma
a possibilitar o teletrabalho.

As dificuldades para este sector são muitas e
duras, sobretudo neste período em que vigoram
restrições de circulação, e mais difícil é para quem
vive deste negócio. A verdade é que o Turismo
Rural ganhou um espaço muito especial e
significativo em várias zonas do nosso país.
Potenciou o emprego, o turismo e a economia
mesmo em zonas do interior que anteriormente
não eram procuradas.

Por isso, todas as iniciativas para salvar este sector
são de louvar, e a alternativa para estas unidades
será, gerir o presente da melhor forma e preparar o
futuro.



Hotel Digital

Carina Silva

Esta edição traz como tema inovador o programa
Hotelaria Digital, da Associação Hoteleira de
Portugal (AHP), gratuito e focado na dinamização
de presença online e facilitação de reservas diretas
em hotéis portugueses.

A Associação da Hotelaria de Portugal, a Online
Birds – Hotel Marketing Solutions em conjunto
com a Google lançaram no mercado português o
Hotel Digital Score, tratando-se de uma
ferramenta para hotéis que proporciona uma
avaliação da performance em marketing digital.
Assim, os hotéis tiveram a necessidade de se
reinventar, para poder sobreviver nestes novos
tempos e daí nasce um novo conceito, totalmente
direccionado para o corporate: o teletrabalho em
ambiente de luxo.

O Hotel Digital Score é uma ferramenta disponível
em português, fácil, rápida e acessível a todos os
profissionais da hotelaria, sendo que só é preciso
introduzir o endereço do site para receber um
relatório com recomendações tendo em conta o
caso concreto para o Hotel específico que
introduziu os seus dados.

É fácil de se entender a importância da Hotelaria
Digital em tempos de COVID-19, pois esta surge
como solução que permitem que os hotéis
continuem a ter visibilidade, reservas e interação
com os possíveis hóspedes em condições de
segurança e ensina como aplicar estratégias
digitais que levem os hotéis portugueses a chamar
mais pessoas ao seu hotel. Surge como medida de
combate à crise neste sector especialmente
afetado, fornecendo, pela aposta no digital, uma
forma de combater as consequências da crise.



Este programa surge para responder às
necessidades enquanto business-to-
business (B2B) implementado estratégias
para não recorrer a práticas como a
dependência de principais
players/intermediários (OTAs), que
praticam comissões de peso significativas
nos custos das empresas , como a
dependência das OTAs , levando alguns
hotéis a aumentarem as reservas diretas , e
diversificarem os canais de venda , quando
é importante que não estejam tão
dependentes destas para de otimizarem a
gestão de canais de vendas .

Surge como resposta à grande dificuldade
dos hotéis no posicionamento online ,
(falta de brand awareness , de estratégia
digital , não terem websites
suficientemente eficazes na conversão
desse mesmo tráfego , etc).



O principal objetivo deste programa para hotéis portugueses, é capacitá-los para o espaço digital na área
de prestação de conhecimentos adequados, atualizados e relevantes, aos hotéis e colaboradores, na
gestão e controlo de preços e reservas em vendas online, ao mesmo tempo que lhes dá ferramentas que
permitam uma dinamização e optimização da sua presença digital de acordo com a realidade física do
hotel, tratando-se de uma extensão do website do hotel e com intenções de agregar a oferta nacional.

A Hotelaria Digital propõe-se a pôr em prática as melhores estratégias digitais e aplicá-las aos hotéis
portugueses comprometendo-se a garantir segurança e credibilidade aos clientes que contratam com os
hotéis por esta plataforma.

Deriva do Click2Portugal, uma plataforma agregadora da oferta hoteleira nacional com um motor de
reservas diretas comum aos hotéis nesta agregados, permitindo às entidades hoteleiras uma interação
com os hóspedes sem que haja necessidade de um intermediário e possibilitando a capacidade de
oferecer melhor condições e obter uma receita líquida mais elevada. 

Trata-se, a Hotelaria Digital, de uma forma gratuita de informação útil para o mundo da hotelaria através
da learning pool disponível no próprio site deste programa, indicando artigos relevantes como “A
importância de ter tarifas flexíveis- Google também o inclui como filtro no Hotel Ads”, onde se explica o
porquê do desaparecimento de “tarifas não reembolsáveis” no contexto em que vivemos agora, num
contexto de constante incerteza, que desencoraja a marcação de reservas nos hotéis por tarifas não
reembolsáveis e ainda chama a atenção para a opção “cancelamento gratuito”, tendo sido os hotéis com
esta opção os mais apelativos nos tempos de pandemia, tendo tido estes hotéis mais visibilidade e mais
reconhecimento entre os possíveis hóspedes.

A Hotelaria Digital é-nos então apresentada enquanto medida necessária para a sobrevivência dos hotéis
nestes tempos de pandemia Covid-19.



T h e  T i p

As Moratórias

Desde o início da pandemia que fomos confrontados com a realidade duro da dificuldade
em que o sector hoteleiro se encontrava e com a tendência de aumento da mesma.

Contudo, foi “vendido” pelo Governo uma série de soluções e apoios quase que milagrosos
para que tal setor nada temesse e pudesse ficar descansado, tal passava a título de
exemplo pelas linhas de crédito e moratórias bancárias.

O que o Governo não esperava é que passado um ano, tudo tivesse piorado e não existisse
previsão de volta à normalidade, sendo que esta nova realidade e inúmeras restrições de
deslocações, aliadas ao medo que se sente deste vírus fazem com que as previsões nos
próximos tempos, para o turismo e sector hoteleiro não sejam prósperas, deitando por
águas abaixo os apoios milagrosos do Governo, pois a sua base era uma previsão de
normalização da atividade no final do ano passado, algo que como sabemos não
aconteceu.

Assim, a base de todas as soluções e apoios, neste momento encontram-se
completamente obsoletas e não conseguem responder à realidade que vive este setor.

Ana Salgado Pereira
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A Associação da Hotelaria em Portugal, doravante
AHP, manifestou-se publicamente sobre este cenário
catastrófico, referindo que é urgente arranjar soluções
para a situação dos reembolsos de capital e juros das
linhas de financiamento e das moratórias bancárias,
defendendo uma prorrogação de tais prazos.

Ora, a linha de crédito criada para o Turismo é a
mesma para as Empresas Exportadoras da Indústria,

fazendo com que os milhões investidos sejam
comuns a ambos os setores o que, como é de fácil
percepção, não é benéfico, pois temos um capital
comum mas que terá que fazer fase a dois setores,
sendo que o efeito prático foi que a maioria do
crédito concedido, mesmo com o reforço levado a
cabo no início do ano, foi a empresas do sector da
indústria, não tendo a grande parte das empresas
hoteleiras usufruído de tal.

Algo que efetivamente a AHP também está a
reivindicar, uma linha própria para a hotelaria, que
chegue a todos, com critérios e condições de acesso
que atendam à realidade deste sector.

Ademais, existe o problema já referido dos prazos,
pois estas linhas concediam um período de carência
de 12 meses, o que em muitos casos poderá estar a
findar, ou até mesmo, ser insuficiente para quem
recorreu a estas linhas à pouco tempo, pois não existe
previsão de melhora do sector, não sendo possível
recuperar dinheiro para efetivamente pagar o crédito,

o mesmo problema existe no caso das moratórias
bancárias.

Somos da opinião que as linhas de apoio foram e
continuam a ser uma falácia, pois não foram
adaptadas à realidade, já para não falar das condições
de acesso restritivas, burocracia exagerada e extrema
complexidade de todo  processo de acesso o que faz
com que as verdadeiras dificuldades na hotelaria se
mantenham.

Aliás, corremos o risco de dizer que se tal não for
alterado, no final desta pandemia centenas de
empresas irão fechar, o que terá inevitavelmente um
peso na economia nacional.
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