
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.

Agora, mais do que um vencimento em troca da 
prestação do seu trabalho, as pessoas, os trabalha-
dores, os colaboradores, procuram reconhecimen-
to, querem fazer parte.

Não querem ser só mais um número, não querem 
só receber um ordenado, pretendem atingir o mé-
rito, serem merecedores e recompensados pelo es-
forço que vai além do trabalho.

Porque muitos fazem-no não só pelo salário, mas 
porque sabem e percebem as necessidades da em-
presa e porque pretendem que a empresa, a enti-
dade patronal reconheça essa dedicação.

No nosso quadro legislativo, a retribuição, de acor-
do com o artigo 258º do Código do Trabalho, consi-
dera-se a prestação a que, nos termos do contrato, 
das normas que o regem ou dos usos, o trabalha-
dor tem direito em contrapartida do seu trabalho.

Esta retribuição compreende a retribuição base e 
outras prestações regulares e periódicas feitas, di-
reta ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie. 
Sendo que se presume retribuição qualquer pres-
tação 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, crian-
do-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 apli-
cada e concedida a isenção de horário de traba-
lho, 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 dire-
ção, ou de funções de confiança, fiscalização ou 
apoio a titular desses cargos;

b) Execução de trabalhos preparatórios ou com-
plementares que, pela sua natureza, só possam 
ser efetuados fora dos limites do horário de tra-
balho;

c) Teletrabalho e outros casos de exercício regular 
de atividade fora do estabelecimento, sem con-
trolo imediato por superior hierárquico.”

Mas será isto suficiente?
Claramente que não, a verdade é que os colabo-
radores 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 Cole-
tiva de Trabalho, conforme regula o art.º 2º do Có-
digo do Trabalho, podendo estes ser negociais ou 
não negociais, concretamente, são convenções co-
lectivas, que costumam estar regulamentadas nos 
Boletins de Trabalho e Emprego.

Carla Beselga e Soraia Quarenta
BQ Advogadas, SP, RL.

OLD JOBS,  
NEW WORkERS

a mobilidade 
é a palavra de 

ordem e o que 
era uma regalia 

antigamente, 
passou a ser um 
dado adquirido, 

tornando-
se direitos 

indisponíveis

16 | DIRHOTEL  |  CaDErNo ESPECIal  |  LEGISLAÇÃO



Nestes corriqueiramente denominados BTE tudo 
se encontra categorizado e nivelado, todos são en-
quadrados num nível e numa categoria (a título de 
exemplo os Diretores de Hotel enquadram-se no 
Nível XV, para a parte remuneratória, sendo defi-
nidos como: “(...) o trabalhador que dirige, orienta 

e fiscaliza o funcionamento das diversas seções e 
serviços de um empreendimento turístico destinado 
a prestar serviços de alojamento; aconselha a ad-
ministração no que diz respeito a investimentos e 
à definição da política financeira, económica e co-
mercial; decide sobre a organização do hotel. Pode 
representar a administração dentro do âmbito dos 
poderes que por esta lhe sejam conferidos e é res-
ponsável pela gestão do pessoal, dentro dos limites 
fixados no seu contrato individual de trabalho.”).

A questão é: estes níveis traduzem o talento, dedi-
cação e mais-valia que o trabalhador é na estrutu-
ra 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 tra-
balhador espera algo mais, personalizado. 

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

mento de custo de vida, etc., este é um setor eco-
nómico que tem de se reinventar.

É aqui que surgem os novos modelos de trabalho, 
em que o trabalhador quer ser mais que um cola-
borador, 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 vi-
tal 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 de-
vem reforçar de modo a identificar os talentos e 
saber o que poderá ser atrativo para reter os cola-
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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 aco-
lhida, pode não ser suficiente para demonstrar o 
reconhecimento que o trabalhador almeja.

E é aqui que tomam palco os fringe benefits. An-
tigamente conhecidos como regalias, caíram em 
desuso fruto das sucessivas crises económicas que 
as duas primeiras décadas dos anos 2000 enfren-
taram, estes tipos de benefícios voltam agora a ga-
nhar 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 adapta-
ção face às suas necessidades e capacidades, mas 
também face à reduzida ou inexistente carga fiscal 
associada aos mesmos, podendo, inclusive, assu-
mir 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 

relação laboral: uma poupança a nível fiscal para as 
entidades empregadoras, que têm um peso enor-
me 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 emprega-
dor 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 imagina-
ção e que deve ser adaptado ao perfil do colabora-
dor, 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 co-
laborador, conseguindo desenvolver o potencial 
de cada um, através da progressão das suas soft 
e hard skills e, portanto, deverão ser o primeiro de-
partamento a ser reforçado, sendo apetrechado 
do material humano e técnico especializado para o 
estabelecimento da estrutura organizativa da em-
presa.

Este tipo de benefícios, à medida de cada um, deve 
ser encarado como uma discriminação positiva, ba-
seada 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 sa-
larial 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/tra-
balhador, 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 pre-
tendem estabilidade e lealdade por parte de quem 
contratam, de modo a obter sempre os melhores 
resultados possíveis.

O empregador deve agora ser inteligente na ges-
tão dos seus recursos humanos pois que, ainda que 
o direito a salário igual por trabalho igual se man-
tenha, na retenção de talento o “one size fits all” já 
não é suficiente. n
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