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À conversa com  Certus 03|

JMI | 

CSV |

Que balanço faz, da evolução e cres-
cimento do mercado nas duas fases dis-
tintas apontadas?

 Houve efetivamente um tempo de 
facilidades em que o dinheiro era disponi-
bilizado em condições muito vantajosas, e 
com perspetivas de crescimento que não 
eram verdadeiramente realistas, levando ao 
surgimento de um número significativo de 
hotéis um pouco por todo o País.

A crise imobiliária não só em Portugal mas a 
nível europeu atingiu-nos a todos a partir de 
2007, portanto a alguma “ligeireza” do in-
vestidor português soma-se um clima eco-
nómico europeu que se degradou desde 
então.

Simultaneamente, muitos projetos que so-
friam de um tempo de decisão muitíssimo 

Bem assim, vários são os hotéis e outras 
unidades de alojamento que surgiram em 
muitos concelhos do País, resultado do en-
tusiasmo e iniciativa de empresários que 
decidiram investir no setor, e que hoje re-
querem acompanhamento especializado 
não só no estudo e preparação dos projetos, 
como na sua implementação e posterior 
funcionamento.

Aqui, será também importante o apoio de 
uma associação que de forma eficaz e 
abrangente corresponda às necessidades 
dos promotores.

Hoje, estão em construção a nível nacional 
cerca de 40 novos hotéis em edifícios a rea-
bilitar, bem como se estima igual número de 
projetos em apreciação.

alteração do paradigma geral deter-
minou a correção da trajetória. 
Hoje, a construção de novos em-

preendimentos surge apenas ligada à reabi-
litação do edificado e, desejavelmente, no 
âmbito da regeneração urbana.

É este também o entendimento institucio-
nal, após o balanço da vigência do último 
Quadro Comunitário de Apoio.

Atualmente, a tendência para a reabilitação 
e requalificação urbana e a reutilização de 
edifícios é uma crescente realidade, com 
particular enfoque nos bairros históricos de 
Lisboa e Porto, cidades premiadas interna-
cionalmente não só pela sua arquitetura, 
culturalidade, gastronomia e afabilidade 
entre outros atributos, conciliando-se com 
a crescente procura e nova forma estrutu-
rada da oferta.

A

PRESIDENTE EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGALAHP  |

“Atualmente, a tendência para a reabilitação e requalificação urbana e a reutilização de 
edifícios é uma crescente realidade, com particular enfoque nos bairros históricos de 
Lisboa e Porto, cidades premiadas internacionalmente não só pela sua arquitetura, 
culturalidade, gastronomia e afabilidade entre outros atributos, conciliando-se com a 
crescente procura e nova forma estruturada da oferta.”

À CONVERSA COM

CRISTINA SIZA VIEIRA



longo na administração pública, quando saí-
ram para o mercado estavam desajustados 
não só ao pleno ciclo de abrandamento da 
economia europeia que se verificava, como 
também pelo modelo adotado.

Alguns empreendimentos pela componen-
te imobiliária excessiva não se enquadra-
vam em mercados em retração e à procura 
em queda.

De resto, creio que alguns conceitos além de  
velhos, saíram tardiamente para o mercado, 
e já estavam ultrapassados.

Atualmente concluiu-se que por via do 
excesso de oferta (comparativamente à pro-
cura), o caminho será maioritariamente de 
requalificação das unidades existentes, e o 
aparecimento de hotéis e outros estabele-
cimentos de pequena e média dimensão, 
resultado de reabilitação de edifícios, so-
bretudo em bairros históricos.

 
 O modelo seguido maioritariamente 

envolvia uma componente imobiliária e exi-
gia o cumprimento de um programa hote-
leiro quase sempre com a construção de um 
hotel de nível superior, e se os primeiros 
empreendimentos tiveram sucesso conce-
tual, estabeleceram um contágio perigoso 
no tecido empresarial pois não basta ter 
casas para vender para se construir um 

JMI | 

CSV |

De que forma considera que o mode-
lo anteriormente desenvolvido deveria ter 
sido mais acautelado, procurando evita-
rem-se situações de insolvência e atual 
inviabilidade de hotéis existentes?

turismo residencial, ou um hospital com 
vertente hoteleira para turismo de saúde e 
por aí adiante.

Bem assim, a construção de novos hotéis 
era incentivada por todo o País, e não se 
cuidou devidamente da correta avaliação 
dos mercados alvo, já que não basta ter sol, 
clima ameno e segurança entre outros 
requisitos, mas sim um produto bem estru-
turado que não só atraia como fidelize os 
clientes, o que não sucedeu.

A título de exemplo, acho que temos imen-
sas potencialidades no turismo de saúde, 
mas isso tem que ser articulado entre as 
entidades com especialização na área e a 
segurança social de toda a Europa, preven-
do que iremos ter aí uma oportunidade 

muito interessante com as novas diretivas 
económicas nesta matéria.

Neste contexto, não valerá a pena “chorar 
sobre leite derramado”, mas sim refletir a 
posteriori uma vez que sabemos que o “time 
to market” foi errado, e que o tempo de 
gestação de um projeto turístico em Por-
tugal é, em regra, muito longo.

Houve por isso responsabilidades públicas e 
se o próprio PENT consagrou produtos im-
portantes, faltou uma visão de futuro, uma 
orientação mais estratégica por parte do 
Estado. Claro que aos empresários cabe 
avaliar os riscos e tomar decisões de inves-
timento, e o que poderia ter sido feito de 
forma mais rigorosa pois apesar de existir 
informação estatística em Portugal, há pou-
ca gente a saber interpretá-la e a cruzar os 
dados que organismos públicos (e mesmo 
privados, como a AHP) disponibilizam.

 Na sequência do ponto anterior, po-
derá ter havido algumas falhas do Estado, 
mais sob o ponto de vista da monitorização 
e/ou orientação, informação essa essencial 
para dotar o investidor de informação 
bastante para que este refletisse se queria 
ou não assumir riscos e decidisse se a 
construção do seu empreendimento era um 
negócio viável.

Assim sim, o papel de alguns organismos do 
Estado e parte importante da Banca e con-
sultores seria de racionalizar os financia-
mentos e não apoiar novas construções sem 
critérios.

 Reconheço que os fundos disponi-
bilizados têm permitido o alargamento do 
setor, continuando muito fragmentado.

Considero também que atualmente este é 
um momento rico para reflexão do atual 
panorama turístico e hoteleiro a todos os 
níveis.

JMI | 
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A estratégia seguida durante anos de 
apoio a novos investimentos interessava a 
todos, Estado e privados, gerando um en-
tusiasmo generalizado e uma altura de 
excessos que hoje nos afetam negativa-
mente. Como considera a situação veri-
ficada?

Como é que a AHP olha para o atual 
panorama hoteleiro, de crescente movi-
mento turístico e dinâmica empresarial do 
setor?

Certus 04 À conversa com  |

“Atualmente concluiu-se 
que por via do excesso de 
oferta (comparativamente à 
procura), o caminho será 
maioritariamente de 
requalificação das unidades 
existentes, e o 
aparecimento de hotéis e 
outros estabelecimentos de 
pequena e média dimensão, 
resultado de reabilitação de 
edifícios sobretudo em 
bairros históricos.”



À conversa com  Certus 05|

presários destas regiões avaliarão os apoios 
financeiros quer no atual Portugal 2020 
como com particular atenção a um eventual 
“novo JESSICA” e no âmbito da regeneração 
urbana. Importante é que se enquadre nu-
ma requalificação dos destinos e não como 
renovação de hotéis isolados.

 Sem dúvida que a maior preocupação 
da AHP continua a ser a proliferação do 
alojamento local, cuja oferta não está de 
todo a ser controlada nem avaliada conse-
quentemente pelo Turismo de Portugal, INE 
e Câmaras Municipais que, por força de um 
regime de facilitismo, nalguns casos concor-
re deslealmente com os hotéis.

Consideramos haver espaço para todos, 
mas a nova legislação do Alojamento Local, 
apesar de consagrar limitações e um quadro 
sancionatório mais severo, admite que um 
alojamento para turistas surja apenas com 
base numa licença de habitação.

Somos um País cosmopolita, tolerante, acho 
interessante ver restaurantes e lojas de vá-
ria índole, logo temos espaço para Turismo 
diferente, sendo que sob o ponto de vista de 
carga do destino o “mix” habitante e turista 
tem que ser ponderado porque senão cor-
remos o risco de só ter lojas ou hostels para 
turistas, perdendo os bairros a vivência ha-
bitacional e consequentemente a alma.

JMI | 

CSV |

JMI | 

Quais as preocupações da AHP resul-
tantes do aumento da oferta?

Nesta reorganização da oferta (esta-
belecimentos e serviços) um pouco pelo 

dinâmica de crescimento maior, o que nos 
leva a pensar que se alocaram verbas comu-
nitárias a regiões do País que precisam cla-
ramente de desenvolvimento que o mesmo 
não passa pelo Turismo. Por outro lado, a 
reabilitação e regeneração urbana devem 
acontecer aí nas áreas excluídas.

Lisboa está a ter um crescimento sustenta-
do inclusive um aumento do preço médio, 
sendo que os novos hotéis em bairros 
históricos se estão a constituir como um 
produto diferenciador na cidade, enquanto 
no Algarve grande parte das unidades terão 
que ser remodeladas por forma à sua me-
lhor adequação aos mercados, consistência 
do produto e alcance de melhores resul-
tados.

Será pois com muita expetativa que os em-

Concordo que o surgimento de muitas uni-
dades hoteleiras independentes e de escala 
reduzida têm um papel importante, sendo 
de opinião que para uma maior eficácia e 
rendibilidade do capital investido, se deverá 
estabelecer uma estratégia empresarial 
conjunta.

A dinâmica empresarial não foi no sentido 
da estruturação ou implementação de es-
tratégias comuns (salvo exemplos pontuais), 
sendo que os dez principais grupos hote-
leiros representam apenas 11% da capaci-
dade instalada, os que continuam a apresen-
tar maiores dinâmicas de comercialização e 
promoção internacional.

Por isso, e fora esses exemplos não temos 
escala para nos afirmar na distribuição, nas 
OTAS, etc, razões que nos deverão levar a 
pensar seriamente na procura da profissio-
nalização e estratégias de consolidação.

 É sabido que as zonas mais finan-
ciadas pelo QREN são as que hoje dispõem 
de estabelecimentos em maior dificuldade, 
resultado não só de taxas de menor ocupa-
ção, como de preços médios mais baixos do 
que outras áreas. Ao contrário, as áreas 
“excluídas” de apoio comunitário (Lisboa, 
Algarve ou Madeira) têm revelado uma 

JMI | 
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Atendendo ao atual enfoque dos 
apoios financeiros na regeneração urbana 
e requalificação de unidades já existentes, 
como prevê se comportem os empresários 
hoteleiros na região de Lisboa e Algarve, 
uma vez que se constituem como dois 
destinos de eleição?

“A construção de novos 
hotéis era incentivada por 
todo o País, e não se 
cuidou devidamente da 
correta avaliação dos 
mercados alvo, já que não 
basta ter sol, clima ameno 
e segurança entre outros 
requisitos, mas sim um 
produto bem estruturado 
que não só atraia como 
fidelize os clientes, o que 
não sucedeu.”



País, aumentará a necessidade do apoio 
corporativo que introdutoriamente abor-
dámos, uma vez que existirão mais empre-
sários independentes. Como considera que 
uma associação empresarial corresponda à 
expetativa dos promotores?

No caso da AHP, quer-nos referir os 
motivos que os empresários a possam con-

CSV |

JMI | 

 As associações empresariais são mui-
to importantes. É nelas que as pessoas se re-
vêem e procuram respostas, soluções, par-
tilha de experiências e acesso à informação.

As de âmbito regional e concelhio estão mais 
perto, e em regra congregam setores agrí-
cola, comercial, industrial e serviços, pos-
suindo efetivamente um elemento comum 
agregador, a região. E é esse elemento terri-
torial que as diferencia.

Estas associações são, em regra, generalis-
tas e não correspondem a um apoio espe-
cífico e especializado por setor de atividade, 
sendo que o Turismo é muito particular.

Por outro lado, negociações a vários níveis e 
que possam beneficiar a atividade por seto-
res terão que possuir escala, e o turismo é 
um deles. Aliás, as associações generalistas 
poderão ter forças de tração opostas, inde-
pendentemente de poderem estar mais ap-
tas para um contacto direto com o associado 
da sua região.

Em suma, é necessário que existam essas as-
sociações regionais e locais generalistas, mas 
também associações nacionais setoriais.

siderar como a mais adequada às suas ne-
cessidades operacionais?

CSV | Não se trata apenas de necessidades 
operacionais, mas todas aquelas que de-
corram de ter um bom quadro favorável ao 
exercício da atividade hoteleira e é assim 
que gostariamos que o empresário pen-
sasse. As associações empresariais existem 
para a satisfação das necessidades gerais do 
setor e para lhe dar corpo e voz.

A AHP precisa de escala, e esta também é 
dada porque há mais gente que vai aos con-
gressos, que participa, contacta e interpela. 
Acresce que, dispomos de assessoria jurí-
dica, fiscal, financeira, de investimento, de 
otimização operacional, e tantos outros 
apoios necessários ao exercício da ativi-
dade.

Mas, mais do que isto, insisto, creio que os 
associados, todos, precisam que o quadro 
laboral, fiscal e legal que a AHP anda a ba-
talhar para que seja favorável, o seja efe-
tivamente.

Que as negociações no âmbito de uma con-
venção coletiva de trabalho seja eficaz para 
as partes, que questões de caráter político 
legislativo sejam devidamente avaliadas, 
que entidades com tutelas diversas no setor 
desde a ASAE à DGAC, SPA, ACT e tantas 
outras avaliem propostas e estabeleçam 
soluções, tal como a AHP o poderá fazer, em 
resultado da grande especialização que tem 
na indústria do turismo, e o que entendo ser 
uma grande virtude.

JMI | 

CSV |

A todos os vossos associados e aque-
les que o não são, quer transmitir uma 
mensagem?

 A mensagem é um bocado esta, nós 
temos que nos ir associando porque real-
mente a união faz a força, e de facto se não 
for uma associação forte, a falar a uma voz 
única e com efetiva dimensão, cada um por 
si perde.

Sendo a AHP uma associação com reduzida 
estrutura, possui uma direção executiva 
muito interventiva, precisando de todos os 
hoteleiros independentemente da sua es-
cala, por forma a se constituir cada vez mais 
como elemento agregador contrariando a 
atomização atual do setor, e que lhe permita 
aumentar a sua credibilidade social e eco-
nómica.
 

Lisboa está a ter um 
crescimento sustentado 

inclusive um aumento do 
preço médio, sendo que os 

novos hotéis em bairros 
históricos se estão a 

constituir como um produto 
diferenciador na cidade, 

enquanto no Algarve grande 
parte das unidades terão que 
ser remodeladas por forma à 

sua melhor adequação aos 
mercados, consistência do 

produto e alcance de 
melhores resultados.

CRISTINA SIZA VIEIRA

Presidente Executiva  AHP|
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“A realidade é que parte dos promotores continua a não 
avaliar devidamente o negócio onde se quer posicionar. ”

deixará antever uma exploração saudável, 
pelo que em regra efetuam o cálculo da pos-
sível valorização do património imobiliário 
como fator de “conforto” à sua intenção e 
estratégia estabelecida.

É verdade, mas só uma minoria conseguirá 
esse efeito.

Recordamos há uns anos atrás o surgimento 
de hotéis em vários locais das cidades que, 
no caso de Lisboa trabalhavam muito bem e 
até eram uma referência e hoje se consi-
deram de “periferia” face à distribuição, 
procura e preço médio obtido noutras zonas 
de maior centralidade e onde se situam os 
seus concorrentes, remetendo-os para um 
mercado muito sujeito à constante pressão 
dos preços resultando na sua não valori-
zação.

Independentemente das duas capitais é que 
o princípio do bom projeto e a boa locali-
zação é transversal a todo o território.

Num passado recente assistimos a um forte 
apelo à criação de várias tipologias de em-
preendimentos turísticos, onde os hotéis e 
os denominados resorts com golfe e turis-
mo residencial assumiam a liderança e a 
imagem do país na divulgação da sua oferta, 
e se efetuarmos hoje o balanço a leitura 
carecerá de uma análise profunda.

to, não só o “contágio” iniciado há cerca de 7 
anos na instalação de hotéis e hostels como 
apartamentos de curta estadia cujo resul-
tado do apelidado bom negócio tem in-
fluenciado investidores dos mais diversos 
quadrantes nacionais e internacionais.

Esta tem sido a tendência e a continuar nos 
próximos anos, não se sabe bem quantos 
mas a realidade é que parte dos promotores 
continua a não avaliar devidamente o negó-
cio onde se quer posicionar.

Numa ótica meramente economicista,  direi  
que muitos não serão viáveis, até porque 
um projeto de investimento deverá ter uma 
lógica de recuperação do capital no médio 
prazo, e estar pensado numa rápida trans-
formação e/ou saída do mercado onde atua 
em caso da sua alteração sem perdas 
significativas.

Claro que a equação deveria ser efetuada 
pelos promotores e cada estabelecimento é 
único, pelo que fatores como alinhamentos 
internacionais, inserção em cadeias de va-
lor, localização e características específicas 
de cada uma, conceito e estratégia são fun-
damentais, fazendo variar as perspetivas de 
exploração.

A ilusão continua permanente em muitos  
empresários, pois o custo do investimento 
face à capacidade produtiva instalada não 

evo referir que ponderei bastante se 
deveria ou não abordar este tema, 
mas na verdade o investimento é 

atual, seja de maior ou menor dimensão 
constituindo um pilar da nossa economia.

Após vários anos de grande quebra resul-
tante dos fatores que todos conhecemos, 
sente-se já por parte de muitos empresários 
a vontade de investir, até porque as empre-
sas e o país necessitam urgentemente desta 
retoma.

No turismo, os últimos anos têm sido férteis 
na procura e a grande incidência verifica-se 
em cidades como Lisboa e Porto com cres-
cimento significativo no número e diversi-
ficação de infraestruturas de alojamento.

Os centros históricos e áreas envolventes 
têm sido foco da intervenção urbana, e te-
mos assistido à requalificação, reabilitação e 
regeneração de dezenas de edifícios para 
afetação à atividade turística em modelos 
desde o alojamento à restauração e anima-
ção entre outros.

Viraram moda, a procura tem sido imensa, e 
o valor do imobiliário tem crescido significa-
tivamente atingindo hoje um custo por m  
que poucos esperavam e que, nalguns ca-
sos, toca a irrazoabilidade.

Vários fatores têm concorrido para este efei-

z
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Dispenso-me de referir o que a maioria bem 
informada já sabe, dizendo que o “parquea-
mento” de muitos empreendimentos em 
fundos são uma minoria dos que tiveram 
problemas de insolvência, infelizmente de 
norte a sul do país.

Não esqueçamos que todos eles quando 
iniciaram os seus investimentos se demons-
travam (aparentemente) viáveis económica 
e financeiramente, e com promotores entu-
siastas e motivados a querer fazer bem e 
melhor…

É óbvio que existem exceções e ainda bem, 
pois são elas que nos motivam a trabalhar e 
nos ensinam boas práticas a uma explora-
ção rentável, conhecendo eu alguns hotéis 
também na província que são rentáveis in-
dependentemente de se considerarem des-
tino ou não.

Em regra, este tipo de unidades tem re-
duzida capacidade e os proprietários são 
interativos na exploração, assumindo a lide-
rança do negócio e pessoalizando o esta-
belecimento.

Para se obter esta relação de causa/efeito é 
necessário gostar do que se faz, ter capa-
cidade empreendedora, empenho e desem-
penho e, finalmente, espírito de sacrifício, 
características nem sempre inerentes ao 
perfil de muitos investidores.

No extremo oposto estão cadeias hoteleiras 
cujo saber resulta da profissionalização  im-
plementada na sua estratégia de desenvol-
vimento, e cuja atividade em grupo favorece 
a operação de cada hotel no individual, es-
tudando à partida de forma ponderada os 
investimentos a realizar.

No meio destes estão todos os outros, re-
presentando uma significativa percen-
tagem dos empreendimentos no país 
e a maioria hipotecou a sua vida em 
resultado de um “sonho” que uma vez 
teve ao querer ser hoteleiro e/ou em-
presário turístico, sem contudo ter ava-
liado convenientemente os caminhos a 
percorrer…

Muitos ficaram numa situação difícil, sendo 
que a maioria ignorou o que denomino de 
boas práticas para o investimento no turis-
mo demonstrando a deceção pela falta de 
alcance no seu projeto e a forma como esta 
influenciou a sua vida.

Entusiamo generalizado, acessibilidade a 
financiamentos, majoração do estatuto em-
presarial entre outros, levaram a que priva-
dos e entidades oficiais potenciassem um 
crescimento exponencial da oferta e em lo-
cais sem qualquer apetência turística pelos 
mercados, independentemente das suas ex-
celentes características ambientais, cultu-
rais e gastronómicas, entre outras.

Este ano e meio de interregno sem apoios 
comunitários poderá ter sido útil na reava-
liação da estratégia de planeamento tu-
rístico para o país, o que resulta do novo 
programa Portugal 2020, mas também é ne-
cessário que os empresários ponderem de-
vidamente quais os investimentos em que 
deverão apostar, e os pré-analisem conve-
nientemente, na falta de que num futuro a 
médio/longo prazo se deverão interrogar se 

aquela “situação complicada” que têm co-
nhecimento não poderá também suceder-
lhes?

Hoje os modelos de negócio estão dife-
rentes, onde o fator qualidade/preço é fun-
damental na escolha do alojamento, deter-
minando a otimização do investimento e 
exploração, e onde o tipo de infraestrutu-
ras, serviços e os recursos humanos são 
peça fundamental na construção de um 
produto sustentável e que cada vez mais se 
pretende certificado.

A globalização, os novos hábitos de consu-
mo, a informação à distância de um click, e 
todos os meios tecnológicos ao dispor ga-
rantem desde já a qualquer empresário 
hoteleiro um dos maiores desafios que al-
guma vez teve no seu percurso profissional.

A idealização do seu projeto estruturada na 
perspetiva de alcance de resultados no mé-
dio/longo prazo sem alteração de fundo, 
pelo que soluções de carater passivo e ativo 
são fundamentais se conjuguem o melhor 
possível.
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“...é necessário que os 
empresários ponderem 
devidamente quais os 
investimentos em que 
deverão apostar, e os
pré-analisem 
convenientemente...”
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mesmo sem estudo apropriado da sua ini-
ciativa que a mesma irá resultar em sucesso, 
recorrendo a equipas pouco especializadas, 
na falsa perspetiva de minimização de cus-
tos, e que todos estes processos são fáceis …

Como em tudo, e não obstante o sentido 
colaborativo que a maioria das entidades 
oficiais instituiu nos seus procedimentos, é 
imperativo uma avaliação global do projeto 
a desenvolver, coordenar áreas e acompa-
nhar devidamente todos os patamares de 
intervenção, procurando garantir-se anteci-
padamente bons resultados e celeridade de 
procedimentos.

Aconselho, por isso, o recurso a consultoria 
especializada, que no setor do turismo é 
bastante credível e onde existem empresas 
que certamente poderão contribuir de for-
ma muito significativa para o sucesso do 
projeto a desenvolver.

Para o efeito, deverá reunir uma equipa mul-
tidisciplinar que coordenadamente possa 
garantir um conjunto integrado de serviços e 
a desenvolver de forma progressiva e o que 
exemplifico no cronograma apresentado*.

O esquema foi elaborado numa lógica de 
maior abrangência, pelo que a sua adapta-
ção deverá ser efetuada de acordo à inter-
venção pretendida, cabendo ao gestor de 
projeto avaliar e estabelecer o planeamento 
adequado.

Embora com a contração normal que parte 
dos promotores tem em contratar uma em-
presa habilitada, este passo é fundamental 
não só na pré-análise da intenção, estudo 
dos mercados e eventual plano de negócios, 
como na abrangência dos projetos.

Usualmente a maioria dos empresários jul-
ga saber o que pretende e está convencido 

JOSÉ MANUEL INÁCIO

jminacio@grupocertus.pt
Diretor Geral  FINANCERTUS|

“É necessário gostar do que se faz, ter capacidade empreendedora, empenho e 
desempenho e, finalmente, espírito de sacrifício, características nem sempre inerentes 
ao perfil de muitos investidores.”

Não subavalie o projeto/investimento.

Apure devidamente a sua oportunidade para o mercado, e 
a viabilidade económica e financeira.

Inove no produto nas várias áreas que o integram.

Defina estratégias de exploração. 

Contrate técnicos e/ou empresas que lhe aportem valor 
nos serviços que desenvolvam.

Tenha um rigoroso controle de custos e procure otimizar o 
investimento.

Aposte em recursos humanos qualificados e motivados.

Crie uma imagem de marca e estabeleça um bom plano de 
marketing.

Não ignore ou minimize os procedimentos adequados ao 
correto desenvolvimento da iniciativa nos vários estágios 
que a integram.

Não cometa os erros do passado …

MORAL DA HISTÓRIA



Em 2013, no mundo, existiam 5021 hotéis e 
restaurantes certificados de acordo com a 
norma ISO 9001. Este número teve uma va-
riação positiva de 480%, face a 1998. Em 
Portugal, no mesmo período, existiam 61 
hotéis e restaurantes certificados na norma 
ISO 9001.

A certificação é portanto reconhecida inter-
nacionalmente e valorizada pelo cliente.

Os consumidores possuem cada vez mais 
consciência e valorizam a qualidade dos ser-
viços e produtos que adquirem. As tendên-

atual crise financeira tem vindo a 
provocar uma maior preocupação 
com a qualidade, em todo o tecido 

empresarial. O setor da hotelaria e turismo 
não é, por isso, uma exceção.

Sendo que cada empreendimento tem de se 
destacar dos seus concorrentes, necessita 
de adotar alternativas ao nível da gestão es-
tratégica e com um propósito: a satisfação 
do cliente.

A norma ISO 9001 estabelece requisitos 
para a implementação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ), cujo foco priori-
tário é satisfazer as expectativas do cliente e 
melhorar continuamente o desempenho do 
empreendimento turístico.

Esta norma representa uma referência in-
ternacional para a certificação de Sistemas 
de Gestão da Qualidade, contando com o 
maior número de certificações no mundo 
inteiro. Existem mais de um milhão de 
empresas certificadas ISO 9001, tendo ocor-
rido, entre 1999 e 2013 (15 anos), um au-
mento de 315%. Em Portugal, para o mesmo 
período, ocorreu um aumento de 645% 
existindo, em 2013, 7041 empresas certi-
ficadas ISO 9001 (ISO, 2013).

“
palavra essa que é tão utilizada nos dias de hoje. Para nós, “qualidade” é identificar quais as 
necessidades e expectativas dos clientes, atuar de forma a garantir que o produto/serviço 
oferecido possui o fator de diferenciação que vai fazer pender a decisão do cliente a nosso 
favor, oferecer um produto/serviço que supere estas expectativas e, de seguida, analisar a 
satisfação obtida. Faz sentido?”

Iniciamos este artigo com a definição da palavra “qualidade”, defendida pela Vexillum, 

A cias apontam para um consumo efetuado 
com uma boa relação preço/qualidade e por 
isso, cada vez mais, os consumidores pro-
curam recorrer a empresas certificadas pois 
veem nestas entidades, uma garantia de 
cumprimento dos mais altos padrões de 
qualidade e da sua satisfação.

Além do Sistema de Gestão da Qualidade de 
acordo com a norma ISO 9001, também ou-
tras certificações podem ser estratégicas 
para o estabelecimento promover a sua 
imagem e agregar valor a si próprio:
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Refere-se à forma 
como o 

empreendimento 
implementa medidas 

para reduzir e/ou 
controlar o impacte 
da sua atividade no 

meio ambiente.

ISO 14001
Sistemas de

Gestão Ambiental

Refere-se à forma 
como 

empreendimento 
minimizar o risco para 

os seus 
colaboradores, 

clientes e outras 
partes interessadas.

OHSAS 18001
Sistemas de

Gestão da Segurança e
Saúde dos trabalhadores

ISO 22000
Sistemas de Gestão

da Segurança Alimentar

Rótulo
ecológico
europeu

Refere-se a demonstrar 
que o serviço prestado 
pelo empreendimento 
respeita o ambiente.

Refere-se à forma 
como o 

empreendimento 
implementa medidas 
para a assegurar que 

os perigos para a 
saúde dos 

consumidores são 
eliminados ou 

reduzidos a níveis 
aceitáveis

A QUALIDADE É A
RAZÃO PELA QUAL EXISTE
A SUA ORGANIZAÇÃO
POR VEXILLUM



Porque a certificação é uma avaliação por uma entidade independente e imparcial. Esta 
entidade, é reconhecida pelo mercado para poder realizar esta avaliação. Irá analisar o 
sistema de gestão, reportar o que analisou, documentar os resultados e emitir um 
certificado. A partir desta altura, o empreendimento poderá anunciar que é uma 
entidade certificada, utilizando este facto como uma ferramenta de marketing.
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Aposte na qualidade de forma sustentada. Juntos, faremos mais.Com a crescente preocupação na susten-
tabilidade  económica e ambiental, surge a 
necessidade de adotar estratégias de redu-
ção de consumos (energia, água, matérias 
primas e Resíduos), pelo que a ISO 14001 
Sistema de Gestão Ambiental começa a ser o 
novo compromisso dos hotéis. Em Portugal, já 
existem 27 hotéis e restaurantes certificados 
pela norma ISO 14001 (ISO, 2013).

Um destino turístico sustentável é um destino 
em que existe uma procura do bom desem-
penho ambiental, social e económico, espe-
cialmente nos aspetos que são relevantes e 
suportam as atividades turísticas. A certifi-
cação ambiental, além de ser valorizada pelo 
cliente, promove o controlo de indicadores de 
gestão, sobretudo ao nível dos consumos, que 
garantem uma maior sustentabilidade econó-
mica e maior competitividade das entidades.

Existem ainda outras certificações relevantes 
para os empreendimentos turísticos tais co-
mo NP 4494 (Turismo de Habitação e TER), NP 
4507 (Empreendimentos de Turismo de Na-
tureza), NP4520 (Atividades de Turismo de 
Natureza), Verificação EMAS (Sistema de Eco-
gestão e auditoria EMAS), Eco-hotel, entre 
outras.

A Vexillum, empresa especializada na imple-
mentação de sistemas de gestão e com apti-
dão e competências técnicas para a indústria 
hoteleira e turismo, cedo procurou vincular 
parcerias com as principais associações deste 
setor, com o objetivo de transmitir maior 
confiança e credibilidade, sendo já hoje uma 
referência a nível nacional, congregando uma 
oferta variada de serviços, tais como a imple-
mentação de sistemas de gestão, projetos de 
cliente mistério, estudos de mercado, for-
mação à medida, análises estratégicas de 
marketing, acompanhamento operacional, 
entre outros.

A preocupação de qualificar as unidades e os 
seus recursos, alinhando a oferta com a es-
tratégia, levou a Vexillum a oferecer outras 
soluções à medida das necessidades do em-
preendimento turístico. Estas soluções, não 
carecendo de certificação, são baseadas nas 
melhores práticas de sistemas de gestão, 
permitindo identificar potenciais fragilidades 
e atuando com o foco de prevenir a sua ocor-
rência, em oposição à simples correção das 
anomalias verificadas. Estas soluções desen-
volvidas, de acordo com as necessidades es-
pecíficas de cada empreendimento turístico, 
traduzem-se em benefícios rápidos de au-
mento da eficácia e ganhos de eficiência.

Os principais objetivos da Vexillum, passam 
por garantir a competitividade do setor tu-
rístico, promovendo uma imagem credível do 
turismo nacional, reconhecido como um des-
tino de qualidade, responsável e sustentável.

Bibliografia:
INE (2013) Estatísticas do turismo 2013. Lisboa – Portugal. Acedido em Setembro, 20, 
2014, em http://www.ine.pt.
ISO (2013). The ISO Survey of Management System Standard Certifications 2013. 
Switzerland. Acedido em Setembro, 20, 2014, em http://www.iso.org.

Sabemos que não existe nenhum empreendimento que diga que não 
oferece serviços de qualidade. Então porquê certificar-se?

ANA FILIPA COSTA  | VEXILLUM

geral@vexillum.pt

Consultoria estratégica e operacional

Consultoria em Sistemas de Gestão

Consultoria em Turismo, Hotelaria e Restauração

Cliente Mistério

Auditoria

Formação

www.vexillum.pt
geral@vexillum.pt

Sede: Avenida das Acácias, Nº14 - Loja 2, 2675-297 Odivelas
Tel: (351) 218 280 468
facebook.com/vexillum



Gerir pessoas hoje, não pode mais ficar-se 
apenas pela gestão administrativa dos 
processos a elas ligados. É forçoso encarar 
esta nova oportunidade de desafiarmos as 
nossas condições atávicas, administrativas 
ou políticas, colocando as mais fortes apos-
tas neste recurso, que de qualidade, é 
escasso. Para o fazerem os senhores em-
presários, têm que forçosamente pensar 
como Einstein, que um dia disse que “Lou-
cura é querer resultados diferentes fazendo 
tudo exatamente igual”.

correto enquadramento como fator de 
competitividade, se tornem uma priori-
dade para a organização. De fato, considero 
que este diagnóstico dá, quando bem feito, 
uma imagem precisa do ambiente mo-
tivacional na organização ao empresário (a 
noção do estado do empenho e envolvi-
mento das suas pessoas na e pela empresa), 
fazendo-o despertar para a necessidade de 
priorizar este indicador.

Ninguém - mesmo ninguém - hoje duvida, 
que numa organização a competir em mer-
cado aberto, cada pessoa e o conjunto des-
tas, se motivadas, com forte sentido de 
responsabilidade e empenho, podem fazer 
a diferença. Se assim é, então porque é que 
tantos empresários, questionados sobre es-
te aspeto, tendem a desvalorizá-lo, face a 
outros indicadores do estado da empresa?
 
O auto diagnóstico não funciona. As me-
didas anteriormente tomadas para pro-
mover a motivação, podem não ser hoje 
eficazes para ter as pessoas a puxar pela 
organização. É preciso pensar cada organi-
zação de per si, sem perder de vista o con-
texto em que desenvolve a sua atividade. A 
remuneração tendencialmente terá uma 
componente variável mais significativa - 
isto, em todas as funções e setores. Implan-
tá-la de forma justa e equilibrada não é 
tanto um problema legal, mas antes um 
desafio em cada organização, para que a 
empresa seja considerada um fator de mo-
tivação e não um emprego. O reconhe-
cimento do contributo individual e por 
equipa nos projetos da organização é uma 
premente necessidade. A formação em 
contexto de melhoria continua, com vista à 
otimização do desempenho quotidiano, já 
não pode ficar dependente de fundos ou 
apoios. Tem que ser olhada como qualquer 
outro investimento, do qual se tem que 
colher dividendos.

uando se fala de motivação, os em-
presários em geral preocupam-se, 
de imediato, com os custos envol-

vidos no conjunto de ações e práticas com-
binadas que a sua organização tem que 
encetar junto das pessoas, para se envolver 
neste objetivo. Não sendo nada que eu 
condene, acho, no entanto,  sinceramente, 
que o enfoque principal devia antes as-
sentar nos custos da desmotivação para a 
organização. E não é fácil, medi-los. Pois 
não. Mas, é imperioso fazê-lo, para pode-
rem ter consciência da situação da sua em-
presa neste capítulo.  Porque ainda que não 
seja fácil quantificá-los, não há qualquer 
dúvida que os custos da desmotivação são 
sempre superiores aos investimentos da 
motivação, uns e outros com efeitos diretos 
nos clientes e no mercado. Em particular no 
turismo, que é uma atividade de pessoas 
para pessoas, por excelência, de afetos e 
sorrisos, de atenções e boa disposição. Ao 
fim e ao cabo: férias são férias! Mas, são 
bem melhores, quando vimos, seja de onde 
for, reconfortados pela gastronomia, pelas 
paisagens, pelo spa, mas também, e so-
bretudo, pelas pessoas. Se, tudo o que referi 
antes, correr bem, mas a unidade em que 
nos instalarmos repisar má vontade e intriga 
interna, cochichos pelos cantos, ralhetes 
sussurrados nas escadas de serviço. Isso in-
comoda-nos. E, não é bom. Uma senhora 
tão simpática que nos deixou mais cho-
colates porque percebeu que tínhamos 
crianças, um barman, que vendo-nos atra-
palhados com a escolha do vinho, sem se 
impor, nos sugere - à sua responsabilidade- 
um vinho de eleição. Que bom que é! 
Sermos servidos, sem subserviência, com 
elegância e distinção, como só profissionais 
de gabarito sabem fazê-lo. Estamos de acor-
do, não é? Mas, como consegui-lo? 

O diagnóstico motivacional – insisto - é o 
primeiro passo para que as pessoas, e o seu 

Q
“Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual.”

por Lacerda Dias  Humangext|

LACERDA DIAS

HUMANGEXT - Recursos Humanos, SA.

www.humangext.com

Advogado e Administrador

OS CUSTOS DA
DESMOTIVAÇÃO
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O enfoque deste sistema de incentivos centra-se no apoio a projetos 
inovadores, através da produção de novos, ou significativamente 
melhorados, bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis 
diferenciadores e de qualidade, relacionados com:

Ao abrigo da Portaria n.º 57-A/2015 foi publicado o regulamento 
específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização, 
integrando a tipologia de investimento Inovação empresarial e 
empreendedorismo. Este regulamento tem aplicação em todo o 
território de Portugal continental.

Desta forma, como principais pontos nucleares do Sistema de In-
centivos à Inovação Empresarial e Empreendedorismo, destacam-se 
os seguintes:

SISTEMA DE INCENTIVOS À

INOVAÇÃO EMPRESARIAL E
EMPREENDEDORISMO

Critérios de elegibilidade dos beneficiários e 
     dos promotores
1) 

Terem a figura jurídica de PME;

Estarem legalmente constituídos;

Terem a situação tributária e contributiva regularizada;

 Tipologia de projetos2)

A criação de um novo estabelecimento;

O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente;

A diversificação da produção de um estabelecimento para pro-
dutos não produzidos anteriormente no estabelecimento;

A alteração fundamental do processo global de produção de um 
estabelecimento existente.

Os projetos do setor do turismo deverão estar alinhados com as 
estratégias nacional e regionais (Turismo 2020);

O criação de um novo estabelecimento em hotelaria deverá 

Desta forma, na estruturação/montagem de um possível projeto 
candidato há que levar em linha de conta os seguintes domínios de 
avaliação que concorrem para atribuição do mérito das iniciativas:

APOIOS FINANCEIROS
ecorridos cerca de ano e meio sobre o encerramento das 
candidaturas ao QREN, finalmente assistiu-se à publicação 
do atual quadro comunitário de apoio aguardado com muita 

expetativa.

Neste contexto, foram recentemente publicados os avisos de aber-
tura a candidaturas até Março de 2016, verificando-se condições 
muito específicas de apoio ao investimento, e assentando a análise e 
concessão de incentivos na perspectiva de resultados pós projeto.

Até final de 2015, as outras linhas de financiamento disponibilizadas 
pelo Turismo de Portugal continuam a ser uma opção e/ou cum-
ulativas com o Portugal 2020 relativamente a muitos projetos de 
investimento.

D
Apresentarem uma autonomia financeira mínima de 15% no ano 
pré-projeto (ano anterior à submissão da candidatura);

Não ser uma empresa em dificuldade (capital social fortemente 
reduzido devido a perdas acumuladas; processo de insolvência; 
incumprimento de planos de reembolso ao abrigo de anteriores 
apoios comunitários);

Declarar que não tem salários em atraso.
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 Outros critérios de
     elegibilidade dos projetos
3)

Ter data de candidatura anterior à data
de início dos trabalhos, não podendo
incluir despesas anteriores à sua
submissão, com exceção para estudos e
projetos realizados há menos de um ano;

Serem viáveis do ponto de vista económico e financeiro;

Suportados por capitais próprios no mínimo de 25% do inves-
timento elegível;

No caso de investimentos no setor do turismo, encontrar-se o 
projeto de arquitetura aprovado à data da candidatura, ou aceite 
a respetiva comunicação prévia na Câmara Municipal respetiva;

Ter um período máximo de realização de 2 anos;

Iniciar o investimento no prazo máximo de 6 meses após a 
comunicação da decisão de financiamento.

Despesas Elegíveis4) 

Aquisição de máquinas e equipamentos;

Aquisição de equipamentos informáticos;

Despesas com intervenção de TOC ou ROC para validação dos 
pedidos de pagamento;

Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing  e pro-
jetos de arquitetura e de engenharia;

 Forma, montante e limites dos incentivos5)

corresponder a um projeto altamente inovador e diferenciador 
em relação à oferta existente;

O aumento da capacidade de um estabelecimento já existente 
deve corresponder a um aumento mínimo de 20% da capacidade 
instalada em relação ao ano pré-projeto;

O princípio da diversificação e da alteração/melhoria do proces-
so de produção/serviço de um estabelecimento existente deverá 
prever investimento que produza efeitos duradouros (medido 
pela amortização e depreciação fiscal dos investimentos) e que 
incorpore valor acrescentado na estrutura operacional. Desta 
forma, este sistema de incentivos não apoia projetos de investi-
mento de mera expansão ou de modernização;

Foco na internacionalização;

Criação de postos de trabalhos qualificados (no mínimo equi-
valente ao nível VI – Licenciatura);

Eficiência produtiva, com particular destaque para a sustenta-
bilidade (atuações ou impactos em matéria de uso eficiente de 
recursos, eficiência energética,
mobilidade sustentável e redução de
emissões de gases com efeitos de estufa);

Contributo do projeto para a economia:
qualificação do emprego criado, efeito
estruturante do projeto, efeito de
arrastamento de PME;

Os incentivos assumem a forma reembolsável, sem juros, de acordo 
com o seguinte plano de reembolso:

8 anos (com período de carência de 2 anos e um período de 
amortização de 6 anos), abrangendo de forma transversal todas 
as tipologias de projetos;

10 anos (com período de carência de 3 anos e um período de 
reembolso de 7 anos) para os projetos de criação de novos 
estabelecimentos hoteleiros e conjuntos turísticos.

Sobre o total do incentivo reembolsável poderá ser atribuída uma 
isenção de reembolso no montante máximo de 50%, em função da 
contratualização de resultados previstos em sede de candidatura.

O ano de avaliação dos resultados corresponde ao segundo exercício 
económico completo após o ano de conclusão física e financeira do 
projeto, com exceção dos projetos do setor do turismo que cor-
responde ao terceiro exercício económico completo.

A avaliação prevista está associada a metas construídas sobre os 
seguintes indicadores:

 Avaliação dos resultados gerados pelo projeto6)

Valor acrescentado bruto;

Criação de emprego qualificado;

Volume de negócios.

No que respeita às taxas de incentivo, a taxa base ascende a 35%, a 
qual poderá ser acrescida das seguintes majorações, não podendo 
ultrapassar os 75%:

Taxa base 35% 35%

Sustentabilidade - Uso eficiente de recursos 10% 10%

Tipo de empresa

Empreendedorismo qualificado

Territórios de baixa densidade

25% 15%

10% 10%

10% 10%

Empreendedorismo jovem ou feminino 10% 10%

Pequena empresa Média empresa

Os projetos do setor do turismo podem ainda incluir como des-
pesas elegíveis a construção de edifícios, obras de remodelação e 
outras construções, sujeitos a limitações a definir nos avisos para 
apresentação de candidaturas.
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As ponderações para os indicadores referidos serão definidas nos 
avisos para apresentação de candidaturas.

Assim, haverá lugar à atribuição de uma isenção de reembolso, até 
ao montante de 50%, se o Grau de Cumprimento apurado for su-
perior a 100%, nos seguintes termos:



Economista  FINANCERTUS|
NUNO VELOSO

nveloso@financertus.pt

Superior a 100% e até 105%

% de Isenção de reembolso

10%

Superior a 125% 50%

Superior a 105% e até 110%

Superior a 115% e até 120%

Superior a 110% e até 115%

20%

40%

30%

Superior a 120% e até 125% 45%

GC - Grau de cumprimento apurado

Para 2015 e 2016:

A partir de 2017, inclusive:

Superior a 100% e até 105%

% de Isenção de reembolso

7,5%

Superior a 125% 45%

Superior a 105% e até 110%

Superior a 115% e até 120%

Superior a 110% e até 115%

20%

30%

22,5%

Superior a 120% e até 125% 40%

GC - Grau de cumprimento apurado

Por outro lado, haverá lugar à restituição antecipada do reembolso, relativa a cada ponto 
percentual de incumprimento de acordo com a seguinte tabela:

Superior a 75% e até 100%

% de Isenção de reembolso

0%

Superior a 50% e até 75%

Inferior a 50%

0,5% por cada 1% de incumprimento

100%

GC - Grau de cumprimento apurado

O limite mínimo de despesa elegível é de 75.000 euros no âmbito do Aviso n.º 03/SI/2015 
(Sistema de Incentivos de Inovação Produtiva – de natureza abrangente) e de 50.000 euros no 
âmbito do Aviso n.º 04/SI/2015 (Empreendedorismo Qualificado e Criativo – para Pequenas e 
Médias Empresas criadas há menos de 2 anos).

Ambos os avisos têm aplicabilidade em todas as regiões do Continente (Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo e Algarve.

Linha que prioriza a requalificação de em-
preendimentos turísticos. O montante 
máximo de financiamento ascende a 75% 
do investimento elegível. A taxa de juro 
associada à parte financiada pelo Turismo 
de Portugal corresponde à Euribor a 6 
meses. No caso da Banca, aplica-se a taxa 
de juro que resultar da análise da opera-
ção. O prazo máximo de reembolso situa-
se nos 10 anos, com período de carência 
até 3 anos.

QUALIFICAÇÃO
DA OFERTA
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Destina-se a apoiar a criação e requalifi-
cação de empreendimentos turísticos lo-
calizados em áreas urbanas. O montante 
máximo de financiamento é de 50% do 
investimento elegível, com prazo máximo 
de reembolso de 15 anos (inclui período 
máximo de carência de 4 anos). A taxa de 
juro associada ao financiamento corres-
ponde à Euribor a 6 meses, acrescida de 
spread, máximo de 2,5%.

Holding Fund Portugal
(Sujeito a disponibilidade orçamental)

JESSICA

Fases de candidaturas programadas para 2015 e 2016:

2  FASE Junho a Setembro de 2015

Outubro de 2015 a Março de 2016

1  FASEa
-

3  FASE

Vigorou de 20 de Março a 24 de Abril de 2015

a
-

a
-



“Além das várias inaugurações a que temos assistido um pouco por todo o país, ir-se-ão 
verificar nos próximos anos a abertura de mais 100 hotéis, cerca de metade em bairros 
antigos. ”

focalizados em cidades de elevado valor am-
biental, histórico e cultural, vieram gradual-
mente a impulsionar o turismo e projetá-las 
internacionalmente.

A conjugação destes fatores tem determi-
nado o crescente investimento em ativos 
imobiliários/turísticos com particular inci-
dência em Lisboa e Porto e hoje o entusias-
mo empresarial é elevado.

Além das várias inaugurações a que temos 
assistido um pouco por todo o país, ir-se-ão 
verificar nos próximos anos a abertura de 
mais 100 hotéis, cerca de metade em bairros 
antigos.

Bem assim, assistimos hoje a um público mais 
exigente e em que a procura por produtos 
integrados na oferta de qualidade é uma 
constante, conciliando estas facilidades com 
localizações rurais de grande atratividade pa-
ra os mercados empresariais, touring cultural 
paisagístico, gastronómico, enoturismo, e 
turismo de natureza, entre outros.

Sobretudo em cidades como Lisboa e Porto, 
em que a estratégia anterior foi o cresci-
mento para a periferia, os seus centros fo-
ram gradualmente perdendo importância 
não só por via da falta de residentes como 
de atividades comerciais e empresariais.

Nesse passado relativamente recente, fo-
ram poucos os que visionaram o que hoje é 
um movimento de forte impacto socioeco-
nómico, havendo contudo bons exemplos 
de hotéis e alojamento local que se instala-
ram a partir de pré-existências e se posicio-
naram com lugar de destaque no setor.

Há uns anos, o enfoque verificou-se com 
particular incidência na construção nova, 
fosse residencial ou turística, até pela ade-
quação dos instrumentos financeiros dis-
ponibilizados na altura para este tipo de 
produtos.

Por outro lado, as alterações verificadas nos 
consumidores para estadias de menor dura-
ção, como é o caso dos city breaks e muito 

m Portugal tem sido política municipal 
a aposta na reabilitação e regeneração 
urbana, não só com o objetivo de sal-

vaguarda da vivência dos residentes, bem 
como na recuperação de um património ar-
quitetónico, histórico e cultural de extremo 
valor, quase sempre em bairros tradicionais 
e ou centros históricos das cidades e vilas.

Mas não só em meios urbanos se tem verifi-
cado esta nova tendência empresarial, sen-
do que um pouco por todo o país e em zonas 
rurais temos assistido a excelentes interven-
ções que não só se revalorizam patrimonial-
mente, como aportam grande contributo 
sobretudo ao setor turístico em resultado da 
sua afetação à atividade, tendo esta estado 
na origem da iniciativa.

De facto, raras são as intervenções que não 
perspetivam a instalação de um negócio que 
possa vir a gerar meios que permitam a 
amortização do capital investido, tendo-se 
encontrado no turismo uma forma ade-
quada.

E

REABILITAÇÃO

HOTÉIS E CONCEITOS



No sentido da resposta aos vários segmen-
tos do mercado, têm surgido excelentes 
empreendimentos turísticos, assegurando 
experiências diversas aos clientes, sendo 
bons exemplos alguns que aqui divulgamos.

É consensual que intervenções a nível da 
reabilitação urbana devem ser mais acau-
teladas, sobretudo quando localizadas em 
imóveis classificados e ou centros histó-
ricos.

Esse maior cuidado passará não só pela 
elaboração e desenvolvimento do projeto, 
como pela sua apreciação nas entidades 
competentes, resultando no alargamento 
do prazo da sua implementação.

As soluções a adotar são, em regra, de maior 
complexidade técnica e legislativa, e o que 
se traduzirá no aumento dos valores de in-
vestimento a realizar.

Em consequência, ter-se-á um hotel de cus-
to mais elevado, mas que o poderá posi-
cionar noutro segmento de mercado que o 
valorize enquanto produto diferenciador.

Estes aspetos são fundamentais que se ana-
lisem previamente à tomada de qualquer 
decisão de investimento, e para o que tam-
bém contribuirá decisivamente a capacida-
de do futuro estabelecimento.

O custo será tão mais elevado por quarto, 
em principio, quanto menor a capacidade 
instalada , e o mercado ao ser muito compe-
titivo poderá vetar ao insucesso a maioria 
das pequenas unidades.

Falta de escala, custos acrescidos na opera-
ção, de profissionalismo já que muitas são 
de exploração familiar, e de sobre endivida-
mento entre outros, poderão ser motivos 
prejudiciais.

Resultante dos projetos em que temos par-
ticipado, indicamos valores de investimento 
por áreas de intervenção, apurados pela 
média de vinte unidades a partir de rea-
bilitação de edifícios, incluindo ampliações.

Não é fácil construir-se um bom plano de 
negócios, devidamente estruturado, e que 
no futuro a curto e médio prazo se mante-
nha válido e corresponda à operação.

Não abordamos sequer os muitos indicado-
res que contribuem para um bom desem-
penho, referindo-se que é difícil viabilizar-se 
económica e financeiramente um investi-
mento que ultrapasse um valor razoável por 
quarto.

Claro que este indicador é discutível, sobre-
tudo tendo em atenção o custo do imóvel a 
intervir que, em algumas zonas em centros 
históricos sobretudo de Lisboa e Porto atin-
gem preços superiores ao do mercado em 
geral.

Atenção a este aspeto, uma vez que convirá 
sempre acautelar o imóvel da exploração, e 
que a sua avaliação e valorização imobiliária 
dependerá de muitos fatores, tais como a 
localização, características especificas, ar-
quitetura, dimensão, etc.

Como principio de análise e aproximação ao 
estudo económico e financeiro a desenvol-

“Não é fácil construir-se um bom plano de negócios, devidamente estruturado, e que no 
futuro a médio prazo se mantenha válido e corresponda à operação. ”

CUSTOS DO
INVESTIMENTO

ver, poderemos muito facilmente efetuar 
uma equação tipo, mas que não se distan-
ciará muito da futura perspetiva de vendas, 
seguindo o “método dos mil”.

Para este cálculo, deveremos estudar o mer-
cado e definir qual o preço médio de venda do 
nosso futuro quarto (valor líquido, sem IVA, 
custo de pequeno almoço e comissões de 
agentes económicos) e multiplicá-lo por mil.

Se entendermos que conseguiremos ter 
uma receita de 90,00€ por quarto (equivale 
aproximadamente a 120,00 bruto), podere-
mos equacionar um valor de investimento 
aproximado de 90.000,00€ por unidade de 
alojamento, incluindo o imóvel, e tomando 
uma taxa de ocupação média de 60%.

Os promotores não se deverão iludir em re-
sultado do otimismo com que, em regra, en-
caram o projeto e a projeção dos resultados 
esperados, na lógica de que “o meu negó-
cio” será diferente pois na realidade quem o 
direcionará será o mercado…

NOTAS:     Indicadores resultantes de amostragem de 20 hotéis em edifícios reabilitados, com capacidade entre 15 e 90 quartos, sendo que

     em nenhum deles o valor da compra do imóvel é superior ao da intervenção.
    A construção engloba instalações técnicas especiais, e teve por base a demolição interior dos edifícios.
    Os valores são indicativos e deverão ser ajustados à especificação de cada projeto, estimando-se uma variação compreendida entre 10 a 15%, 
    decorrente também da relação entre áreas de alojamento, públicas e de serviço.
    Os equipamentos englobam mobiliário, decoração, cozinhas, lavandarias, palamenta, roupas, louças, etc.
    O custo total do quarto não engloba o valor de aquisição do imóvel, e é indicado a preços médios do mercado.
    Os valores indicados não repercutem a eventual valorização imobiliária.
    Não são considerados quaisquer encargos financeiros.
    As outras despesas englobam estudos e projetos, licenças, taxas, coordenação e fiscalização, registos, promoção, etc.
    IVA não incluído.
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Os incentivos fiscais s?o aplicáveis aos imó-
veis objeto de aç?es de reabilitaç?o inicia-
das após 1 de Janeiro de 2008 e que se 
encontrem concluídas até 31 de Dezembro 
de 2020.

ortugal é um dos países europeus que 
menos investe na reabilitação urba-
na. De modo a inverter esta tendência 

e gerar uma dinâmica capaz de dar resposta 
aÌ degradaç?o dos centros urbanos, foram 
criados importantes incentivos e benefícios 
fiscais, ao alcance dos envolvidos em ope-
rações de reabilitaç?o urbana, que compre-
endem isenç?es de impostos ou reduções 
significativas de taxas, designadamente, em 
sede de IMI, IMT, IVA, IRC e IRS.

Consideram-se operaç?es de reabilitaç?o 
urbana as intervenç?es destinadas a con-
ferir adequadas características de desem-
penho e de segurança funcional, estrutural 
e construtiva a um ou vários edifícios, ou às 
construç?es funcionalmente adjacentes in-
corporadas no seu logradouro, bem como 
às suas frações, ou a conceder-lhe novas 
aptidões funcionais, com vista a permitir 
novos usos ou o mesmo uso com padrões de 
desempenho mais elevados, das quais re-
sulte um estado de conservaç?o do imóvel, 
pelo menos, dois níveis acima do atribuído 
antes da intervenç?o.  

Entre os incentivos e benefícios fiscais há a 
salientar os seguintes:

P

INCENTIVOS FISCAIS À
REABILITAÇÃO URBANA
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PREDIAIS

MAIS VALIAS

Isenç?o na aquisiç?o de
prédio urbano destinado a 

reabilitaç?o urbanística desde que o 
adquirente inicie as obras no prazo 

de dois anos a contar da data da 
aquisiç?o e na primeira transmiss?o 

de prédio urbano reabilitado em 
área de reabilitaç?o urbana, 
destinado exclusivamente a 

habitaç?o própria e permanente;

Taxa reduzida de 6% às
empreitadas realizadas em imóveis 

integrados em operações de 
reabilitaç?o urbana ou de 

beneficiaç?o, remodelaç?o, renovaç?o, 
restauro ou conservaç?o de imóveis 

afetos à habitaç?o;

Isenç?o dos rendimentos
obtidos por fundos de investimento 
imobiliário, desde que, pelo menos 

75% dos seus ativos sejam bens 
imóveis sujeitos a ações de 

reabilitaç?o urbana em áreas de 
reabilitaç?o urbana.

• isenç?o por um período que pode ir 
até 10 anos.

• deduç?o à colecta de 30% dos 
encargos suportados pelo proprietário 
com a reabilitaç?o até ao limite de 
€500,00; 

• tributaç?o à 
taxa reduzida de 5% após a realizaç?o das 
obras de recuperaç?o;

• tributaç?o à taxa reduzida 
de 5% quando estas sejam inteiramente 
decorrentes da alienaç?o de imóveis 
reabilitados em área de reabilitaç?o 
urbana e à taxa de 10% no caso de 
alienaç?o de unidades de participaç?o em 
fundos de investimento imobiliário;

• IMT- isenç?o na aquisiç?o de prédio 
urbano dest inado a  reabi l i taç? o 
urbanística desde que o adquirente inicie 
as obras no prazo de dois anos a contra da 
data da aquisiç?o e na primeira 
transmiss?o de prédio urbano reabilitado 
em área de reabilitaç?o urbana, destinado 
exclusivamente a habitaç?o própria e 
permanente;

• IVA – taxa reduzida de 6% às empreitadas 
realizadas em imóveis integrados em 
operaç?es de reabilitaç?o urbana ou de 
beneficiaç?o, remodelaç?o, renovaç?o, 
restauro ou conservaç?o de imóveis 

IMI - 

IRS - 

RENDIMENTOS PREDIAIS - 

MAIS VALIAS - 

Isenç?o por um
período que pode ir até 10 anos;

Deduç?o à coleta de 30%
dos encargos suportados pelo 

proprietário com a reabilitaç?o até 
ao limite de €500,00; 

Tributaç?o à taxa
reduzida de 5% após a

realizaç?o das obras de recuperaç?o;

Tributaç?o à taxa reduzida
de 5% quando estas sejam 

inteiramente decorrentes da 
alienaç?o de imóveis reabilitados em 

área de reabilitaç?o urbana e à taxa 
de 10% no caso de alienaç?o de 

unidades de participaç?o em fundos 
de investimento imobiliário;
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por Carlos Tomé

“F
dos envolvidos em operações de reabilitação urbana...”

oram criados importantes incentivos e benefícios fiscais, ao alcance 



REABILITACAO URBANA

um período até 7 anos do IMI (Imposto Mu-
nicipal sobre os Imóveis) e ainda redução 
das taxas devidas à Inspeção Geral das 
Atividades Culturais.

A Utilidade Turística pode ser atribuída a 
título prévio, logo após a aprovação do pro-
jeto de arquitetura ou, a título definitivo, até 
6 meses após a abertura ao público do em-
preendimento.

Importante também será ter em considera-
ção o mais recente diploma publicado a pro-
pósito de benefícios fiscais e que se trata do 
Código Fiscal do Investimento (DL 162/2014 
de 31 de Outubro) o qual se insere no qua-
dro legislativo europeu aplicável aos auxí-
lios estatais para o período 2014-2020, com 
o objetivo de promover a competitividade 
da economia e reforçar um contexto fiscal 
mais favorável ao investimento, especial-
mente para os casos em que exista a criação 
ou manutenção de emprego e se localizem 
em regiões menos favorecidas.

O referido diploma consagra os seguintes 
apoios:

ndependentemente doutras disposições 
legais que incentivam ao investimento, o 
setor do turismo tem mecanismos de re-

conhecimento específico para os empreen-
dimentos que se destaquem pela qualidade 
e diferenciação da oferta, bem como contri-
buam de forma inequívoca para o aumento e 
dinamização da atividade.

Este instrumento é utilizado na instalação de 
unidades hoteleiras a instalar em imóveis a 
adquirir para o efeito, inseridos ou não em 
zonas de reabilitação urbana, e a sua apre-
ciação não assenta em critérios como os 
estabelecidos pelo Regime Jurídico da Rea-
bilitação Urbana, pelo que muitos empre-
sários no caso da hotelaria optam pela 
submissão dos seus pedidos ao estatuto de 
Utilidade Turística.

Sob a tutela do Ministro da Economia atra-
vés da Secretaria de Estado do Turismo, esta 
qualificação é atribuída aos empreendi-
mentos turísticos que satisfaçam um conjun-
to de requisitos de localização, construção, 
equipamentos e serviços que se adequem 
aos objetivos e linhas de desenvolvimento 
do Plano Estratégico Nacional de Turismo 
(PENT), incluindo as obras de melhoramen-
tos promovidos no empreendimento que te-
nham em vista a sua valorização ou aumento 
de categoria, além da melhoria ou aumento 
da qualidade dos serviços nele prestado.

Os benefícios fiscais abrangidos pela atri-
buição de Utilidade Turística (UT) incluem a 
isenção do IMT (Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis), aplicá-
vel à venda do imóvel para instalação do em-
preendimento turístico, sendo o imposto de 
selo reduzido a um quinto e isenção durante 

I

por Marta Silva|PARA O INVESTIMENTO NO TURISMO

BENEFÍCIOS
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“
empreendimentos que se destaquem pela qualidade e diferenciação da oferta, bem 
como contribuam de forma inequívoca para o aumento e dinamização da atividade.”

O setor do turismo tem mecanismos de reconhecimento específico para os 
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Regime de benefícios fiscais contratuais 
aos investimentos produtivos;

Regime Fiscal de Apoio do 
Investimento (RFAI);

SIFIDE II (Sistema de Incentivos
Fiscais em Investigação e 
Desenvolvimento Empresarial)

Regime de Dedução por Lucros
Retidos e Reinvestimentos
(DLRR)

Destaca-se para o caso do investimento na 
atividade turística, no contexto do RFAI, tan-
to a instalação de empreendimentos novos 
como remodelação de existentes, indepen-
dentemente da sua categoria, mas desde 
que o investimento proposto seja reconhe-
cido de elevado interesse para a região por 
parte da assembleia municipal competente.

Os benefícios passam pela isenção ou re-
dução do IMT, isenção do Imposto de Selo.

A isenção ou redução do IMI, consoante a 
análise a efetuar por parte da entidade com-
petente, é por um período de 10 anos.

MARTA SILVA

msilva@financertus.pt

Dep. Assessoria Técnica  FINANCERTUS|



HOTELARIA DE CHARME

“
exigindo qualidade no serviço. É neste sentido que os Hotéis Boutique se destacam, 
oferecendo produtos e serviços que se distinguem dos já existentes e promovendo uma 
hotelaria com uma abordagem relacional de proximidade com o cliente.”

... O turista pretende viver novas experiências nos seus períodos de descanso e lazer, 

in Portugal

Porém, é consentâneo afirmar-se que um ho-
tel boutique distingue-se por inteiro das 
unidades hoteleiras estandardizadas, que ofe-
recem padrões de serviço, de organização, 
mobiliário e decoração semelhantes.

Se pesquisarmos num dicionário de língua in-
glesa a definição mais comum de Hotel Bouti-
que, obtemos a seguinte informação: “a small 
luxury hotel offering premium services, often 
located in a fashionable location”. Estamos 

ão vários os projetos turísticos em 
Portugal que se têm evidenciado nas 
capas de revistas pelo glamour e dife-

renciação no estilo arquitetónico e decora-
tivo. Conhecidos como hotéis de charme e 
designados internacionalmente como Ho-
téis Boutique, este conceito é conhecido no 
universo turístico desde o início dos anos 80, 
onde surgiram inicialmente em Londres, o 
The Blakes Hotel, e o Bedford em São Fran-
cisco, nos E.U.A.
 
Não existe uma definição exata que descreva 
as caraterísticas de um Hotel Boutique. São 
muitos os intervenientes no setor hoteleiro 
que consideram este tipo de conceito assen-
te em hotéis de pequena dimensão, com 
atendimento personalizado e direcionado à 
experiência do cliente. No entanto, outros 
colocam em causa este tipo de hotel afir-
mando que não é mais do que uma operação 
de marketing.
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”

A boutique hotel is 
something like art, hard 
to define, but you know 
one when you see it.

perante uma definição abrangente, que não 
especifica as caraterísticas que as unidades ho-
teleiras deverão ter em comum neste âmbito, 
permitindo desenvolver projetos turísticos 
muito distintos, apesar de englobarem o mes-
mo conceito.

É possível identificar um conjunto de caracte-
rísticas em comum, entre as várias unidades 
hoteleiras, que se constituem como Hotel Bou-
tique, nomeadamente:

   Arquitetura e Decoração: distinguem-se por 
ocuparem edifícios antigos, devidamente 
integrados no ambiente urbano, geralmente 
com um importante valor patrimonial. Devido 
à impossibilidade de se realizarem alterações 
profundas no interior de muitos destes 
empreendimentos, é natural encontrar áreas 
comuns de menor dimensão (hall, zonas de 
estar e de restauração), bem como quartos 
com diferentes configurações. É precisamente 

Mark Van Hartesvelt

por Carlos Linheiro



   Marketing: A maior parte dos Hotéis Bouti-
que são independentes, o que dificulta as 
ações de marketing devido à exigência do 
esforço financeiro. Como alternativa, asso-
ciam-se a centrais de reserva e a outros meios 
de promoção turística. A inserção de uma te-
mática no hotel será um fator importante 
para a captação de clientes e uma forma de 
impulsionar a comercialização do produto.  

São muitos os promotores turísticos que es-
tão a proceder à requalificação dos seus em-
preendimentos como forma de adaptação ao 
atual mercado turístico. Cada vez mais via-
jado e informado, o turista pretende viver 
novas experiências nos seus períodos de des-
canso e lazer, exigindo qualidade no serviço. 
É neste sentido que os Hotéis Boutique se 
destacam, oferecendo produtos e serviços 
que se distinguem dos já existentes e promo-
vendo uma hotelaria com uma abordagem 
relacional de proximidade com o cliente.

A Financertus, Lda. tem participado em vá-
rios projetos turísticos com este conceito, 
no âmbito da assessoria financeira e técnica 
que desenvolve.

A implementação deste tipo de infraestru-
turas turísticas contribui para o desenvolvi-
mento económico e social das comunidades 
locais, através do fomento de atividades e 
comercialização de produtos endógenos à 
região que integram; preserva e potencia o 
património histórico-cultural devido à re-
qualificação de edifícios e à dinamização e 
divulgação de conteúdos locais; e assegura 
a sustentabilidade económica do turismo, 
promovendo produtos inovadores e dife-
renciados com investimentos que maximi-
zam a qualificação dos recursos humanos e 
a qualidade dos serviços.
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a partir da arquitetura e da disposição das 
diferentes áreas internas dos edifícios que 
se definem espaços ímpares, nichos dentro 
dos hotéis que surpreendem os clientes pe-
la coerência entre a arquitetura, decoração 
e conforto.

Mas nem tudo são rosas… Desenvolver um 
plano de otimização funcional numa infra-
estrutura antiga é uma tarefa complexa, 
principalmente tratando-se de empreendi-
mentos turísticos que são na sua maioria de 
categoria elevada, o que implica o cumpri-
mento de um conjunto elevado de normas 
hoteleiras, nomeadamente a disponibiliza-
ção de um maior número de equipamentos 
para os clientes, a distinção entre zonas de 
serviço e de clientes e as respetivas circu-
lações, a implementação de unidades de 
alojamento de maiores dimensões e a ins-
talação de equipamentos técnicos, que ge-
ralmente afetam áreas essenciais para a 
rentabilidade do empreendimento.

Independentemente das caraterísticas ar-
quitetónicas que um edifício apresente, a 
decoração é fundamental e apela à sofisti-
cação, bem-estar e requinte nos diversos es-
paços. Em determinados empreendimentos 
é notório o entendimento visual entre a de-
coração clássica e moderna, no sentido de 
compatibilizar aspetos funcionais da opera-
ção turística com o conforto e imagem que o 
hotel pretende oferecer ao cliente.

É igualmente comum a introdução de um 
conceito temático que incremente valor às 
diversas zonas de um estabelecimento ho-
teleiro, através da decoração e equipa-
mentos diversos alusivos a um tema. Aliás, 
são muitos os gestores de hotéis que criam 
diferentes conteúdos entre quartos, pro-
porcionando ao cliente repetente a sen-
sação de estreia no usufruto das unidades 
de alojamento.

“A imagem de um hotel 
boutique é um fator 
essencial na valorização 
do produto turístico.”

  Os Hotéis Boutique requerem maior in-
vestimento, não só na recuperação de edi-
fícios antigos e nos acabamentos de obra, 
como em equipamentos hoteleiros, tais co-
mo o mobiliário e a decoração, garantindo, 
assim, um nível elevado de qualidade na 
oferta do produto e serviços, e no retorno fi-
nanceiro. É necessário ter em linha de conta 
que a aposta em equipamentos de baixo 
custo promove o empobrecimento do pro-
duto que se pretende comercializar, colo-
cando em causa a sua atração e consequen-
temente o seu sustento. 

  Localização: Os hotéis boutique estão in-
tegrados em zonas históricas das cidades e 
vilas. No entanto, existem projetos engloba-
dos em locais distantes dos meios urbanos, 
onde a beleza paisagística tem um papel 
preponderante na atração turística.

  Tipo de empreendimento e categoria ho-
teleira: São por norma Estabelecimentos Ho-
teleiros ou Hotéis Rurais que se posicionam 
maioritariamente na categoria de 4 e 5 estre-
las. Em Portugal o número de unidades de 
alojamento diverge em média entre 15 a 50 
quartos, no entanto, no restante continente 
Europeu e na América do Norte oscilam entre 
os 15 e os 150 quartos. Deve-se ter em conta 
que uma quantidade superior a este número 
em alojamentos poderá colocar em causa a 
personalização do serviço. 

  Segmentação de mercado: Direcionados 
sobretudo para o lazer, estes hotéis não têm 
capacidade para receber grupos de grande 
dimensão. São procurados por um público 
abrangente, por norma com idade superior 
a 35 anos e com um rendimento médio alto. 
São geralmente pessoas sofisticadas, infor-
madas, exigentes e autónomas. Gostam de 
desfrutar de novas experiências e de fre-
quentar locais que estejam na moda. São 
utilizadores de internet, servindo-se deste 
meio para conhecer outros destinos e ho-
téis de tipologia semelhante. São muitos os 
clientes fidelizados que voltam a procurar 
os mesmos hotéis, experimentando outros 
quartos e serviços que não tenham usado 
anteriormente. 

 Serviço: Conhecidos por apresentarem um 
serviço personalizado, este conceito é refor-
çado com a aplicação de temáticas, criando 
maior envolvência do cliente em qualquer 
área do hotel. O objetivo é servir ao máximo 
qualquer pedido que o cliente realize, den-
tro dos limites exequíveis. 

  

CARLOS LINHEIRO
Gestor Hoteleiro  FINANCERTUS|

geral@financertus.pt



origem do Porto como cidade data de 417, e a sua história 
remonta a um tempo, quase nos primórdios da civilização, 
em que o local foi designado como “Porto”, por ser de 

paragem obrigatória às gentes que viajavam no território. 

A terminologia da palavra aponta para “portus”, “a porta”, topó-
nimo que traduz a vida comercial e o desejo de um povo pioneiro na 
descoberta do desconhecido.

É no contexto de descoberta e desejos de ir mais além que a cidade 
se foi desenvolvendo ao longo dos anos, com orgulho e reconheci-
mento por parte dos seus habitantes, possuindo hoje monumentos 
e edifícios que, pela sua arquitetura e características singulares, 
fazem do Porto uma cidade com um vasto património histórico e 
cultural.

Os monumentos, núcleos históricos e igrejas existentes constituem-
se como fortes atrativos turísticos, que permitem identificar as prin-
cipais fases da sua história, como contribuem para a riqueza patri-
monial cultural e paisagística da cidade, fazendo da cidade Invicta, 
um dos emblemas de Portugal, reconhecido internacionalmente.

A comprovar isso são exemplo os vários prémios atribuídos, como é 
o caso do “Melhores do Ano” da revista WINE, em que a cidade do 

A

PORTO

“
desenvolvendo ao longo dos anos, com orgulho e reconhecimento por parte dos seus 
habitantes...”

É no contexto de descoberta e desejos de ir mais além que a cidade se foi 

Porto foi eleita “Destino Gastronómico do Ano 2013”, onde é 
elogiado o cosmopolitismo da cidade, com realce para o crescente 
número de turistas, muito interessados em descobrir o produto 
“gastronomia e vinhos”, ou o caso mais recente em que a cidade do 
Porto foi eleita como o "Melhor Destino Europeu 2014", um galar-
dão atribuído anualmente pela "European Consumers Choice", sen-
do este um reconhecimento do excelente trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido no Porto e Norte de Portugal, nas várias vertentes 
do setor do turismo.
 

UMA CIDADE COM HISTÓRIA
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À semelhança do que se tem vindo a verificar em Lisboa, também no 
Porto têm sido desenvolvidas políticas de apoio à requalificação e 
regeneração urbana, por parte dos órgãos institucionais.

A expansão da cidade tem sido acompanhada também pelo aumento 
da oferta hoteleira, de qualidade, encontrando-se um grande número 
de intervenções nos centros históricos, através da recuperação de 
imóveis existentes e degradados, procurando uma rentabilização 

futura do investimento.

É neste cenário que convidámos o gestor e consultor, Dr. Rui D'Ávila, a 
comentar o atual panorama turístico e empresarial que, para além de 
prever a recuperação de património arquitetónico, histórico e cul-
tural, se perspetiva venha a contribuir de forma inquestionável para a 
valorização da cidade.

“
atrativos turísticos, que permitem identificar as principais fases da sua história, como 

contribuem para a riqueza patrimonial cultural e paisagística da cidade, fazendo da cidade 
Invicta, um dos emblemas de Portugal, reconhecido internacionalmente.”

Os monumentos, núcleos históricos e igrejas existentes constituem-se como fortes 
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tão já em projeto. O mesmo sucederá com a 
renovação já anunciada da ligação ferroviá-
ria entre o Porto e a Corunha, muito impor-
tante para uma população de cerca de seis 
milhões, e até, embora de forma indireta, 
com a abertura do novo terminal de cruzei-
ros de Leixões pois apesar de os cruzeiristas 
pernoitarem nos navios, não deixarão de 
visitar a cidade, de voltar e de a divulgar.

É claro que o turismo de lazer é muito sazo-
nal e esta característica é muito prejudicial 
para o equilíbrio da exploração dos hotéis, 
sendo muito importante dar o passo seguin-
te no aumento da atratividade da cidade. E 
esse passo consiste na criação do turismo de 
negócios e no setor dos incentivos, congres-
sos e eventos.

No que respeita ao turismo de negócios há al-
guns factos interessantes, como por exemplo a 
instalação no Porto da nova instituição finan-
ceira ou agência de fomento, a projeção das 
escolas de negócios Porto Business School e Ca-
tólica Porto Business School, o crescente prestí-
gio do INEGI, a importância do porto de Leixões 
e ainda a interessante fixação em Braga (bem 
perto mas cidade concorrente a ter em conta) 
de startups e empresas de alta tecnologia com 
êxito internacional. Em época de contração na-

como já foi comentado? Será o Porto um 
caso de moda passageira ou terá condições 
para perdurar como destino atraente e 
atrativo?

Vejamos, o número de passageiros desem-
barcados no aeroporto Francisco Sá Carnei-
ro passou de 1,4 milhões em 2004 para 3,1 
milhões em 2013 (ver Quadro 1), sendo 
muito forte a expectativa para a estatística 
de 2014, ainda não disponibilizada pelo INE.

A Ryanair anunciou a abertura de quatro 
novas rotas de e para a Alemanha e a EasyJet 
anunciou duas novas rotas de e para Ingla-
terra. Ambas as companhias anunciam cres-
cimento acelerado para os próximos três 
anos. Mesmo que as taxas de crescimento 
sejam bem mais modestas do que as que se 
verificaram nos últimos anos, por exemplo 
2,5% anuais, tal representará em 2017 mais 
cerca de 400 000 passageiros desembarca-
dos, dos quais cerca de 86% serão estran-
geiros, portanto cerca de 580 000 dormidas 
acrescidas (considerando cerca de 1,7 noi-
tes de permanência por passageiro estran-
geiro e que a sua distribuição pelo norte 
será principalmente no Porto ou pelos me-
nos com uma noite de permanência). Este 
aumento de dormidas irá naturalmente au-
mentar a taxa de ocupação média das uni-
dades existentes, mas também demandar 
novas unidades, das quais algumas dez es-

m Lisboa e Porto o investimento em 
hotelaria está dinâmico e a interessar 
os melhores operadores. Se Lisboa já 

tem uma tradição de turismo de lazer e de 
negócios, o Porto não tem e as poucas expe-
riências dos anos oitenta e noventa não fo-
ram sucessos. A situação alterou-se e hoje o 
investimento em hotelaria ou em outras 
formas de alojamento, como o alojamento 
local e os hostels, surge à frente de outras 
opções imobiliárias dos investidores. Há ra-
zões bem objetivas para este fenómeno co-
mo por exemplo a implantação da Ryanair e 
da EasyJet no aeroporto Francisco Sá Car-
neiro, mas a relação entre o movimento de 
passageiros no aeroporto e a atratividade 
da cidade é biunívoca, isto é se a cidade não 
estivesse preparada para receber os turis-
tas, não bastaria a presença das compa-
nhias aéreas; haveria um fluxo inicial que 
depois se perderia rapidamente para as ci-
dades concorrentes. Sucede que o fluxo de 
passageiros tem vindo a subir de forma per-
sistente há dez anos, com a exceção do ano 
2009, e os últimos três anos foram surpre-
endentes mesmo para quem cá vive ou há 
muito tem cá a sua exploração turística. 

O Porto tem sido capaz de surpreender 
quem a visita, o que criou o círculo virtuoso 
em que quantos mais turistas vêm mais 
turistas são atraídos. Esta dinâmica será 
duradoira ou estará perto da saturação, 

E

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aeroporto do Porto 1.435 1.505 1.647 1.944 2.232 2.230 2.611 2.963 2.987

França 301 299 326 374 438 474 588 673 743

Espanha 186 221 230 361 388 371 413 499 450

Alemanha 158 128 202 233 241 242 256 304 313

Suiça 63 67 62 92 169 209 243 271 293

Reino Unido 123 214 198 218 244 229 243 245 231

Outros 605 575 628 666 752 705 868 972 957

Portugal | Passageiros desembarcados, por aeroporto e mercados - TOP 5 em 2013 - (milhares)

Aeroportos Nacionais / 

Mercados

Anos

DINÂMICA TURÍSTICA DA

CAPITAL NORTENHA

QUADRO 1

por Rui D’Ávila

“O Porto tem sido capaz de surpreender quem a visita, o 
que criou o círculo virtuoso em que quantos mais turistas 
vêm mais turistas são atraídos.”

2013

3.150

Informação ainda não disponível



RUI D’ÁVILA  | Engenheiro

skype: rui.avila3 | (+351) 933 420 809

turalmente que os esforços têm pouco resul-
tado mas é necessário que a Câmara Municipal 
e a CCDR-N estudem como podem contribuir 
para potenciar a instalação de negócios.

Já nos eventos e congressos não se vê di-
nâmica, em alguns casos até retrocessos. O 
desprezo pelo circuito da Boavista é um 
exemplo. Qualquer cidade europeia que 
consiga ter um circuito urbano de competi-
ção preserva-o e acarinha-o porque sabe 
bem do poder de atração e de divulgação 
que o circuito confere à cidade. O último cir-
cuito da Boavista, em 2013, vendeu 200 000 
bilhetes e passou durante vários dias na Eu-
rosport. Foi a maior competição com bilhe-
tes pagos em Portugal e quem andou pelo 
paddock, pelos hotéis e restaurantes nessas 
duas semanas pôde verificar a enorme 
quantidade de estrangeiros que cá estive-
ram e a festa que fizeram. Estranhamente 
alguns comentadores acham que o sucesso 
da divulgação internacional do Porto nada 
tem a ver com o circuito da Boavista, cha-
mam-lhe até, depreciativamente, «as corri-
das de popós», mas na realidade tratava-se 
de um evento que estava a ter sucesso cres-
cente e que, juntamente com Serralves, Ca-

sa da Música, o casco histórico reabilitado, a 
Universidade, o mar e o rio, são grandes 
mais valias que explicam uma parte do 
sucesso.

Em conclusão, acreditamos que o cresci-
mento da indústria hoteleira no Porto é 
sustentado e que vai gerar, por um lado a su-
bida da average room rate (ver quadro em 

baixo que reflete a ARR de uma amostra de 
21 hotéis de quatro e cinco estrelas da zona 
da Baixa e da Boavista) e por outro lado o 
aparecimento de novas unidades.

avila.rui@gmail.com
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QUADRO 2

Hotel 1

Hotel 6

Hotel 3

Hotel 7

Hotel 13

Hotel 9

Hotel 12

Hotel 15

Hotel 17

Hotel 21

Hotel 19

Tarifas médias

50,00 €€ 150,00 €100,00 € 200,00 € 250,00 €-

crescimento turístico do Porto tem vindo a ser sustentado pe-
la criação de unidades hoteleiras de qualidade, realçando-se 
a reabilitação de edifícios e a sua transformação em hotéis, 

com incidência no centro histórico.

Resultado da anexação de três edifícios na Rua D. Hugo junto à Sé, 
perspetiva-se que em breve se inicie a construção do Alaia Porto Ho-
tel de quatro estrelas, enriquecendo o parque hoteleiro da cidade e 
constituindo um produto inovador.
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EDIFÍCIO ANTES DA REABILITAÇÃO

HOTEL
ALAIA PORTO
EM PROJETO

Com um conceito multicultural e de lazer, a unidade hoteleira visará 
preencher uma lacuna existente na cidade por forma a corresponder 
à crescente procura de alojamento de qualidade e diferenciado, con-
ciliado com uma oferta diversificada de serviços.

O local, bem perto da Ribeira, dos cais de embarque dos barcos de 
circuitos turísticos do Rio Douro, e bem no coração da cidade antiga, 
constitui-se como de excelência no âmbito da procura turística exis-
tente.

VISTA DO EDIFÍCIO













Interessámo-nos prontamente, como arqui-
tetos, pelas características arquitetónicas re-
levantes que careciam de clarificação e pre-
servação e, como cidadãos, pela oportunida-
de de contribuirmos para a vivificação do 
centro histórico da cidade explorando uma 
forma de lhe devolver um espaço ímpar.

Havia ali um ambiente de casa que pareceu 
desde logo importante manter. A alta de 
Coimbra tem uma função de habitação muito 
forte. Faz sentido um novo equipamento po-
tenciar essa função e adaptar-se a ela e não 
transformar-se num equipamento genérico. 

No caso, o conjunto de unidades correspon-
derá essencialmente a apartamentos que uti-
lizam a distribuição original das casas.

Tudo isto responde às questões que nos preo-
cupavam inicialmente, garantindo uma ponte 
entre o passado patrimonial e o futuro que 
estamos a construir, ao mesmo tempo que 
dotamos o projeto de características diferen-
ciadoras, alinhando-o assim com as necessi-
dades do empreendedor. 

“A alta de Coimbra tem uma função de habitação muito forte.
Faz sentido um novo equipamento potenciar essa função e adaptar-se a ela e não 
transformar-se num equipamento genérico.”

Qual o desafio que resultou após 
verificação "in-loco" das condições 
dos edifícios para a elaboração de 
um projeto hoteleiro?

A nobreza e potencialidades arquitetónicas 
do conjunto dos edifícios, o pátio, muito me-
diterrânico e agregador, e as relações que as 
pré-existências estabelecem com a envol-
vente, em contacto direto com o perímetro 
classificado como património da UNESCO, 
tornaram o projeto imediatamente sedutor 
e motivante. Aquele conjunto de edifícios 
merecia regressar ao dia a dia da cidade.

1 |

[departamento Arquitetura]depA
RESPONSÁVEL PELO PROJETO DAS CASAS DA ALTA UNIVERSITY - HOTEL APARTAMENTO

3 PERGUNTAS A
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técnicas e simbólicas. É esse também o pa-
pel do arquitecto.

Técnicas já que se trata de garantir a esta-
bilidade e compatibilidade dos materiais e o 
controlo das patologias. Simbólicas pela 
questão da memória, que é um tema rele-
vante na construção mental da cultura 
europeia.

Acreditamos ser possível e necessário cons-
truir em continuidade e não em ruptura, 
estando a força da memória presente tanto 
no dia-a-dia da cidade como na expetativa 
de quem a procura em visita. Na verdade, as 
pessoas quererão perceber que estão num 
edifício específico e não num edifício abs-
trato e indiferenciado.

Não menos importante, trabalhar em pré-
existências requer um acompanhamento 
intensivo em obra já que o “imponderável” 
é nestas obras incontornável, mais do que 
em obras novas de raíz. Só desta forma, se 
poderá dar uma resposta eficaz para que o 
controlo e a coerência de todo o projeto seja 
garantido.

Não houve uma dificuldade marcante e de-
finidora, mas sim em lidar com as diferentes 
forças direcionais, na montagem do puzzle 
numa pré-existência complexa, conse-
guindo equilibrar e viabilizar a heterogenei-
dade de todas das exigências. Neste esforço, 
foi essencial o tempo para maturar as op-
ções de projeto, nascidas do diálogo e do 
empenhado trabalho em equipa não só dos 
projetistas como também do dono de obra, 
das entidades institucionais e da consultoria 
da Financertus.

Seguidamente é importante, em tão diver-
sificado conjunto e alvo de uma intervenção 
tão alargada, encontrar um caminho cons-
trutivo unificador e coerente para linguagem 
e para os pormenores construtivos tanto os 
do interior como os do exterior, tanto os das 
pequenas partes como os do todo, tanto os 
relativos ao passado patrimonial como as das 
exigências do tempo presente.

Em relação a este último binómio, as solu-
ções construtivas devem, mediar um im-
portante equilíbrio entre o respeito pelos 
processos construtivos tradicionais e a adap-
tação da construção às novas exigências 

Como entendem se deva processar 
uma obra desta natureza, nomea-
damente a nível de pormenores de 
execução e métodos construtivos?

Que dificuldades sentiram no 
desenvolvimento do projeto, no-
meadamente técnicas, de condicio-
nantes financeiras e institucionais?

Encontrar uma resposta criteriosa e equili-
brada às várias necessidades e exigências, 
trazidas pelas diferentes partes envolvidas, 
garantindo sempre o controlo do todo e a 
coerência do projeto final. Equilíbrio será, 
talvez, a palavra-chave deste projeto.

Um equipamento hoteleiro é, logo à partida, 
um programa extremamente exigente, tanto 
pelas suas exigências funcionais e opera-
cionais, como pela grande carga legislativa.

Aqui acresceu o facto de estarmos a traba-
lhar com um conjunto de pré-existências de 
grande complexidade na sua morfologia, 
áreas e relações de cotas. Acresceu também 
o cuidado e o rigor próprios de quem inter-
vém num centro histórico e em especial na 
zona de proteção do Bem classificado pela 
UNESCO. Somaram-se ainda uma carga regu-
lamentar e  supervisão institucional zelosa.

Não menos importante foram as condicio-
nantes financeiras. A conjuntura económica  
obriga a uma resposta perspicaz nas solu-
ções construtivas, e as opções de projeto 
serão claramente condicionadoras da sua 
viabilidade futura.

3 |

Departamento Arquitetura  depA|

www.dep-a.com

2 |
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“Alcatifa Modular para Hotelaria
Design, Versatilidade, Funcionalidade e Conforto”

Lisboa

Rua Mariana Vilar, nº1 E
Parque Colombo . 160-537 Lisboa

Tel.: 217 122 740 . Fax.: 217 122 749

Porto

Rua de Santa Catarina, nº1480
4ºpiso, sala 4.1 - 400-448 Porto

Tel.: 225 518 562 . Fax.: 225 503 116

Luanda

Ed. Casa Desportista, 1º Andar, nº311
Ilha do Cabo, Luanda - Angola

Tel.: +244 912 502 030 | +244 923 604 211
Fax.: +244 222 309 646

intergrau@intergrau.com

www.intergrau.com

Custom Urban Retreat™

“Alcatifa Modular para Hotelaria
Design, Versatilidade, Funcionalidade e Conforto”



HOTEL

rojeto desenvolvido por uma empresa familiar liderada pelo 
Sr. Carlos Marçal, o edifício adaptado a hotel rural de 4 es-

trelas transporta para os dias de hoje, toda uma vivência do 
passado carregado de história.

Dirigido por Elsa Marçal, a operação pauta-se por um elevado ser-
viço e apoio ao cliente, que ali se transporta no tempo a épocas 
passadas.

Atenta à necessidade de criação de dinâmicas sociais que com-
batam a desertificação do interior, a Câmara Municipal da Sertã 
procurou um modelo interessante na recuperação do património 
edificado e criação de emprego, e o que nos foi transmitido pelo seu 
Presidente.

Apesar da conjuntura económica que se atravessa, foi investindo na 
inovação e diferenciação do produto, bem como na sua interna-

P

CONVENTO DA SERTÃ

UMA UNIDADE HOTELEIRA CHEIA DE HISTÓRIAS PARA CONTAR

“
construído no século XVII, considerado um dos edifícios de referência no concelho da 
Sertã. Por esta razão, o edifício está classificado como Imóvel de Interesse Municipal.”

A nova unidade hoteleira desenvolveu-se no antigo Convento de Santo António, 
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CONVENTO ANTES DA REABILITAÇÃO

cionalização, que pode contribuir para a melhoria da produtividade 
do país e em particular para a dinamização do turismo. Foi esta a 
estratégia da empresa promotora ao criar o Hotel Convento de Santo 
António.

Este encontra-se fortemente vocacionado para o produto Touring 
Cultural e Paisagístico pelo facto de se localizar em plena zona Centro 
do país onde abunda uma vasta cultura religiosa, pela variada oferta 
de igrejas e capelas, pela presença de monumentos históricos, tais 
como castelos, e uma rica arquitetura valorizada pela presença das 
Aldeias de Xisto.
 
O Turismo de Natureza é também um produto a valorizar, de forma a 
atrair clientes que desejam usufruir do património natural da região 
centro, através da visita a vários locais de relevo e interesse, no-
meadamente, pelas serras que rodeiam a Sertã. São locais de exce-
lência para a observação da fauna e flora local, colocando em prática 
atividades cada vez mais comuns, como o birdwatching.

Junto ao hotel existe o Restaurante Ponte Velha com capacidade para 
receber grupos até 150 pessoas.
 
A sala de eventos, localizada na antiga capela do convento, apresenta 
os frescos nas paredes e dispõe de uma arquitetura única, fator de 
atração não só para a realização de diversos eventos sociais e re-
ligiosos como para a concretização de reuniões, seminários e outros 
acontecimentos empresariais.

A nova unidade hoteleira desenvolveu-se no antigo Convento de San-
to António, construído no século XVII, considerado um dos edifícios 
de referência no concelho da Sertã. Por esta razão, o edifício está 
classificado como Imóvel de Interesse Municipal. Tendo em conta a 
sua importância para as várias gerações que residiram neste con-
celho, o executivo decidiu converter este edifício numa unidade 
hoteleira que reconhecesse o seu valor arquitetónico, bem como a 
sua história.

A temática destaca-se como um dos aspetos inovadores devido à 
integração de uma decoração diferenciadora e pedagógica, pois apre-

senta como a sociedade rural da Sertã vivia no séc. XVIII e XIX, através 
de figuras, fotografias, quadros e imagens, entre outros artigos.

Se conciliarmos às instalações a excelência do serviço onde os 
produtos regionais são fator fundamental, estaremos perante um 
produto de nível superior que em muito dignifica e promove o 
turismo da região.
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CONVENTO DA SERTÃ HOTEL
Alameda da Carvalha, 6100-730 Sertã

Tlf.  (+351) 274 608 493|

www.conve ntodaser ta.com

Já foi casa religiosa, escola, residência 
particular, sede dos escuteiros e quartel 
da GNR. Após a sua recuperação e obras 
de ampliação, chegou a vez de um hotel 
de quatro estrelas fazer parte da história

deste edifício.



alar de Óbidos, é ter presente um património arquitetónico e 
cultural de incalculável valor, trazendo para a atualidade a 

“mística” do passado.

Quem a visita sente a história que a envolve, e o reconhecimento de 
ser uma das sete maravilhas de Portugal e uma das melhores do 
mundo.

“Ex-Líbris” da Região Oeste, tão perto de Lisboa, é a par de Sintra e 
Cascais uma das vilas de grande afluência turística e onde é possível 
conciliar cultura e lazer ao “misticismo” que a caracteriza em várias 
das suas unidades hoteleiras.

Exemplo é o Hotel Real D'Óbidos de quatro estrelas, edifício clas-
sificado em conjunto com o castelo como monumento nacional, 
antiga casa senhorial onde viveram nobres de relevo e o capitão-
mor da vila, João Sanhudo e Brito Pegado, entre outros.

Além do alojamento alusivo à monarquia de maior representa-
tividade na história da urbe, aqui se realizam múltiplas atividades e 
serviços assegurando-se experiências memoráveis, fazendo da 
unidade a “Jóia da Coroa” da região…

Fruto da recuperação de um edifício em adiantado estado de 
degradação, assume-se hoje de forma consolidada e direcionado 
para um futuro que preserve os valores e identidade de um povo 
genuíno e hospitaleiro numa terra de relevo na história de Portugal.

F

O EX-LÍBRIS DA VILA DE ÓBIDOS
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Con ultadoria e Servicos, Lda.
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PROPRIEDADE ANTES DA REABILITAÇÃO
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EDIFÍCIO ANTES DA REABILITAÇÃO
O edifício foi recuperado e a traça original, integralmente respei-
tada, tendo o espaço sido ampliado com a construção de raiz de 
uma nova ala onde antes existia um quintal. As janelas são em ma-
deira e as paredes não são pintadas, mas caiadas.

Enquadrado numa vila medieval, o hotel foi recriado para corres-
ponder a este ambiente. Os indícios da medievalidade assumem-se 
nas fardas dos colaboradores do hotel, verdadeiras vestes da rea-
leza, nas chaves dos quartos, pesadas e características da época, 
contrariando a tendência das fechaduras eletrónica. Tudo foi estu-
dado para recriar o ambiente histórico. 

Sendo um hotel de charme a sua mais valia é o conforto e a deco-
ração, repleta de referências e apontamentos históricos como as 
celas à saída dos elevadores de cada piso, armaduras, espadas,  

escudos e  tapeçarias nas paredes.

As áreas de alojamento do hotel integram dois núcleos diferen-
ciados, nomeadamente o 1º piso da “casa senhorial” com uma 
decoração mais alusiva à época, e os dois andares superiores do 
segundo edifício com uma linha mais contemporânea.

Os 18 quartos (1 suite, 5 superiores e 12 standards) têm o nome de 
um rei ou de uma rainha com referência à história de Óbidos.

Algumas das peças de mobiliário foram compradas em antiquários e 
restauradas, mas a maioria foi feita de raiz, propositadamente para 
este hotel.

QUARTO RAINHA “D. URRACA”

O quarto da D. Urraca distingue-se pela 
sua cama, que é «uma réplica» do seu 

leito. A construção da peça foi feita por 
encomenda, e baseou-se em 

documentação conseguida sobre a rainha.
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Na suite e nos quartos superiores, houve o cuidado de se mandar 
executar réplicas do mobiliário utilizado na altura, mas sem pres-
cindir do conforto de um hotel de quatro estrelas.

O hotel dispõe de uma sala de estar com lareira e salas polivalentes 
para qualquer evento ou reunião. O bar está desenvolvido num 
conceito de honesty-bar, já que a confiança e fazer com que os 
hóspedes se sintam em casa é o lema da direção do hotel. Dotado 
ainda com garagem coberta exclusiva para os seus hóspedes, zonas 
ajardinadas, uma esplanada com um âmbito «renascentista» e uma 
piscina exterior com uma vista privilegiada para as muralhas, 
assume-se como uma unidade diferenciadora e correspondente ao 
envolvimento histórico e cultural da vila.



QUARTO RAINHA “SANTA ISABEL”

O quarto da Rainha Santa Isabel tem desenhado no teto várias rosas, em alusão ao milagre que protagonizou.
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Em 2014, a TripAdvisor - o maior site de viagens 
do Mundo -  atribuiu novamente ao Hotel Real 
D’Óbidos o prémio “Traveller’s Choice” nas 
categorias de hotéis românticos e de pequeno 
porte, entre os melhores hotéis de Portugal. 
Nesse mesmo ano e em 2015 voltou a receber 
o Certificado de Excelência dos hotéis 
existentes em Óbidos.

Vencedor de 2015



O serviço prestado define-se como «requintadamente simples» e 
personalizado. Aqui pretende-se que o hóspede desfrute o espaço e 
se sinta em casa.

Além do público alvo ser maioritariamente casais em touring pai-
sagístico e cultural, o hotel proporciona pela sua reduzida dimensão 
e áreas exteriores uma oferta de grande qualidade a grupos que 
queiram conciliar o bom alojamento à animação e lazer.

“
de maior representatividade na história 

da urbe, aqui se realizam múltiplas
atividades e serviços assegurando-se 

experiências memoráveis”

Além do alojamento alusivo à monarquia 

HOTEL REAL D’ÓBIDOS

www.hotelrealdob idos. com

Rua D. João de Ornelas  2510-074 Óbidos
Tlf  (+351) 262 955 090

Email  info@hotelrealdobidos.com
|

|
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www.facebook.com/hotelrealdobidos



São muitos os que procuram realizar 
um evento diferente na 

comemoração do seu casamento.

Os modelos tradicionais de convívio 
resultantes de um “copo de água” 

como tantos outros têm vindo a ser 
preteridos em resultado de 
acontecimentos diferentes, 

procurando os noivos romper com o 
convencional e inovar naquele que 
certamente será um dos dias mais 

felizes da sua vida.

HISTÓRIAS A DOIS

Sempre divertida, procura assegurar 
atividades que se possam constituir 

atrativas e facilmente realizáveis.

Assentes em modelos tradicionais 
portugueses, procuram traduzir os 

costumes das gentes de outrora 
onde a simplicidade das atividades 

enaltecem o modo com que se 
desempenham.

Outros programas estão disponíveis.

ANIMAÇÃO E
ATIVIDADES

PROGRAMAS
DIVERSOS

Com especial relevo nos fins de 
semana, os pacotes de serviços 

organizados pelo hotel têm tido uma 
procura crescente.

Com parcerias diversas 
estabelecidas, proporciona desde 

passeios de charrete e jantares 
românticos na Pousada do Castelo, 

ao glamour de uma dormida em 
lençóis de cetim num quarto 

especialmente preparado para o 
fazer sentir excecional.

H
recordemos com agrado no futuro.

oje procuram-se experiências que nos proporcionem momentos de diferenciação que 
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FINS DE SEMANA
EM CONVÍVIO

Ideal para o encontro de amigos 
e/ou familiares onde no hotel se 

possam sentir como “em sua casa” é 
importante que se vivenciem e 
reforcem laços interpessoais.

VISITAS GUIADAS,
PASSEIOS PEDESTRES E

LANCHES TÍPICOS

Realizam-se este conjunto de 
atividades, sendo variáveis os 

percursos e a sua temática.

EVENTOS MEDIEVAIS

Em cerimónias com pompa e 
circunstância, servem-se manjares 
em abastança ao som do rufar dos 
tambores e música trovadoresca, 

participando em animadas 
brincadeiras o bobo, malabaristas e 
acrobatas, disputando-se donzelas 

em duelos entre muy nobres 
senhores.

REUNIÕES
EMPRESARIAIS

Com salas de capacidade entre 30 a 
100 pessoas, o Hotel oferece boas 

condições para a realização de 
reuniões de trabalho e  encontros 

empresariais.

Garantindo exclusividade concilia  
também zonas interiores e 

exteriores para a realização dos 
coffee-breaks e refeições.

Excelentes condições para a realização de eventos, reuniões de trabalho e outros 
encontros empresariais.
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Para mais informações:
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á lugares que nos transportam para além da imaginação, da 
mística que os envolve...

O Bairro Alto Hotel de cinco estrelas é um deles, cujas características 
arquitetónicas do edifício, localização, qualidade das instalações e 
serviços representam o que de melhor na oferta hoteleira se dis-
ponibiliza em Lisboa.

Com um posicionamento de elevado nível no mercado, a unidade irá 
em breve aumentar a sua capacidade de alojamento e diversificar 
serviços.

H

BAIRRO ALTO
HOTEL

UM BOUTIQUE HOTEL SITUADO NO CORAÇÃO DE LISBOA

“
nível no mercado, a unidade irá em breve 
aumentar a sua capacidade de alojamento 
e diversificar serviços.”

Com um posicionamento de elevado 

BAIRRO ALTO HOTEL LISBOA
Praça Luís de Camões, N.º2  Bairro Alto

1200-243 Lisboa
Tlf  +351 213 408 288

|

|

www.bairroaltohotel .com



isboa ocupa hoje um lugar de destaque no panorama turístico 
internacional, tendo sido a capital europeia que mais cresceu 
turisticamente em 2014.

Na origem deste crescente movimento, além das características 
arquitetónicas, históricas e culturais, está a hospitalidade de um 
povo que desde sempre sabe acolher quem o visita.

Detentora de muitos prémios internacionais de relevo, o tecido em-
presarial tem sabido infraestruturar o parque hoteleiro para pú-
blicos alvo diferenciados, enriquecendo o produto a oferecer.
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HOTEL
EM CONSTRUÇÃO

NA RUA DO ARSENAL
É hoje reconhecida a qualidade dos estabelecimentos existentes, e o 
contributo que a intervenção em edifícios nos centros históricos tem 
proporcionado para a criação de um produto de elevada qualidade, 
constituindo um “cluster” muito direcionado ao turismo cultural e de 
lazer.

Neste modelo alargado da oferta e alinhando com a implementação 
de medidas de carácter público na requalificação da cidade, também 
o setor privado tem recuperado imóveis visando a sua adaptação a 
hotéis de elevada qualidade.
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FICHA TÉCNICA

Assessoria: Financertus, Lda.
- Definição do Conceito
- Plano de Negócios
- Assessoria ao projeto
  (gestão operacional, decoração e equipamentos)

- Imagem Institucional

Arquitetura: NLA - Nuno Leónidas Arquitetos, Lda.

Outras especialidades: A2P | Prom&e | Ductos

Coordenação e Fiscalização: ROCKBUILDING, S.A.

ABERTURA PREVISTA  DEZEMBRO DE 2016|

Fotomontagem | por NLA

Edifício antes da reabilitação

Exemplo é a construção do hotel 
de cinco estrelas na Rua do Arsenal e 
Largo do Corpo Santo, abrangendo três edifícios e 
procurando constituir-se como um conjunto urbano de 
relevo no seio de uma zona em profunda requalificação.

Num local cheio de história, o hotel terá na cave achados arqueológicos de valor 
inestimável, dos quais realçam a Muralha Fernandina e o Torreão de João Bretão.

Programa funcional:

- 88 quartos; Private Library e Honesty Bar; Área de restauração e 
bebidas multi-serviços; Núcleo museológico; Espaço de Wellness & 
Body Care; Sala Polivalente...

Modelo 3D | por NLA

Edifício antes da reabilitação
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em no centro histórico, está em fase de adiantada construção 
um boutique hotel de três estrelas que brevemente virá a 
contribuir para a crescente dinâmica turística da cidade de 

Lisboa, mesmo “paredes meias” com a Casa dos Bicos onde está 
instalada a Fundação José Saramago, e junto ao futuro e novo 
terminal de cruzeiros.

Com a temática da azulejaria portuguesa, a unidade incorporá 
workshops sobre a atividade bem como o ambiente aludirá a esta 
arte milenar, referenciando-se vários períodos da nossa história 
quer nas zonas públicas como nas unidades de alojamento, consti-
tuindo-se como mostras de peças caracteristicamente portuguesas 
e que os clientes poderão adquirir.

Do programa fazem parte 20 quartos duplos, 1 individual, honesty 
bar e zonas de estar, além de uma loja de produção e venda de azu-
lejaria e louça regional, onde os hóspedes poderão experienciar to-
do o método de fabrico das peças, encomendá-las e/ou produzi-las.
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A opção de três estrelas resultou do estudo do mercado que se 
pretende alcançar, uma vez que em resultado das condicionantes 
construtivas e da área útil disponível não era possível a instalação de 
zonas sociais generosas e serviços complementares, sem compro-
metimento da viabilidade económica do projeto, cujo posiciona-
mento se prevê num segmento médio.

Aqui, procurar-se-á que os utentes se sintam em casa, interagindo 
com a família que se responsabilizará pelo funcionamento da uni-
dade e os pretenderá acolher de forma hospitaleira à boa tradição 
portuguesa.
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FICHA TÉCNICA
Assessoria: Financertus, Lda.
- Ao Projeto (gestão operacional, decoração e equipamentos)

- Financeira
- Imagem Institucional
- Fiscal

Arquitetura: Arqtº Tiago Miranda

Engenharia: 1M - Arquitectura e Engenharia, Lda.

Coordenação e Fiscalização: 1M - Arquitectura e Eng., Lda.
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“...um Hotel de elevados padrões arquitetónico, 
histórico e cultural, o que conciliado com a arte 
do saber receber lhe conferem um ambiente 
de elevado glamour, lugar de destaque e 
constituem um excelente boutique hotel.”
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TORRE DE PALMA
WINE HOTEL

UMA HERDADE FAMILIAR E ÚNICA, CONSIDERADA O EX-LÍBRIS DE MONFORTE

Apostando na diferenciação das suas instalações, não só pela arquitetura contemporânea 
como pela decoração e design de interiores e em que os equipamentos gerais se integram 
no conceito intimista dos espaços a vivenciar...

um Alentejo profundo onde a singularidade das gentes e a 
beleza natural se afirmam como duas características fun-
damentais na identidade do território, encontramos um 

Hotel de elevados padrões arquitetónico, histórico e cultural, o que 
conciliado com a arte do saber receber lhe conferem um ambiente 
de elevado glamour, lugar de destaque e constituem um excelente 
boutique hotel.

Inserido numa região de poucos recursos sociais, esta unidade veio 
contribuir para a sua dinamização e reavivar uma história há dé-
cadas adormecida sobre uma propriedade de reconhecido valor e 
há muito abandonada.

Para nos falar um pouco sobre a importância do projeto conversá-
mos com o Presidente da Câmara Municipal de Monforte, Gonçalo 
Lagem, evidenciando-se o claro apoio que esta entidade desde a 
fase inicial do projeto sempre manifestou ao seu desenvolvimento.

Resultado de uma iniciativa de empresários de reconhecido valor, 
Paulo Barradas e Isabel Rebelo, o empreendimento que se constitui 
como mais do que um Hotel Rural de 5*, tem recebido vários elogios 
e a sua imagem ultrapassado fronteiras.

A integrar a oferta do Torre de Palma, são disponibilizadas diversas 
atividades exteriores, como passeios pedestres, a cavalo, todo o ter-

N
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reno e observação de aves, entre outras, sendo que a exploração 
vinícola assume particular relevo.

Constituído por um núcleo central de quartos na casa senhorial, aí se 
encontram algumas áreas sociais, possuindo três blocos também com 
alojamento nas casas dos  ex-trabalhadores rurais, e de elevado nível.

Bar, salão de jogos, biblioteca e spa fazem parte da estrutura disponi-
bilizada, realçando-se a adega construída que se assume imponente e 
de grande importância no setor vinícola.

Neste domínio, a propriedade está a assumir um crescente papel de 

relevo na divulgação da região, uma vez comprovada a extrema 
qualidade do seu vinho e produtos regionais que comercializa, e o que 
também expõe na loja existente.

A completar a oferta, o restaurante presta um toque de sofisticação 
ao serviço, e procura demonstrar como os produtos e gastronomia 
alentejanos poderão propiciar uma verdadeira viagem de sabores e 
apelo aos sentidos.

Por tudo isto, o Torre de Palma Wine Hotel, 5*, constitui-se como um 
forte divulgador do produto “Alentejo”, região que segundo The New 
York Times é um dos 52 destinos mundiais que merecerão visita em 

ISABEL REBELO E PAULO BARRADASHERDADE ANTES DA REABILITAÇÃO
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HERDADE DE TORRE DE PALMA

www.torredepalma.com

Herdade de Torre de Palma, Monforte
7450-250 Monforte

Tlf  245 038 890|

2015, conciliando os seus esforços com o excelente trabalho que a 
Agência de Promoção Turística do Alentejo está a desenvolver.

“Entre montes alentejanos e as vinhas da 
propriedade, Torre de Palma oferece-nos 
pequenos refúgios de conforto 
meticulosamente decorados.”



que ali nasceram e desenvolveram ativi-
dade, de pais para filhos, teve uma inter-
venção digna de relevo e cujas (Histórias e 
Vivências) são fielmente descritas no livro 
“Herdade de Torre de Palma Passado e 
Presente”, editado pela Câmara Municipal 
de Monforte em Maio de 2014.

Começo por saudar os leitores da 
revista CERTUS e agradecer o interesse pelo 
Concelho de Monforte em geral e em par-
ticular por Torre de Palma. A recuperação de 
Torre de Palma, significa para o Concelho 
um marco histórico. Poderemos mesmo 
afirmar que existia um Concelho antes de 
Torre de Palma e um Concelho depois de 
Torre de Palma. Logo à partida pela recu-
peração de um Património de extraordi-
nária importância histórica e cultural, que 

GC | 

GL | 

Qual o impacto para o concelho na 
recuperação do património em causa? 

lamentavelmente se encontrava em estado 
de grande degradação e completamente 
abandonado, era inacreditável para pessoas 
que viveram intensamente Torre de Palma 
nos seus tempos de glória, que pelas suas 
características, localização, fertilidade das 
terras, sempre foi um local ímpar, e pelo 
valor sentimental que o monte sempre teve 
para centenas de pessoas que lá viveram, 
trabalharam e criaram os seus filhos.

Constatar que neste momento o monte está 
completamente recuperado, transformado 
num espaço de luxo, aberto ao público, 
onde as potencialidades e recursos endó-
genos de um Concelho, estão ali espelha-
das, é de facto um orgulho enorme e motivo 
de grande satisfação. O funcionamento do 
Torre de Palma Wine Hotel, está alavancado 
nas coisas simples da vida, nos recursos 
naturais, que o Concelho oferece, que nor-
malmente nos passam despercebidos, mas 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

“Em termos de notariedade e visibilidade do Concelho, Monforte desde a inauguração 
do Torre de Palma Wine Hotel, e à custa dele está nos quatro cantos do mundo quase 
diariamente. Tem sido excelente e para nós muito gratificante tamanha promoção.”

Alentejo tem-se afirmado como um 
destino de eleição, não só em resul-
tado das suas excelentes condições 

naturais, como por fatores de ordem cultu-
ral, histórica, gastronómica e genuinidade 
das suas gentes entre outros, o que lhe con-
fere um reconhecimento generalizado do 
potencial turístico.

Monforte, assume-se numa região de po-
tencial procura turística muito focalizada no 
touring cultural e paisagístico, e em que o 
turismo natureza assume a sua mais ele-
mentar beleza.

Concelho essencialmente rural viu recen-
temente enriquecido o seu património his-
tórico e cultural através da requalificação do 
conjunto urbano de Torre de Palma, agora 
afeto a Hotel de 5 estrelas.

Marco na vivência de dezenas de pessoas 

O

ENTREVISTA A

GONÇALO LAGEM

Entrevista Certus 57  |
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nidade nossa de divulgação, Torre de Palma 
para nós neste momento é tema obrigatório 
e constitui um ex-libris, assim como Torre de 
Palma, direta e indiretamente sempre pro-
move o Concelho, em cada um dos seus de-
talhes. Quando sabemos por exemplo que 
fomos alvo de atenção nas revistas da TAP, 
na TV Globo, na RTVE e em quase todas e 
mais importantes revistas genéricas e da 
especialidade, poderemos agradecer ao 
Torre de Palma Wine Hotel.

GC | 

GL | 

GC | 
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Qual a visão do executivo a que pre-
side, relativamente ao desejado cresci-
mento do setor do concelho?

Que mensagem gostaria de transmitir 
aos agentes económicos e público em geral 
para visitarem a região e concelho em par-
ticular?

O Torre de Palma, poderá ter sido o 
mote a um Turismo de Excelência e quali-
dade no Concelho de Monforte e não tenho 
dúvida que mais surgirão.

Temos excelente qualidade de vida, 
recursos endógenos ímpares, segurança, 
ambiente saudável, paisagens únicas, boas 
acessibilidades, estamos apetrechados com 
equipamentos culturais, desportivos de 
grande qualidade e facilmente acessíveis. E 
somos uma região única, somos o Alentejo 
em toda a sua plenitude. E temos as pes-
soas, esse Património singular que nos con-
fere identidade.

funcionamento em pleno, a Câmara tem 
responsabilidades acrescidas e penso que 
tem estado à altura, até ao momento, oxalá 
esteja sempre. Como a pergunta diz, a Câ-
mara tem baixos orçamentos, ainda assim 
existem muitas coisas que poderemos fazer 
e melhorar tendo em conta este inves-
timento. Também nós Câmara em termos 
de sinalética, imagem do Concelho, lim-
peza, e institucionalmente teremos que ser 
5 estrelas. Teremos que saber receber, por-
que os clientes de um espaço desta natureza 
são exigentes e não os poderemos defrau-
dar, além de que a sua estadia não se 
resume ao hotel, hoje mais do que nunca 
falamos em transversalidade e sustentabili-
dade, numa perspetiva da região, territo-
rialmente falando. Apetrechar o Concelho e 
sensibilizar os Concelhos limítrofes é uma 
tarefa que temos atualmente em mãos, 
assim como Elvas, depois de ser reconhe-
cida Património da Humanidade, todos os 
Concelhos limítrofes beneficiaram com isso. 
Se visitarmos Lisboa na qualidade de tu-
ristas e formos ao Oceanário, ao Castelo de 
S. Jorge e ao Mosteiro dos Jerónimos, per-
corremos talvez o equivalente na região a 
Elvas, Monforte e Fronteira por exemplo, 
sendo que a variedade e identidade dos 
Concelhos é distinta. E quer Elvas, Monforte 
e Fronteira têm motivos de excelência para 
serem visitados. Estamos a trabalhar atual-
mente a nível do quadro comunitário de 
apoio, o Portugal 2020, nesse sentido ou 
seja na transversalidade e sustentabilidade 
dos investimentos que venham a ser rea-
lizados na região, através das ITI's, Investi-
mentos territoriais Integrados.

Em relação às sinergias para promoção do 
Concelho, é óbvio que sim, cada oportu-

que também nos conferem identidade, ou 
seja nos torna diferentes, seja ele o pôr do 
sol único de Torre de Palma, a sua biodiversi-
dade, o silêncio da natureza, o céu noturno, 
repleto de estrelas em noites limpas que de-
pois de descobertos, aprendemos a sabo-
rear. O casamento com a gastronomia local 
e as forças vivas deste Concelho, reforçam 
ainda mais a visão dos seus promotores Drª. 
Isabel e Dr. Paulo Barradas Rebelo. Podemos 
encontrar em Torre de Palma os queijos, os 
enchidos, os vinhos, onde existe produção 
própria, o azeite, a carne do Concelho e da 
região, tudo produtos de altíssima e reco-
nhecida qualidade. Se lhe associarmos o ca-
valo puro sangue lusitano, a falcoaria, a Villa 
Romana Torre de Palma ali mesmo ao lado e 
o requinte e o glamour intrinsecamente 
ligados à classificação de 5 estrelas do es-
paço, onde uma piscina de sonho, um SPA 
de qualidade e um serviço de reconhecido 
mérito, com quartos e espaços deslum-
brantes, poderemos mesmo afirmar que 
estamos perante um Paraíso no Alentejo.

Em termos de notariedade e visibilidade do 
Concelho, Monforte desde a inauguração 
do Torre de Palma Wine Hotel, e à custa dele 
está nos quatro cantos do mundo quase 
diariamente. Tem sido excelente e para nós 
muito gratificante tamanha promoção.

Por último, mas não a menos importante, 
foram os postos de trabalho gerados por 
este investimento e a preocupação dos 
promotores, mais uma vez, em recrutar re-
cursos humanos do Concelho maioritaria-
mente. 20 postos de trabalho foram criados 
e estes 20 no Alentejo, correspondem a 
2000 em Lisboa.

Também aqui existiu esta preocupação, 
recuperação de um Património, sustenta-
bilidade no seu funcionamento através dos 
recursos e potencialidades de um território 
e preocupação e responsabilidade social 
através da criação de emprego. 

Não podemos estar mais satisfeitos e gratos 
ao trabalho, investimento sensibilidade e 
visão do Dr. Paulo Barradas e da Dr.ª Isabel, 
costumo dizer obrigado por existirem.

Claro que sim, quer antes da sua 
inauguração, quer depois, ou seja no seu 

GC | 
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Pelo que soubemos, a C. M. de Mon-
forte acompanhou o projeto e prestou 
todo o apoio até à abertura da unidade. No 
funcionamento e não obstante os escassos 
recursos da autarquia, têm sido estabele-
cidas sinergias com o Hotel para promoção 
do concelho?

“O Torre de Palma, poderá ter sido o mote a um Turismo de Excelência e qualidade no 
Concelho de Monforte e não tenho dúvida que mais surgirão.”

GONÇALO LAGEM

Presidente  C. M. MONFORTE|



Alentejo é uma região que nos marca pela sua qualidade 
ambiental, tipicismo, costumes, gastronomia e genuídade 
das suas gentes entre outros, sendo reconhecido interna-

cionalmente como um dos melhores destinos.

Dotado de excelentes infraestruturas turísticas, realçam hotéis que 
pelas suas características se diferenciam procurando captar seg-
mentos de mercado específicos, sendo o Alentejo Marmóris Hotel & 
Spa de cinco estrelas um deles.

O

HOTEL & SPA

UM VERDADEIRO MUSEU DEDICADO AO MÁRMORE

ALENTEJO MARMÓRIS
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Localizado em Vila Viçosa e instalado a partir da antiga fábrica de 
panificação da vila, o hotel foi construído em cima de uma pedreira 
cujo aproveitamento é bem patente nas suas instalações, diferen-
ciando-as.

Com a temática do mármore, o hotel alude à riqueza da pedra nas 
suas diversas componentes, transmitindo aos clientes as obras de 
arte e imensas aplicações resultantes da sua transformação, o que 
alia à qualidade das instalações, conforto, decoração e serviços que 
presta.

Muito vocacionada para o touring cultural e paisagístico bem como 
mercado empresarial e eventos, a unidade está dotada de infra-
estruturas que satisfazem uma procura exigente.

EDIFÍCIO ANTES DA REABILITAÇÃO

ALENTEJO MARMÓRIS HOTEL & SPA

www.alentejomarmoris.com

Largo Gago Coutinho nº 11
7160-214 Vila Viçosa

Tlf  268 887 010|

“...instalado a partir da antiga fábrica de panificação da vila, o hotel foi construído em cima 
de uma pedreira...”
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ARQUITETO MIGUEL CÂNCIO MARTINS

“A Comporta apresenta-se, como um diamante em bruto que urge ser lapidado, mas 
evitando-se os erros de planeamento, de conceção e os excessos de execução cometidos 
na costa algarvia. ”

Para o alargamento da imagem do nosso turismo, procurei também 
dar o meu contributo através da participação em colóquios promo-
cionais de Portugal e da sua atividade turística, em particular, ou 
ainda da grande campanha publicitária de 2007, acompanhando 
outras figuras conhecidas, Joana Vasconcelos, José Mourinho e 
Cristiano Ronaldo, entre outras.

Sem pretender ser demasiado otimista, julgo encontrarem-se agora 
em Portugal reunidas as condições para um maior desenvolvimento 
do setor: um contexto de paz e segurança no espaço mediterrânico, 
em especial do Norte de África, e a qualidade das infraestruturas e 
equipamentos (golfe, hipismo, gastronomia, património cultural).

A plena mutação da conceção do turismo, que hoje se faz sentir tam-
bém no nosso país, dá origem a vários tipos de alojamento lowcost 
urbanos, a habitações coletivas para reformados estrangeiros (sobre-

o exercício da minha profissão de arquiteto, tive a opor-
tunidade de percorrer o mundo durante os últimos vinte 
anos, de início a partir de Bruxelas e depois de Paris, onde 

atualmente resido. Os projetos de restaurantes e bares, bem como 
os de hotéis, em colaboração com as suas cadeias ou sob a forma de 
trabalho independente (Raffles, Accor, Starwood, Club Med, Hilton 
e Rosewood), levaram-me de Montreal a Marrakech e de Londres a 
Singapura, entre outros lugares.

Ultimamente, porém, é no meu país de origem que mais se tem 
centrado o meu interesse, dada a expansão do turismo que em Por-
tugal se tem implementado. Os projetos que me encomendaram, 
como os do hotel Heritage e do Conrad Resort, e que receberam 
prémios internacionais, juntamente com o restaurante Largo, re-
feridos nos guias e revistas da especialidade quer nacionais ou 
internacionais, confirmam bem essa tendência.

N

by

COMPORTA
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tudo franceses e ingleses), a tradicionais resorts, embora redimen-
sionados, a hotéis de charme e, mais recentemente, ao desenho de 
uma clientela com elevados rendimentos que procura condições am-
bientais e sociais de qualidade. Para responder a este segmento do 
mercado de turismo, a região da Comporta, pelas suas características 
naturais, geográficas (entre Lisboa e o Algarve) e de baixa densidade 
demográfica, parece oferecer a possibilidade de grandes projetos de 
investimento. O nome Comporta, que recupera o de uma aldeia situa-
da na herdade da Comporta, representa e reflete os valores da quase 
totalidade da região de Grândola. Um nome que se tornou numa marca 
com projeção internacional e que, todavia, não corresponde ainda a 
uma oferta turística consequente. Mas são precisamente estas carac-
terísticas que os pioneiros do turismo e do savoir vivre procuram: o luxo 
na sua simplicidade e autenticidade. Na costa europeia é raro encon-
trar-se uma situação privilegiada semelhante, excetuando-se, porven-
tura, a ilha da Córsega, no entanto, de acessibilidade limitada pela sua 
condição insular.

A Comporta apresenta-se, assim, como um diamante em bruto que 
urge ser lapidado, mas evitando-se os erros de planeamento, de con-
ceção e os excessos de execução cometidos na costa algarvia. Um 
diamante conservado graças a pessoas como Vera Iachia, Carlos Bei-
rão da Veiga e Isabelinha Carvalho que, durante estes últimos 15 anos, 
fizeram tudo para preservar e divulgar a Comporta de uma forma 
inteligente e coerente .

Através da grande dinâmica das suas iniciativas, vários nomes estran-
geiros (Jacques Grange, Françoise Dumas, Anselm Kiefer, Louis Albert 
de Breuil) vieram juntar-se aos nacionais, aderindo ao lifestyle da 
Comporta. Nestas iniciativas de divulgação, participei também ati-
vamente dentro e fora do país, pois acredito no sucesso da marca da 
Comporta e no papel que, para tal, teremos de continuar a assumir.

MIGUEL CÂNCIO MARTINS

Arquiteto  MCM DESIGN |

www.mcmdesign.com

A CEGONHA HOTEL & SPA

“O nome Comporta, que recupera o de uma 
aldeia situada na herdade da Comporta, 
representa e reflete os valores da quase 

totalidade da região de Grândola. Um nome 
que se tornou numa marca com projeção 

internacional e que, todavia, não 
corresponde ainda a uma oferta turística 

consequente.”

Fotomontagem MCM Design |
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A CEGONHA
EM PROJETO

HOTEL & SPA

FICHA TÉCNICA

Assessoria Técnica, Económica e Financeira: Financertus, Lda.

Arquitetura: Miguel Câncio Martins (MCM Design);

Engenharia: Ductos, Lda.

s edifícios que compõem o projeto A Cegonha Hotel & Spa 
são representativos da arquitetura típica existente na região, 
com a construção e ou adaptação de edifícios em madeira e 

colmo, e recuperação de edifícios existentes.

A Cegonha Hotel & Spa oferece um programa funcional diversificado 
e apelativo para diversos segmentos de mercado. A destacar a oferta 
de 76 quartos (164 camas), distribuídos entre vivendas com várias 
configurações arquitetónicas e dois edifícios contínuos; restaurante 
e bar; Spa (inclui: ginásio, sala para a prática de Yoga, sala de mas-
sagens, sauna, piscina interior com bicicletas aquáticas, destinada à 
prática de aquagym, piscina para relaxamento corporal); sala poliva-
lente (eventos sociais e negócios); biblioteca; sala de projeções; 
clube de crianças; e a antiga capela será convertida num espaço de 
meditação. 

O

A CEGONHA HOTEL & SPAFotomontagem MCM Design |

O impacto que o projeto adquire com a sua implementação no terre-
no, corresponde a uma valorização paisagística muito positiva, revita-
lizando uma vasta área que se encontra situada entre a zona urbana 
do Carvalhal e a área agrícola circundante. 
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“O impacto que o projeto adquire com a sua
implementação no terreno, atualmente abandonado, 
corresponde a uma valorização paisagística muito positiva.”



O proprietário, Gonçalo Pessoa, pretende aumentar o número de 
unidades de alojamento, bem como incrementar serviços comple-
mentares que reforcem o produto à luz das exigências do mercado e 
dos próprios clientes, muitos dos quais já fidelizados.
 
O futuro Sublime Comporta Country Retreat & Spa será um Hotel 
Apartamento de 5 estrelas, com uma área exterior de 17 hectares e 
uma oferta completa de unidades de alojamento: 14 quartos duplos, 
10 apartamentos T2, 3 apartamentos T3 e 2 apartamentos T5. Os 
apartamentos constituem uma reinterpretação das cabanas da Com-
porta e do Carvalhal, em que cada compartimento constitui um 
módulo construtivo independente e que pode estar separado fisica-
mente dos outros módulos que constituem a unidade de alojamento.

Em adição ao alojamento, o Sublime Comporta irá estabelecer um 
edifício destinado a aumentar o restaurante, o bar e criar uma sala 
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i  
a

serv ços prest dos:A SESSORIA TÉCNI ,

S

CA
ECONÓMI A ECFIN

C RA
AN EI

on
lt

r
 S rvi os  da.

C
su ado ia e e

c
, L

EM PROJETO

COUNTRY HOUSE RETREAT & SPA

nserido na Herdade da Comporta, rodeado de uma imensa 
mancha verde de pinheiros e sobreiros, encontramos um dos 
espaços mais emblemáticos da região, o Sublime Comporta.

 
A existência deste espaço hoteleiro, num ambiente natural e de 
vivência singular ao estilo do lifestyle da Comporta, revela a oferta 
de um produto destinado a viajantes que procuram um local 
tranquilo, que permita realizar um retiro espiritual e físico, afastado 
do frenesim citadino.
   
São várias as distinções que este novo empreendimento turístico 
tem arrecadado. Foi selecionado, entre as mais de 80 candidaturas, 
pelo Turismo do Alentejo como o “Melhor Turismo Rural de 2014” e 
nomeado para o “It List 2014”, da conceituada revista Norte 
Americana Travel & Leisure, como um dos 43 melhores novos 
hotéis.

I
HOTEL APARTAMENTO

SUBLIME COMPORTA
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Não existem projetos semelhantes ao Sublime Comporta Country 
Retreat & Spa na região, destacando-se assim como um produto 
diferenciador e inovador. 

polivalente, permitindo a criação de eventos com capacidade até 
300 pessoas, devido à modulação dos compartimentos deste 
edifício.

O Spa será aumentado e passa a englobar novas valências, entre 
outras já existentes. Assim, será composto por uma sala de ioga, três 
gabinetes de massagem, gabinete médico, um ginásio, um banho 
turco, uma sauna, um duche, uma piscina interior e exterior. 
 
Neste sentido, o projeto visa a entrada em novos mercados, com 
destaque para o corporate e para o bem-estar, reforçando outros 
produtos relacionados com o Sol e Mar, Natureza, Gastronomia e 
Vinhos.

FICHA TÉCNICA

Assessoria Técnica, Económica e Financeira: Financertus, Lda.

Arquitetura: Arqtº. Miguel Câncio Martins (MCM Design)
      Arqtº. José Alberto Charrua (NP, Lda.)



Neste contexto, o mercado é abundante em 
designers de interiores e empresas que pu-
blicitam os seus serviços “chave na mão”, 
propondo-se estas idealizar desde logo um 

m qualquer empreendimento turístico 
é fundamental uma decoração bem 
cuidada, e direcionada para os seg-

mentos de mercado alvo previamente 
identificados.

Naturalmente que às empresas especiali-
zadas cabe uma responsabilidade acrescida 
quanto aos trabalhos que desenvolvem, de-
sejavelmente a par com os técnicos autores 
dos projetos de arquitetura, pois poucas são 
as vezes em que estes últimos assumem 
também aquele conjunto de tarefas.

Muitas razões levam a que os empresários 
dissociem as várias áreas de intervenção do 
seu projeto.

Por um lado minimizar custos do inves-
timento, pelo outro criar mais valia em 
resultado da especialização de cada inter-
veniente, com manifesto impacto positivo 
no produto final e consequente ação de 
lançamento e comercialização, assente por 
vezes em assinaturas de técnicos de re-
conhecido mérito.

E layout da decoração, fornecer as peças que 
o integram, bem como um conjunto de arti-
gos complementares também necessários 
mas que, infelizmente por amadorismo de 
muitos agentes económicos que trabalham 
neste setor, resultam em soluções menos 
adequadas e vindo a afetar de forma nega-
tiva a imagem e exploração que se preten-
deriam equilibradas.

É certo por outro lado, que muitos empre-
endimentos não exigem decorações esplen-
dorosas face aos patamares de oferta e 
procura que as caracterizam, mas tenhamos 
em atenção a crescente competitividade so-
bretudo a nível dos hotéis, ou seja, vender 
uma imagem e bons serviços em que o fator 
preço cada vez assume maior importância.

Neste quadro de oferta, com particular in-
terveniência em hotéis, destacamos nesta 
edição uma empresa com larga experiência 
e consolidação no mercado, cuja qualidade 
se reconhece como uma mais valia, tendo 
nós visitado as instalações e conversado 
com o seu administrador Sr. Filipe Neves.
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“
uma melhor e mais eficaz gestão do custo do investimento e, para isso, a NS Contract 
apresenta excelentes soluções e responsabiliza-se pela gestão de todo o processo.”

Os mercados, tanto interno como os externos, exigem soluções para que consigam atingir 



Nesse sentido, investimos nos atuais e con-
tratamos novos colaboradores ligados a 
engenharia industrial, civil e ao design. O 
objetivo consistiu em apetrechar e reunir 
um conjunto de valências necessárias para 
responder a todas as fases de um projeto 
hoteleiro. Esta modernização e atualização 
permite-nos apresentar soluções globais 
muito diversificadas e, sobretudo, ade-
quadas.

Os mercados, tanto interno como os ex-
ternos, exigem soluções para que consigam 
atingir uma melhor e mais eficaz gestão do 
custo do investimento e, para isso, a NS 
Contract apresenta excelentes soluções e 
responsabiliza-se pela gestão de todo o 
processo.

Quando não nos é solicitado um pro-
jeto de interiores, diria, que desempenha-
mos um papel bem definido enquanto fa-
bricantes. Basicamente, acompanhamos a 
criação do projeto de interiores enquanto 
técnicos fabricantes capazes de apresentar 
produtos, matérias e acabamentos para res-
ponder a cada necessidade do projeto de 
decoração. 

GC |

NSC |

 Decorre da nossa atividade a partici-
pação em muitos projetos envolvendo 
empresas de arquitetura e equipas de 
decoração, proporcionando-nos conheci-
mentos diversos e trabalhos conjuntos. De 
que forma respondem às solicitações ex-
ternas e se interligam com aqueles técnicos 
e os donos da obra?

 

showroom. Quer comentar-nos a estra-
tégia adotada e os bons resultados que a 
mesma tem dado, bem como a sua opinião 
sobre a exigência dos mercados em que se 
situa?

 NSC | A estratégia adotada foi delineada a 
alguns anos e teve como principio definir a 
curto, médio e longo prazo os caminhos a 
seguir pela empresa. No imediato, construí-
mos o nosso showroom, dedicado exclusi-
vamente a hotelaria e reestruturamos toda 
a imagem da empresa, dando lugar ao gru-
po NS. Por outro lado, definiu-se, os pontos 
estratégicos prioritários, nomeadamente: a 
internacionalização, a diversificação dos 
produtos e especialização dos serviços 
apresentados ao target. 

GC |

NSC |

GC |

 Fale-nos da NS Contract, S.A., nomea-
damente do percurso traçado e o posicio-
namento que hoje têm no mercado.

 

 Da visita às vossas instalações, ficá-
mos admirados pela positiva já que as mes-
mas refletem uma clara identidade da 
empresa e infraestrutura produtiva e co-
mercial próprias, cuja imagem e especia-
lização se evidencia através do vosso 

A NS Contract pertence ao grupo NS e 
é a marca dedicada exclusivamente a pro-
jetos de mobiliário e decoração de unidades 
hoteleiras, restaurantes, bares, entre outros 
espaços comerciais, de turismo e lazer. A NS 
Contract idealiza, produz e executa proje-
tos globais de concepção de espaços har-
moniosos, trabalhados de forma a atingir a 
perfeita simbiose entre a estética e a funcio-
nalidade, tendo em vista a satisfação das 
necessidades específicas de cada espaço e o 
bem estar dos seus utilizadores.

Reunimos no nosso portfólio alguns dos 
mais reconhecidos projetos hoteleiros. 
Estamos em constante modernização e 
atentos às novidades e necessidades do 
mercado. Mantemos e promovemos par-
cerias com conceituados arquitetos, empre-
sas de Design de interiores e de produto 
especializados no setor. Estas sinergias alia-
das à nossa experiência no aconselhamento 
aos clientes, permitem-nos apresentar as 
melhores soluções e produtos. Distinguimo-
nos da concorrência pela excelente relação 
qualidade/preço/funcionalidade.

“Estas sinergias aliadas a 
nossa experiência no 
aconselhamento aos 

clientes, permitem-nos 
apresentar as melhores 

soluções e produtos. 
Distinguimo-nos da 

concorrência pela 
excelente relação 
qualidade/ preço/ 

funcionalidade.”

LUTÉCIA HOTEL
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decoração atuais e economicamente acessí-
veis, de modo, a procederem regularmente, 
á modernização dos espaços acompanhando 
a evolução das tendências de decoração. 

Ao desenvolver um projeto de interiores, 
solicitamos diretrizes relacionadas com o 
marketing e o design pretendido para desen-
volvermos um trabalho que vá ao encontro 
do segmento de mercado do hotel.

 Em ambos os casos, a visão económi-
ca está presente, mas, para alguns construir 
um hotel trata-se de um objetivo pessoal 

GC |

NSC |

 Do vosso portfólio constam desde as 
pequenas unidades de alojamento ao gran-
de hotel com centenas de quartos. Como se 
desenvolvem os trabalhos e a relação entre 
um promotor que geralmente pessoaliza o 
seu investimento, e o empresário que tem a 
visão económica do negócio?

GC |

NSC |

 Independentemente da resposta a 
projetos externos, constatamos que tam-
bém têm capacidade de responder a pe-
didos diretos de estudo de interiores, com 
claro enfoque no mobiliário e decoração. 
Este método visará preencher a falta de 
projetos de execução de arquitetura e de 
interiores, muitas vezes não relevados pe-
los promotores. Como sente o comporta-
mento dos empresários relativamente à 
necessidade de pormenorizar as suas in-
tenções, aqueles que não o fazem de forma 
adequada, e quais as fragilidades e/ou be-
nefícios de um e outro método?

 A internet, através das redes sociais e 
dos motores de busca, permitiu o acesso 
facilitado as características e as comodida-
des dos hotéis. Deste modo, a decoração 
passou a ser um fator de diferenciação para 
o cliente. Os empresários são sensíveis a 
este novo paradigma. Procuram soluções de 

“
regularmente.”
... a decoração passou a ser um fator de diferenciação que necessita de ser modernizado 

muitas vezes relacionado com vivências 
passadas ou ligadas a locais com uma forte 
ligação familiar e, para outros, trata-se ape-
nas de um negócio. 

 Tal como mencionei numa resposta 
anterior, a decoração passou a ser um fator 
de diferenciação que necessita de ser mo-

GC |

NSC |

 Nos últimos anos assistimos a um 
crescimento significativo do número de 
hotéis, a maioria de quatro estrelas. Os 
preços baixos verificados levam ao maior 
desgaste das unidades e à necessidade de 
remodelação nos interiores. Como sente o 
mercado em geral, ou seja, na ótica do 
consumidor o que este espera de um hotel, 
e as dificuldades manifestadas pelos em-
presários que vos contactam no sentido de 
obter propostas de fornecimento, numa 
relação qualidade/preço que a ambos sa-
tisfaça?
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mercado, os nossos valores e a nossa iden-
tidade. Continuaremos a respeitá-los e fo-
mentar relações de confiança e parcerias na 
procura da perfeição. 

nosso armazém logístico e apetrechar-nos 
de novos equipamentos industriais de modo 
a responder a um expectável crescimento na 
procura.

A concorrência é positiva, obriga-nos, 
dia após dia, trabalharmos para atingirmos a 
perfeição.

Considerando os últimos dados macro e mi-
croeconómicos perspetivamos um futuro 
promissor. O Quadro Portugal 2020 ajudará 
a alavancar o consumo interno e a nossa es-
tratégia de internacionalização atingirá os 
objetivos traçados.
 

 Entendo que temos dimensão para 
competir em qualquer mercado, e principal-
mente adaptarmo-nos às necessidades de 
cada projeto de decoração porque estamos 
inteiramente focados na hotelaria, e possuí-
mos know-how e conhecimentos que nos 
permitem aconselhar e sugerir as melhores 
soluções para cada projeto. 

Desde a criação da empresa, no ano 1977, 
sempre respeitamos todos os players do 

GC |

NSC | 

GC |

NSC |

 Num mercado aberto e em que a con-
corrência é elevada, qual o seu ponto de 
vista relativamente às condicionantes que 
atualmente sente no exercício da sua ati-
vidade, e o que entende se possa verificar 
no futuro?

 A finalizar, que fatores de diferencia-
ção entende ter a NSC e que levem à esco-
lha dos seus serviços?

dernizado regularmente. 

Nós disponibilizamos aos clientes, equipas 
de profissionais conhecedoras das mais 
recentes tendências de mercado e promo-
vemos a utilização de matérias com uma 
excelente relação qualidade / preço.

 Sem dúvida, a estratégia de interna-
cionalização implementada está na fase de 
crescimento, e já obtivemos excelentes re-
sultados. Referiu os PALOPS, mas não só. 
Durante os últimos anos, mobilamos e de-
coramos vários hotéis em França, Senegal, 
Burkina Faso, Camarões e Argélia. Realço, 
um Resort em Espanha com 120 unidades 
de alojamento que iniciámos a fabricação 
do mobiliário e da decoração há pouco 
tempo.

Para nós o mercado interno é primordial e 
estaremos sempre disponíveis para respon-
der aos nossos clientes.

O Quadro Portugal 2020, permite-nos pro-
jetar novos projetos como a ampliação do 

GC |

NSC |

 Com uma boa consolidação no mer-
cado nacional, temos conhecimento que 
além da participação atual em muitos pro-
jetos internos, têm apostado na interna-
cionalização com particular enfoque nos 
PALOPS. Como se tem desenvolvido o vos-
so processo externo, e qual a estratégia a 
adotar em face do expectável acréscimo de 
trabalho interno por via da focalização do 
atual Quadro Portugal 2020 na requalifica-
ção dos hotéis existentes?
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rbanização composta por doze mo-
radias unifamiliares integradas em 
lotes de 450m a 600m , garante uma 

vivência de exceção através da disponi-
bilização de generosas áreas verdes e de 
passeio, bem como de arruamentos com 
estacionamentos adequados.

A dez minutos de Lisboa, cinco da Venda do 
Pinheiro/Malveira, e a quinze da Ericeira, 
fazem deste local um ponto estratégico para 
uma vivência de qualidade.

aU 22

Atentos ao mercado e às atuais exigências e 
necessidades dos possíveis compradores, 
inovámos nas formas de comercialização.

Estabelecemos assim, dois modelos:

A Imocertus fornecerá ao comprador toda a 
documentação necessária para a construção 
das moradias unifamiliares juntamente com 
os projetos de arquitetura e especialidades 
desligando-se do processo.

Assegurando a continuidade do processo ini-

ciado, e no intuito de uma simplificação do 

C.M. de Loures, e assegurará a assistência 

técnica à construção com a interveniência do 

arquiteto autor.

Promoverá ainda os procedimentos visando 

a obtenção da licença de utilização.

VEN
D
A

LOTE PARA MORADIA UNIFAMILIAR V

LOUSA GARDEN VILLAS
“aqui , tao pe rto de Lisboa. ..”~

método construtivo a estabelecer e respeti-

vos licenciamentos (obra e utilização), a Fi-

nancertus, Lda. (empresa do Grupocertus) 

garantirá o lançamento a concurso da obra de 

acordo com os parâmetros a estabelecer pelo 

proprietário, coordenará as ações junto da 

1. VENDA DO LOTE

2. VENDA DO LOTE E GESTÃO

   DE PROCEDIMENTOS

IMAGEM 3D - LOTE 9

3



As tarefas atrás referidas, serão objeto do pa-

gamento de 6.000€ + IVA, a ser suportado 

durante a execução da obra;

Com este método, a Imocertus Lda. pretende 
refletir aos interessados uma economia subs-
tancial no custo final da transação, uma vez 
que não aplicará a valorização decorrente do 
investimento a realizar (+/- 15%), bem como o 
IMT será suportado pelo promitente com-
prador somente sobre o valor do terreno, e 
não relativamente à moradia concluída;

Perspetiva-se desta forma uma economia de 
cerca de 35.000€, uma vez que o dono da obra 
pagará diretamente ao empreiteiro os custos 

A Imocertus, Lda. reserva-se ao direito de al-
terar a qualquer momento os valores e con-
dições  aqui indicados, não constituindo as 
referências anteriores qualquer vínculo co-
mercial até à formalização do contrato de 
promessa de compra e venda. GPS: 38º54’3.00’’N , 9º12’30.00’’W

Tlfs.  (+351) 217 121 050
Tlmvl.  (+351) 964 050 636
E-mail  geral@imocertus.pt

www.imocertus.pt

|
|
|

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDOVENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO
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decorrentes das diversas fases de construção; INFORMAÇÕES:

IMAGEM 3D - LOTE 9

Lote 9







www.grupocertus.pt
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