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ara nós, Grupocertus, o ano de 2012 foi difícil em resultado 
dos vários setores de atividade onde atuamos não terem sido 

exceção à crescente contração económica.

Não obstante as condições adversas do mercado em geral, con-
tribuimos para o aumento do investimento estrangeiro em Por-
tugal, quer por via das vendas da nossa imobiliária, como pela 
perspetiva na criação e requalificação de alguns empreendimentos 
turísticos aos quais a Financertus presta assessoria.

Por outro lado, o bom desempenho operacional que a Certuhotéis 
manteve, determinou que o ano passado fosse em nove anos de 
exercício, o seu segundo melhor.

Esta performance garantiu a autosustentabilidade da estrutura, e o 
que para 2013 procuraremos incrementar não só pelo reforço dos 
serviços que prestamos, como pelo alargamento a outras áreas 
complementares da nossa atividade.

Criámos uma nova imagem corporativa e que garanta o reco-
nhecimento da nomenclatura Certus de forma mais transversal, 
tendo-se reformulado os sites na internet de cada uma das em-
presas, verticalizados no Grupocertus já registado no INPI.

Como consequência, aumentámos em 1000 exemplares a edição 
da nossa revista e cuja distribuição gratuita é assim mais alargada.

Resultado do exercício passado, percebemos que não obstante o 
cenário cinzento que paira sobre todos nós, existem investidores 
que procuram contrariar a atual conjuntura, e estando nós parti-
cularmente ligados ao setor do turismo, entendemos oportuno 
realizar a presente edição da revista Certus num contexto editorial 
diferente das anteriores.

Porque o futuro se constrói hoje, procurámos um apoio ins-
titucional com clara aposta no setor, e elaboramos uma peça sobre 
a forma do investimento turístico em Portugal, entre outros artigos.

Evidenciamos alguns empreendimentos e empresários que a par 
com tantos outros, concorrem para a tão desejada recuperação 
económica imprescindível ao País, procurando ultrapassar dificul-
dades com que se deparam, muitas vezes com prejuízos pessoais.

A estes, manifestamos a nossa admiração e dedicamos umas 
palavras de apreço, permitindo-nos para o efeito citar um pen-
samento de Bertold Brecht que consideramos adequado.

Pensamento

(Bertold Brecht)

“Há homens que lutam um dia e são bons;

há os que lutam muitos dias e são muito bons;

há os que lutam um ano, e são melhores;

Porém, há os que lutam toda a vida.

Estes são os imprescindíveis.”

P

Caros leitores,

O aumento das dificuldades económicas em 
resultado da forte contração dos mercados, e 
o encerramento de milhares de empresas e 
estabelecimentos não deixam antever uma 
melhoria deste cenário.

Cientes do clima depressivo que envolve o 
País, é importante encontrarem-se soluções 
que permitam estabelecer fatores de 
progressão, o que no caso do setor do turismo 
também não é tarefa fácil.

Envolvidos em projetos de investimento quer 
próprios como de clientes, procuramos 
contribuir para o seu êxito, não perdendo a 
esperança no alcance de um futuro melhor 
para todos nós, e onde os  jovens possam ter 
um papel de relevo na mudança do ciclo 
negativo que nos afeta.

Procuramos pois, dar o nosso melhor para um 
objetivo comum.

EDITORIAL

José Manuel Inácio  | Diretor Geral
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BAIRRO ALTO
HOTEL

Um boutique hotel de charme, em Lisboa

serviços prestados:

www.bairroaltohotel.com

Consultadoria e Servicos, Lda.



A atividade exercida há mais de 20 anos pela empresa mãe e poste-
riormente pelas suas participadas levaram à atualização da  imagem 
corporativa por forma a uma melhor identificação, realçando a sua 
uniformização enquanto grupo e verticalizada na marca CERTUS.

Pretendeu-se estabelecer uma coerência até agora inexistente a 
nível de imagem conjunta, potenciando o reforço da estratégia co-
mercial num mercado cada vez mais exigente.

egistado como marca junto do INPI, o Grupo Certus congrega 
três empresas que embora atuando em setores distintos se 
complementam entre si.

Até hoje, cada uma posicionou-se no mercado com identidade 
independente, sendo a sua imagem projetada a partir do logotipo 
adotado e do reconhecimento dos serviços prestados.

Tem sido exemplo o desempenho da Financertus, com crescente 
reconhecimento da sua atividade no setor do apoio ao investimento 
turístico, bem como a Certushotéis através do Hotel Real D'Óbidos .

R

NOVA IMAGEM
G
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A Financertus é uma empresa de consultoria téc-
nica, financeira e de gestão operacional, com mais 
de 20 anos de experiência, especializada nas áreas 
do turismo e de hotelaria.

A Imocertus é uma sociedade que se dedica a 
Investimentos Imobiliários e Turísticos.

A Certus Hóteis é uma empresa essencialmente 
ligada à gestão e exploração hoteleira.

O Grupocertus congrega várias empresas que se 
complementam entre si, abrangendo desta forma 
um maior leque dos mercados onde atua e assume-
se com uma estratégia de desenvolvimento contí-
nuo procurando assegurar áreas de negócio e in-
teração empresarial, potenciando conhecimentos 
que permitam a crescente melhoria do desem-
penho de cada empresa.

www.grupocertus.pt

www.imocertus.pt

www.hotelrealdobidos.com
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PROJETO DE ÁLVARO SIZA VIEIRA

promotores assim o entenderam.

Ignoraram a maioria deles a localização, a 
necessidade de realização de um estudo dos 
mercados, a análise prévia do investimento 
máximo a realizar, o Plano de Negócios, a 
parametrização funcional quer regula-
mentar como na ótica da gestão hoteleira, a 
boa coordenação e acompanhamento do 
projeto nas suas diversas vertentes e, claro, 
o plano de marketing.

Como se não bastassem os erros estra-
tégicos que centenas de empresários 
efetuaram com o passar dos anos, também 
muitas autarquias não só entenderam que 
as suas regiões estavam carenciadas de 
hotéis, e que o turismo certamente aumen-
taria nos seus concelhos se promovessem o 

atrativo foi sentida já há alguns anos, e o 
denominado “SPA” começou a aparecer 
rapidamente como se de uma maravilha se 
tratasse, banalizando o conceito e vul-
garizando o produto.

Atualmente, temos centenas de hotéis com 
estas infraestruturas, de maior ou menor 
dimensão, não se constituindo as mesmas, 
salvo poucas exceções, como fatores 
inovadores na oferta até porque qualquer 
gabinete de massagens e jacuzzi num hotel 
não sabemos bem onde, publicita ter um 
“SPA”.

A febre da construção de hotéis de forma 
pouco estudada, passou também pelo 
conceito das referidas infraestruturas de 
lazer, na maioria dos casos porque os 

ortugal é hoje um país dotado de 
excelentes infraestruturas turísticas 
de nível internacional, e no caso da 

hotelaria possui uma capacidade de oferta 
muito alargada, diremos até excessiva.

De facto, sobretudo na última década, 
vários produtos se desenvolveram com 
maior intensidade, desde o golfe, quase 
sempre associado ao imobiliário turístico, 
turismo de saúde, natureza, animação entre 
outros, e os hotéis de maior ou menor es-
cala, com classificações variáveis e onde as 4 
estrelas vieram a assumir quase que uma 
referência (luminosa) na mente da maioria 
dos investidores.

A necessidade de produtos complemen-
tares para integrar um pacote de oferta mais 

P

INVESTIMENTO TURÍSTICO
“
hotéis como se de um produto fantástico se tratasse, numa onda de entusiasmo menos 
pensado e o que originou um endividamento anormal dos promotores, com as atuais 
consequências que todos conhecemos. Incumprimentos, insolvências, falências, 
encerramentos etc. e o que irá continuar a verificar-se no médio prazo.”

Visões empresariais e politicas de desenvolvimento regional motivaram a construção de 
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A INTENÇÃO

Atualmente o panorama é preocupante, e a 
falta de visão acertada quanto à redina-
mização do setor e à melhoria da condição 
social de todos nós, deverá constituir um 
travão à grande maioria de novos projetos, 
pese embora a vontade de muitos empre-
sários em ainda quererem promovê-los.

Considerando o “modus operandi” que tem 
caraterizado o investimento no setor, en-
tendemos desenvolver o tema até porque 
nunca é demais abordá-lo de forma abran-
gente e explicita.

seu surgimento por vezes a expensas das 
próprias câmaras municipais …

Bem assim, visões empresariais e politicas 
de desenvolvimento regional motivaram a 
construção de hotéis como se de um pro-
duto fantástico se tratasse, numa onda de 
entusiasmo menos pensado e o que origi-
nou um endividamento anormal dos pro-
motores, com as atuais consequências que 
todos conhecemos. Incumprimentos, insol-
vências, falências, encerramentos etc. e o 
que irá continuar a verificar-se no médio 
prazo.

“A febre da construção de hotéis de forma pouco 
estudada, passou também pelo conceito das referidas 
infraestruturas de lazer, na maioria dos casos porque os 
promotores assim o entenderam.”

Com bom senso, e após uma revisão dos 
pressupostos iniciais, o empresário decidiu 
suspender a iniciativa …

Ficamos satisfeitos com o facto, e a atitude 
tomada embora tardia poderá refletir cui-
dado na gestão.

Continua pois a persistir na maioria do 
tecido empresarial uma clara falta de rigor 
quanto à correta metodologia a adotar no 
processo a desenvolver e assente numa 
análise cuidada da sua intenção, espe-
lhando uma vontade meritória mas 
refletindo grande inconsistência quanto à 
especificidade do projeto.

curioso constatar-se que atualmente 
ainda existe intenção de novo inves-
timento no setor, apesar das cres-

centes notícias sobre falências e falta de 
rendibilidade da maioria dos hotéis em 
Portugal.

Claro que esta intenção se divide em vários 
patamares, desde a remodelação de uni-
dades existentes à requalificação da oferta, 
traduzindo-se as iniciativas geralmente em 
mais valia na atividade, mas o certo é que se 
continua a querer construir mais alojamen-
to, em regra hotéis. Não se percebe!

Nos últimos meses a nossa empresa foi 
contactada por empresários com algum 
posicionamento noutras áreas de negócio, 
desde o setor automóvel, construção civil, 
energias renováveis, agricultura e medicina, 
sendo que de sete intenções cinco já tinham 
projetos de arquitetura elaborados, e sobre 
os quais manifestámos opiniões de invia-
bilidade económica e financeira não só pela 
notória falta da sua otimização funcional, 
elevados valores de investimento, como 
sobretudo pela localização escolhida.

Um deles, inclusive com grande pompa e 
circunstância, foi apresentado publicamen-
te com todo o apoio da autarquia local, sem 
que previamente o promotor o avaliasse 
devidamente.

É

“
uma clara falta de rigor quanto à correta metodologia a 
adotar no processo a desenvolver e assente numa análise 
cuidada da sua intenção, espelhando uma vontade 
meritória mas refletindo grande inconsistência quanto à 
especificidade do projeto.”

Continua pois a persistir na maioria do tecido empresarial 
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PROJETO DE ÁLVARO SIZA VIEIRA

Já os de conceito familiar, são dos que se 
esforçam ao máximo para concretizar “os 
seus sonhos” como posteriormente na ope-
ração onde o período normal de trabalho é 
largamente ultrapassado pois ao desenvol-
verem uma atividade para si e para a família, 
pretendem que a mesma seja rentável e 
duradoura, pois são eles que estão em jogo.

Ambos tendem a personalizar os investi-
mentos, levando ao seu acréscimo de custo 
com posteriores reflexos negativos na 
operação.

Os demais, geralmente têm uma visão mais 
economicista do negócio e inserem-se em 
cadeias de valor acrescido favorecendo o 
exercício da atividade.

O seu perfil é variado, detendo parte deles 
experiência do setor do turismo, mas so-
bressaindo da maioria um desconheci-
mento grande “onde se irão posicionar”, e 
só o fazem ou porque conhecem alguém 
que investiu (mesmo que esteja mal não o 
diz), e o negócio aparenta prosperidade, ou 
pretendem diversificar a atividade ou criar 
um estatuto empresarial e social de maior 
projeção  ( pensam).

Uma grande percentagem está convencida 
de que o seu projeto é diferente dos outros, 
e são poucos os que reconhecem após su-
mário estudo da iniciativa, que será impor-
tante reconfigurá-la ou até mesmo desistir.

Mostram, em regra, grande contração ao 
desenvolvimento de uma avaliação mais 
pormenorizada, e alguns olham com des-
confiança comentários menos entusiastas 
ao seu projeto, que não se percebe bem 
como se autoconvenceram do seu futuro 
sucesso.

Tenhamos bem presente que um inves-
timento turístico terá sempre uma pers-
petiva de retorno de médio longo prazo...

Neste universo, verificamos contudo gran-
des disparidades uma vez que surge o des-
conhecedor (em regra pseudo empresário), 
o de conceito familiar (geralmente mais em-
penhado) o médio promotor já constituído 
em empresa e o grande empresário já supor-
tado numa estrutura em funcionamento, 
etc.

Estes últimos assumem uma percentagem 
muito reduzida, cabendo aos micro e pe-
quenos a grande fatia dos investimentos.

Quanto ao primeiro, hoje felizmente pou-
cos, caraterizam-se por manifestarem in-

tenção de investir só com apoio dos 
seus projetos no âmbito do QREN, e 
geralmente procuram convencer os 
outros que realizam os seus inves-
timentos por valores inferiores aos 
do mercado, demonstrando fragili-
dade na cobertura financeira ne-
cessária e falta de conhecimento 
adequado à iniciativa.

genética empresarial está patente 
numa curta percentagem de pes-
soas que, independentemente do 

seu estatuto, as movem a querer criar di-
nâmicas de empreendedorismo.

Nesta vontade de investir, avaliam-se riscos 
e medem-se proveitos, e cada um deverá 
ponderar a escala do seu envolvimento.

Desde o micro ao grande empresário todos 
são fundamentais para o desenvolvimento 
do país, e deverá ser-lhes reconhecido mé-
rito pela sua vontade e iniciativas.

A

O PERFIL DO
INVESTIDOR
“
são poucos os que reconhecem após sumário estudo da iniciativa, que será importante 
reconfigurá-la ou até mesmo desistir.”

Uma grande percentagem está convencida de que o seu projeto é diferente dos outros, e 
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VALE D’OLIVEIRAS

serviços prestados:www.valedoliveirasresort.com

Consultadoria e Servicos, Lda.

AUDITORIA DESERVIÇOS

QUINTA RESORT & SPA

Entre 9 hectares de belos jardins, este elegante

Resort no Algarve oferece todas as condicoes de um

verdadeiro 5 estrelas.

,



Dentro do território, existem variáveis que 
influenciam o comportamento da oferta e da 
procura, nomeadamente fatores de índole 
físicos, demográficos, económicos e jurí-
dicos. Neste prisma, convirá estudar conve-
nientemente quais os potenciais consumi-
dores do produto a desenvolver, bem como 
os potenciais concorrentes.

Todavia, uma análise limitada a nível na-
cional torna-se muitas vezes insuficiente, na 
medida em que vivemos numa época de 
profunda globalização. Neste particular, im-
porta estender o estudo a nível internacio-
nal, tornando o benchmark essencial neste 
domínio.

Este primeiro patamar é fulcral para desde 
logo serem avaliados os pontos fortes, pon-
tos fracos, ameaças e oportunidades da ideia 
esquematizada.

Mediante as conclusões resultantes da aná-
lise anterior, o potencial investidor tem na 
sua posse informação útil para a tomada de 
decisão, devendo conseguir definir:

-  O produto a ser criado;
- Quem comprará o produto (mercado alvo);
- Como chegar aos mercados definidos  

(ações comerciais e de marketing a desen-
volver).

a
a

aa
aa

esultado de intenções um pouco ao 
sabor do vento, muitos empresários 
têm dificuldade em assumir que a sua 

ideia dificilmente se enquadrará nos mer-
cados em que pretenderão operar.

Explicitado o trabalho e objetivos que um 
estudo desta natureza envolve, à os que 
consideram tratar-se de uma peça funda-
mental no suporte à sua iniciativa, e aqueles 
que vêem um conjunto de papel com 
indicadores que não lhes interessa, pois 
julgam que já sabem o que pretendem fazer.

Reforçamos a ideia que o estudo de mer-
cado surge cada vez mais como uma peça 
fundamental na tomada de decisões, face a 
contingências que podem determinar o 
sucesso ou o insucesso da iniciativa.

Deste modo, importa em primeiro lugar 
esquematizar uma ideia e analisá-la em 
diversas vertentes, antes de se tomar o 
passo de materializá-la em projeto.

Entre as possíveis contingências que geram 
incertezas para o potencial investidor, 
destacam-se:

-  O Fator Território;
-  O Fator Capital;
-  O Fator Tempo.

“O
decisões, face a contingências que podem determinar o sucesso ou o insucesso da iniciativa.”

 estudo de mercado surge cada vez mais como uma peça fundamental na tomada de 

R O fator tempo é muitas vezes visto como 
inimigo da concretização de projetos, pois 
se a ideia até pode ser excelente, o tempo 
de análise e o excesso de burocracia para a 
obtenção dos indispensáveis licenciamen-
tos pode deitar a perder a oportunidade do 
negócio. Neste contexto, para encurtar o 
tempo de análise, importa instruir devi-
damente os processos junto das entidades 
oficiais, exigindo uma correta análise dos 
instrumentos de ordenamento do território 
e da própria legislação hoteleira (por exem-
plo, no caso de projeto do setor do turismo). 
Assim, o estudo do mercado deverá obri-
gatoriamente contemplar a correta análise 
dos instrumentos de ordem territorial que 
condicionam os estudos a desenvolver.

O resultado desta análise será determi-
nante para a eventual prossecução dos 
trabalhos, uma vez que se concluir que os 
mercados não virão a sustentabilizar o 
produto pretendido, nem se deverá realizar 
o Plano de Negócios.

O ESTUDO DOS MERCADOS
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-   Identificação das despesas previsionais;

-   Aferição do quadro de pessoal adequado;

-   Indicadores de rentabilidade e de retorno 
do investimento.

Todos os passos referidos anteriormente 
concorrem para a elaboração do Plano de 
Negócios, peça fundamental a apresentar 
junto da Banca e das entidades oficiais para 
solicitar financiamento.

No caso do processo de candidatura  forma-
lizado ser aprovado, assistimos à materia-
lização do projeto. Por isso, é necessário 
assegurar convenientemente o acompa-
nhamento físico e financeiro da iniciativa a 
desenvolver pelo promotor.

Assim, sem pretendermos fazer uma análise 
exaustiva desta matéria, salientam-se os 
principais pilares pelos quais se deve nor-
tear uma assessoria física e financeira      

fator capital assume uma impor-
tância primordial, sendo necessário 
apurar o valor de investimento que 

permita garantir a viabilização do projeto.

Nesta fase é fundamental projetar o desem-
penho económico-financeiro da iniciativa, 
assumindo particular relevo:

-  A definição da cobertura financeira do 
investimento: grau de afetação de capitais 
próprios; recurso a capitais alheios (Banca, 
Incentivos, outros…). Aqui é importante 
averiguar oportunidades de financiamento, 
nomeadamente à taxa zero e com possi-
bilidade de conversão de parte do incentivo 
em fundo perdido. A correta identificação 
das possibilidades de financiamento vai de-
terminar o grau de impacto dos encargos 
financeiros na conta de exploração do pro-
jeto, bem como o montante e a maturidade 
do endividamento;

-   Identificação das receitas previsionais;

rigorosa e eficiente:

-  Adequação da obra às cláusulas contra-
tuais previstas nos contratos de concessão 
de incentivos financeiros, nomeadamente: 
prazos de execução, conferência de docu-
mentos de despesa (autos de medição, fatu-
ras, recibos, cheques, extratos bancários, 
entre outros), com o intuito de ser confir-
mado se o investimento está a ser cumprido 
na íntegra e de acordo com o plano orça-
mental aprovado, a sua elegibilidade, e se 
foi efetivamente pago;

-  Articulação com o Revisor Oficial de Con-
tas e /ou Técnico Oficial de Contas de toda a 
gestão conducente à obtenção das sub-
venções financeiras a libertar pelos organis-
mos responsáveis pela receção e aprovação 
das candidaturas, quer ao nível dos docu-
mentos de despesa, quer a nível da valida-
ção das fontes de financiamento de suporte 
à concretização do empreendimento;

Conceito

O

O
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Toda esta assessoria é determinante para o 
cumprimento dos prazos definidos contra-
tualmente e para a maximização do incenti-
vo concedido, bem como evitar possíveis 
derrapagens financeiras que possam pôr 
em causa a viabilização e execução dos 
projetos.

Os pontos anteriores são essenciais para 
que as auditorias feitas pelas entidades 
oficiais aos projetos decorram dentro da 
normalidade.

-  Aferição do grau de cumprimento do 
contrato, tendo em vista a obtenção do 
prémio de realização, dado que este é visto 
como uma forma de o promotor conseguir 
reduzir uma parte substancial do financia-
mento contraído junto do organismo gestor. 
Este prémio de realização assume então um 
grande relevo, dado que a atribuição de 
subsídios a “fundo perdido” pelo QREN 
(Quadro de Referência Estratégico Nacio-
nal) é cada vez mais restritiva e seletiva.

“
contratualmente e para a maximização do incentivo concedido, bem como evitar possíveis 
derrapagens financeiras que possam pôr em causa a viabilização e execução dos projetos.”

Toda esta assessoria é determinante para o cumprimento dos prazos definidos 

OS PROJETOS
“
equipa pluridisciplinar que de forma conjugada desenvolva um bom projeto, pensando 
que economiza.”

A maioria dos empresários, sobretudo pelo fator custo, evita a constituição de uma 

A maioria dos empresários, sobretudo pelo 
fator custo, evita a constituição de uma equi-
pa pluridisciplinar que de forma conjugada 
desenvolva um bom projeto, pensando que 
economiza.

Esta atitude é, quanto a nós errada, e no 
futuro poderá determinar um acréscimo sig-
nificativo quer do valor do investimento pre-
visto, como principalmente por se ter pro-
jetado um estabelecimento desequilibrado 
(áreas produtivas/não produtivas), e pouco 
funcional não só pela arquitetura como pelas 
decisões menos ponderadas quanto ao AVAC, 
mobiliário, equipamentos gerais e decoração.

omo em todos os setores de ativi-
dade, existem técnicos com maior ou 
menor especialização, e o que no 

caso do turismo e particularmente em ho-
téis é determinante na sua futura otimi-
zação funcional.

Este “saber como” não está ao alcance da 
maioria dos arquitetos, devendo estes ter o 
cuidado de se reunir de técnicos no âmbito 
da gestão hoteleira quanto à parametri-
zação funcional dos projetos de arquitetura, 
e necessidades operacionais de muitos 
equipamentos com reflexo nos estudos das 
especialidades.

C As especialidades são determinantes, e atual-
mente o recurso a novas tecnologias no sen-
tido de uma maior eficiência quer energética 
como operacional são uma realidade, pelo 
que também nesta área é fundamental uma 
assessoria especializada.

O ideal será logo na fase de desenvolvimento 
do programa base estabelecido no plano de 
negócios, ser constituída a equipa integrando 
as componentes de economia, gestão hote-
leira, arquitetura, engenharia e decoração, 
verticalizada num gestor de projeto. 
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Os motivos da sua origem são, em regra, 
sempre os mesmos:

-   Sub-avaliação do dono da obra quanto ao 
investimento e métodos para a sua ade-
quada concretização;

- Deficiente qualidade dos projetos ela-
borados;

-  Inexistência de projetos de execução e 
decoração;

-  Falta de rigor na estimativa orçamental, 
caderno de encargos e lançamentos a con-
curso quer da obra como de todos os 
conteúdos do empreendimento;

-   Falta de coordenação e fiscalização;

-  Deficiente assessoria económica e finan-
ceira na gestão global da iniciativa;

-   Outros.

i

ndependentemente do Decreto Lei nº 
555/99 de 16 de Dezembro, alterado pelo 
nº 26/2010 de 30 de Março (RJUE) esta-

belecer a figura de coordenador do projeto, 
existe uma necessidade efetiva que alguém 
coordene a equipa técnica (arquitetos e 
engenheiros) bem como as áreas econó-
mica e financeira, gestão operacional, equi-
pamentos gerais, decoração, imagem e co-
municação entre outros, e com reporte à 
entidade promotora, caso não seja ela 
própria a assumir essas funções.

É ainda fundamental uma boa coordenação 
e fiscalização da obra, a ser realizada pre-
ferencialmente por empresa externa à equi-
pa projetista.

Este cenário será o ideal desde que desen-
volvido com competência, mas a realidade é 
que a maioria dos projetos concluem-se 
com significativa dilação de prazos e traba-
lhos a mais, resultando em acréscimo do in-
vestimento e atraso no início da exploração.

“
preferencialmente por empresa externa à equipa projetista.”
É fundamental uma boa coordenação e fiscalização da obra, a ser realizada 

Também aqui os promotores costumam mi-
nimizar os procedimentos que lhes serão 
vantajosos, quer no sentido de uma hipo-
tética economia como na não necessidade 
de se contratarem tarefas que eles próprios 
poderão assegurar, uma vez que aparen-
temente consideram este conjunto de 
ações como se de simples se tratassem.

Alertamos que a subvalorização destas ta-
refas, poderão resultar na sobrevalorização 
dos trabalhos executados.

Será pois, muito importante o promotor re-
fletir sobre esta matéria, já que a sua to-
mada de decisão se irá refletir sem dúvida 
no investimento a realizar, e que qualquer 
erro poderá traduzir-se numa complexa 
situação futura.

COORDENAÇÃO
GERAL

I
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representantes da tutela apelam ao in-
vestimento.

Por experiência própria, enquanto consul-
tor de empresas no setor do turismo e em-
presário em três áreas de atividade distintas 
mas complementares entre si, direi que o 
que se comenta é pouco e nem sempre 
pormenorizado.

De facto, ao longo dos anos, com particular 
incidência nos últimos cinco, tenho vivido 
experiências inimagináveis, únicas, capazes 
de reunir um conjunto de informação que 
sem dúvida entusiasmarão qualquer leitor 
interessado nesta matéria.

Penso até numa época em que os fatores de 
inovação além de estarem em moda se de-
vam estimular, que será um sucesso criar-se 
o “Museu da Des-Burocratização!?”, para o 
que me disponibilizo desde já a contribuir 
com matéria de elevado interesse, não seja 
o espólio de uma atividade de mais de 25 
anos um tesouro menos brilhante que 
muitos gostarão de conhecer.

Esta minha “riqueza” pessoal a somar às 
muitas idênticas de empresários e técnicos 
que conheço, bastarão para constituir ma-
téria e argumentos fortes de visita de ge-
rações diferenciadas que avaliem o que se 
deveria ter feito e não se fez, os motivos que 
o determinaram, e os reflexos gerados na 
sociedade em resultado da tal publicitada 
desburocratização.

Em resultado do Quadro Legislativo vigente, 
com particular incidência na figura do Alo-
jamento Local e Turismo no Espaço Rural, 
verificamos a publicitação de muitos esta-
belecimentos e ou unidades de alojamento 
com designação comercial confundível com 
o grande grupo dos hotéis, entre outros.

mesma … Não se entende!

Regista-se com agrado em muitas entidades 
uma disponibilidade e eficiência acima da 
média, e cujo exemplo deveria ser seguido 
alinhando-se pelo positivismo e produtivi-
dade para o alcance de um objetivo comum. 
O enriquecimento do país.

Os apelos do tecido empresarial para a agi-
lização processual são constantes, muito se 
legisla, mas se efetuarmos uma avaliação 
geral dos procedimentos que envolvem 
projetos de investimento de escala mé-
dia/elevada continuam a ser muito com-
plexos (em alguns casos mais do que 
anteriormente), prevalecendo o cenário de 
impotência quanto à possibilidade de uma 
reestruturação profunda daqueles órgãos e 
seus dirigentes que teimam em continuar a 
fazer sentir que têm o poder …!

Em jornais de relevo, ilustres figuras do 
tecido empresarial afirmam também a 
contração que em Portugal se faz sentir ao 
investimento.

Quem lê, poderá interrogar-se sobre a 
veracidade do ali descrito, efetuar o seu 
juízo e até minimizar os efeitos por vezes 
desastrosos de atitudes burocratizadas, 
contrastando com o que diariamente se 
assiste em todos os meios da comunicação 
social, onde membros do governo e outros 

s competências na apreciação e 
licenciamento dos vários empre-
endimentos turísticos desde o or-

denamento do território, aos projetos e 
licenciamento da atividade são muitos, e 
raramente coordenados entre si.

Temos assistido a algumas melhorias de 
procedimento institucional procurando agi-
lizar métodos, encurtar prazos de apre-
ciação dos processos, maior eficácia na 
informação e atendimento, acompanha-
mento empresarial (gabinetes de apoio ao 
investidor), mas culturalmente parece estar 
enraizada na máquina administrativa que 
decide sobre o país, uma forma de atuar 
complexa e indiferente ao esforço que o te-
cido empresarial desenvolve.

Prevalece infelizmente ainda hoje no pen-
samento de muitas pessoas que os em-
presários são oportunistas e querem ser 
ricos, não se avaliando devidamente os 
riscos que correm e o contributo que irão 
criar para a sociedade.

Por outro lado, legislação avulsa e nem sem-
pre ajustada às realidades determinam um 
grau de complexidade tão grande que des-
motivam qualquer paciente cidadão que 
pense investir.

A burocratização continua atual, capaz de 
tirar o sono ao mais descontraído empre-
sário que uma vez iniciado o seu processo 
de investimento poderá vir a percecionar 
que está a percorrer um caminho tortuoso e 
por vezes sem retorno.

Como se as questões administrativas não 
sejam já um entrave grande, atitudes polí-
ticas poderão também influenciar o per-
curso processual, e nós que trabalhamos a 
nível nacional constatamos ocasionalmente 
junto das autarquias e outras entidades 
regionais procedimentos diferentes para 
casos semelhantes quando a legislação é a 

A

OS ORGÃOS
INSTITUCIONAIS
“L
complexidade tão grande que desmotivam qualquer paciente cidadão que pense investir.”

egislação avulsa e nem sempre ajustada às realidades determinam um grau de 

Em várias publicações da 
atividade turística, imobiliária, 

serviços e outras, por vezes  
comentam-se a complexidade 

e demora na apreciação de 
projetos, respetivos 
licenciamentos, etc.

DEFICIENTE FISCALIZAÇÃO …

Dossier Certus 14  |



Dossier  Certus 15|



“desqualificados” para o grande grupo do 
alojamento local não significando que te-
nham reduzido a qualidade nem tão pouco 
que mesmo não podendo usar as palavras 
“turismo ou turístico” na sua denominação 
e ou ações comerciais que desenvolvam, 
não deixarão de ter o seu espaço no 
mercado.

Com efeito, convirá também recordar a 
opção que muitos empresários tomam 
atualmente em enquadrar os seus empre-
endimentos neste conceito legal, pelo sim-
ples facto de por esta via reduzirem em 
muito a carga burocrática que pende na 
análise de projetos e licenciamento dos em-
preendimentos, conciliado ao crescente fe-
nómeno do produto “low-cost”. Veja-se o 
caso dos Hostels!

Também o Turismo Rural com incidência no 
Agro-Turismo ao acolher até quinze unida-
des de alojamento (poderão ter 20/30 quar-
tos) permite uma simplificação do método 
de licenciamento pois é da competência 
camarária.

Independentemente da funcionalidade 
também outros aspetos são minorados, 
desde não obrigatoriedade da existência de 
ar condicionado, controles de qualidade, 
formação de pessoal, contratação laboral 
receção 24H, etc., e o que reduz substan-
cialmente os custos de exploração.

De facto, conhecemos muitos estabeleci-

Mais do que uma ilegalidade, é desonesto 
perante milhares de empreendimentos que 
se licenciaram devidamente, que para o 
conseguirem tiveram de cumprir com um 
conjunto de exigências conforme os grupos 
e categorias que pretenderam.

É claro que os consumidores também aju-
dam, não seja a atitude atual ser pautada 
prioritariamente pelo preço e secunda-
rizada pelo tipo e categoria do estabe-
lecimento.

Recordemos que a anterior legislação per-
mitia que, não sendo hotel, os empreendi-
mentos com mais de seis quartos e até dez, 
se podiam enquadrar em Pensões/Alber-
garias e ou Estalagens, o que agora não 
sucede.

Contudo, estabelecimentos existem de 
grande qualidade que se viram assim 

mentos de Norte a Sul do país que apesar 
das alterações legais que regulam a ati-
vidade, continuarão a trabalhar num pata-
mar de Bom Acolhimento, contribuindo de 
forma digna para o desenvolvimento e sus-
tentabilidade do setor, uma vez que con-
seguiram por mérito próprio estabelecer 
canais de venda adequados e o reconhe-
cimento de clientes e agentes económicos.

Contudo, dever-se-á ter em atenção o “abu-
so” que muitos deles praticam ao publicitar 
indevidamente a sua denominação, confun-
dindo o mercado com um aparente posicio-
namento turístico como “Hotel” quando, na 
realidade, não passam de estabeleci-
mentos de Alojamento Local, Agroturismo 
ou apartamentos, podendo levar o con-
sumidor a comprar de forma menos atenta 
um produto que não corresponde à sua 
expetativa inicial ou seja, GATO POR LEBRE.

Será assim importante que as várias asso-
ciações do setor insistam junto das entida-
des oficiais por uma maior eficiência em 
matéria de fiscalização, e que elas se estru-
turem devidamente para o efeito, o que se 
reconhece não ser tarefa fácil mas se apre-
senta como imprescindível na regulação de 
uma atividade e credenciação daqueles 
órgãos institucionais.

Num mercado cada vez 
mais competitivo assiste-se 
hoje à “canibalização” dos 
preços e à concorrência 
desleal procurando cada 
um sobreviver e 
aparentando não se 
importar com os outros.
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É essencial determinar os valores de inves-
timento de construção civil, equipamentos, 
estudos e projetos, entre outras rúbricas, 
para um correto apuramento global do 
investimento, com a realização do procu-
rement de fornecedores e a análise de 
propostas.

No âmbito da assessoria processual, deve-
se estabelecer um planeamento e respetiva 
coordenação dos projetos interligando os 
promotores, os técnicos e as entidades ofi-
ciais, tendo em conta as exigências de cada 
organismo, maximizando a eficiência no 
desenvolvimento de um projeto turístico.

No decorrer da gestão operacional, a admi-
nistração e a direção da unidade devem 
promover, não só a realização de avaliações 
internas para garantir a qualidade dos ser-
viços prestados, mas também contratar o 
serviço de realização de auditorias por uma 

investimento em empreendimentos 
turísticos requer, desde a fase ini-
cial, um elemento na equipa de 

trabalho que assuma um conjunto de ações 
que coordene os interesses dos investido-
res, a configuração arquitetónica definida 
pelos técnicos e a conceção da temática a 
implementar. Neste encalço, exigem-se so-
luções que se enquadram na otimização 
funcional da gestão do empreendimento, 
tendo como base as necessidades legais, o 
estudo de mercado e a viabilidade eco-
nómico-financeira.

“
diversas situações de âmbito legal, técnico e processual que necessariamente precisam 
de uma gestão conhecedora de todos os trâmites de um negócio neste setor de 
atividade económica.”

Desde a fase embrionária ao período de exploração, um projeto turístico acarreta 

entidade externa credenciada para o efeito, 
por forma a validar todos os parâmetros es-
tabelecidos e que visam a isenção na ava-
liação, mas também assegurar uma correta 
ação em termos da classificação ou reclas-
sificação dos empreendimentos turísticos.

Desde a fase embrionária ao período de 
exploração, um projeto turístico acarreta 
diversas situações de âmbito legal, técnico e 
processual que necessariamente precisam 
de uma gestão conhecedora de todos os 
trâmites de um negócio neste setor de ati-
vidade económica.

O esquema das páginas 30 e 31 descreve de 
forma sucinta as ações com maior impacto 
na gestão de um projeto turístico em Por-
tugal.

NO ÂMBITO DE PROJETOS TURÍSTICOS

O

ASSESSORIA TÉCNICA E
PROCESSUAL

“
valores de investimento de 

construção civil, 
equipamentos, estudos e 

projetos, entre outras 
rúbricas.”

É essencial determinar os 

“ .”Na falta de uma boa tacada, vai-nos doer imenso
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resultados diversos e onde no conhecimen-
to que temos parte deles nem sempre 
corresponde a uma boa consultoria e asses-
soria aos promotores.

É necessário que além da componente co-
mercial inerente à prestação de um serviço, 
o mesmo seja efetivamente útil na constru-
ção de um empreendimento que possa vir a 
ser viável, e não somente para se auferirem 
honorários.

Não se deverá ignorar que o dono da obra 
estará a hipotecar-se na concretização de 
um projeto que poderá não lhe propor-
cionar valor acrescentado mas sim uma 
preocupação futura acrescida…

O setor do turismo tem excelentes em-
presas de consultoria, de maior ou menor 
abrangência quanto aos serviços que pres-
tam, realçando algumas pela coordenação 
integral dos vários estágios que integram os 
procedimentos necessários ao correto de-
senvolvimento da iniciativa.

A importância de uma boa assessoria é tal, 
que a mesma poderá aconselhar à não 
prossecução dos trabalhos, com ou sem 
estabelecer variantes à intenção inicial, de-
pendendo claro do estudo do mercado.

Nos últimos anos tem-se assistido ao sur-
gimento de novas firmas e técnicos que 
asseguram este conjunto de trabalhos, com 

ara a análise e discussão da ideia, à 
constituição da equipa que integra as 
valências adequadas à correta para-

metrização do projeto de investimento e 
seu respetivo acompanhamento, é neces-
sário que o promotor defina com clareza os 
objetivos pretendidos e tenha a noção da 
problemática de todo o processo.

Neste âmbito, mais do que contratar o 
arquiteto, engenheiro e posteriormente o 
economista para lhe “viabilizar o projeto” 
(modelo sequencial normalmente seguido) 
ou tratar da candidatura, será importante 
reunir-se de início de técnicos ligados à 
gestão/economia e que na base da iniciativa 
o procurem aconselhar da melhor forma.

P

CONSULTORIA ESPECIALIZADA
“
prossecução dos trabalhos, com ou sem estabelecer variantes à intenção inicial, 
dependendo claro do estudo do mercado.”

A importância de uma boa assessoria é tal, que a mesma poderá aconselhar à não 

“O setor do turismo tem excelentes
empresas de consultoria...”
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arquitetura ou, a título definitivo, até 6 me-
ses após a abertura ao público do empre-
endimento.

Os benefícios fiscais abrangidos pela atri-
buição de Utilidade Turística (UT) incluem a 
isenção do IMT (Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis), sendo 
o imposto de selo reduzido a um quinto e 
isento durante um período até 7 anos do IMI 
(Imposto Municipal sobre os Imóveis) e ain-
da redução das taxas devidas à Inspeção 
Geral das Atividades Culturais.

§ Estabelecimentos de restauração; 

§ Equipamentos de animação, culturais e des-
portivos que não constituam ou integrem con-
juntos turísticos;

§ Instalações termais;

§ Empreendimentos de turismo de habitação;

§ Empreendimentos de agro turismo conside-
rados de qualidade excecional pelo membro do 
Governo com a tutela do turismo.

A Utilidade Turística consiste na qualificação 
atribuída aos empreendimentos turísticos que 
satisfaçam um conjunto de requisitos de loca-
lização, construção, equipamentos e serviços 
que se adequem aos objetivos e linhas de 
desenvolvimento do Plano Estratégico Nacio-
nal de Turismo (PENT), incluindo as obras de 
melhoramentos promovidos no empreendi-
mento que tenham em vista a sua valorização 
ou aumento de categoria, além da melhoria ou 
aumento da qualidade dos serviços nele 
prestado.

A Utilidade Turística pode ser atribuída a título 
prévio, logo após a aprovação do projeto de 

o investimento turístico, seja na 
instalação de empreendimentos no-
vos ou na sua remodelação, amplia-

ção, e renovação, é possível determinadas 
tipologias candidatarem-se à obtenção de 
um estatuto que, permita obter benefícios 
fiscais num período que pode ir até 7 anos.

Designado como Utilidade Turistica, este 
instrumento visa reconhecer a qualidade e 
relevância turística e o mesmo é atribuído 
por despacho da Secretaria de Estado do 
Turismo, sob a tutela do Ministério da 
Economia.

As tipologias que se podem candidatar à 
atribuição de Utilidade Turistica são:

§ Hotéis;

§ Hotéis-apartamentos;

§ Pousadas;

§ Hotéis Rurais 

§ Aldeamentos turísticos; 

§ Conjuntos turísticos (Resorts); 

N

INVESTIMENTO
TURÍSTICO

BENEFÍCIOS
FISCAIS PARA O

“A Utilidade Turística consiste na qualificação 
atribuída aos empreendimentos turísticos que 
satisfaçam um conjunto de requisitos de localização, 
construção, equipamentos e serviços que se adequem aos objetivos e linhas 
de desenvolvimento do Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT).”

UTILIDADE TURÍSTICA
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reconhecer a qualidade e 

relevância turística...”

ste instrumento visa 

PLANO
ESTRATÉGICO
NACIONAL DO
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Sistema de Incentivos de Apoio 
Local a Microempresas (QREN):

JESSICA (sujeito a disponibilidade 
orçamental):

Protocolos Bancários:

 

destina-se às microempresas existentes em 
áreas com problemas de interioridade. O 
projeto deve englobar, para além da com-
ponente de investimento, a criação líquida 
de emprego. O valor máximo de investi-
mento elegível corresponde a 25.000,00 
euros. O incentivo assume a forma de não 
reembolsável, na proporção de 50% sobre as 
despesas elegíveis. Os postos de trabalho 
criados são financiados, até um máximo de 
dois;

 destina-se a apoiar a cria-

ção e requalificação de empreendimentos 
turísticos localizados 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 
corresponde à Euribor a 6 meses, acrescida 
de spread máximo de 2,5%;

 linha que prio-

riza a requalificação de empreendimentos 
turísticos. O montante máximo de finan-
ciamento ascende a 75% do investimento 
elegível. A taxa de juro associada à parte 
financiada pelo Turismo de Portugal cor-
responde à Euribor a 6 meses. No caso da 

nquanto estão a ser desenvolvidos os 
procedimentos necessários para a 
entrada em vigor do próximo quadro 

comunitário de apoio (período 2014-2020), 
importa referir as linhas de apoio que ainda 
se encontram em vigor até ao final do ano:

 o incentivo assume a forma de 

reembolsável sem juros, com taxa máxima 
de comparticipação de 65% da despesa 
elegível. Os prazos de reembolso variam 
entre os 10 e 7 anos, com período de ca-
rência máximo de 3 anos. Em função do 
cumprimento de objetivos definidos em 
sede de candidatura, poderá ser atribuído 
um prémio de realização no máximo de 75% 
do incentivo atribuído;

 visa proporcionar às PME 

ganhos competitivos em matéria de 
investimentos relacionados, entre outros, 
com promoção internacional, eficiência 
energética, tecnologias de informação e 
comunicação, qualidade, ambiente e 
economia digital. A taxa de incentivo cor-
responde a 45% da generalidade das des-
pesas, assumindo a natureza de não 
reembolsável (para a participação em feiras 
e exposições a taxa máxima de incentivo 
ascende a 75% destas despesas);

Sistema de Incentivos à Inovação 
(QREN):

Sistema de Incentivos à Quali-
ficação e Internacionalização de 
PME (QREN):

“
atribuído um prémio de realização no máximo de 75% do incentivo atribuído.”
Em função do cumprimento de objetivos definidos em sede de candidatura, poderá ser 

E Banca, aplica-se a taxa de juro que resultar 
da análise da operação. O prazo máximo de 
reembolso situa-se nos 10 anos, com pe-
ríodo de carência até 3 anos;

 destina-se exclusivamente a 

pequenas iniciativas localizadas em áreas 
rurais, nomeadamente projetos de turismo 
em espaço rural, até um máximo de 
investimento elegível de 300.000,00 euros. 
O incentivo assume a natureza de não 
reembolsável, até um máximo de 60% das 
despesas elegíveis.

PRODER:

INCENTIVOS EM VIGOR

“
de não reembolsável (para a participação em feiras e exposições a taxa máxima de incentivo 
ascende a 75% destas despesas).”

A taxa de incentivo corresponde a 45% da generalidade das despesas, assumindo a natureza 
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tido da banca se garantir confortavelmente 
sobre eventuais futuros incumprimentos.

Claro que o tecido empresarial padece hoje 
de grande desânimo em resultado da ati-
tude cada vez mais comercial que as insti-
tuições financeiras praticam, e em que as 
pessoas, (empresários outrora alvo de redo-
brada atenção) parecem ser secundarizadas 
para um modo numérico e objeto de grande 
pressão sobretudo na tentativa de recupe-
ração de crédito, importando garanti-lo 
nem que para o efeito se comprometam a 
viabilidade das empresas e elevem os pre-
juízos pessoais que tantas vezes deter-
minam a rutura …

Mais do que pressão, assistimos hoje a uma 
atitude negocial intensa e aparentemente 
indiferente ao reflexo pessoal que o resul-
tado do negócio possa vir a ter no futuro.

Custa-nos a aceitar, mas a realidade é que 
todos nós temos sentido, e muito, a mu-
dança e lembramos os “bons tempos” que o 
que mais importava eram as pessoas.

Claro que os empresários deverão registar 
esta mudança, e perceber definitivamente 
que endividamentos elevados agravam o  
risco da operação, com reflexo nas condi-
ções de financiamento: spreads acrescidos, 
maior inflexibilidade na negociação no pra-
zo de reembolso e no período de carência, 

verdade! Vivemos hoje dias de abso-
luto constrangimento empresarial, e 
em que a tesouraria da maioria das 

empresas anda pela rua da amargura (se nos 
é permitida a expressão) …

Investimentos mal feitos, diminuição da ren-
dibilidade na exploração, aumento das taxas 
de juro e as dificuldades colocadas na rene-
gociação das dívidas são alguns dos fatores 
que contribuem para as dificuldades das 
empresas, ao que acresce naturalmente a 
descapitalização da banca.

A percentagem de capitais próprios a afetar 
é avaliada pelas instituições financeiras com 
grande rigor, e complementarmente às ga-
rantias reais (em regra hipoteca) são pedi-
dos avais pessoais dos sócios e nalguns ca-
sos de pequena dimensão, fiadores, no sen-

Atualmente a possibilidade de um financia-
mento bancário é escassa, não só em re-
sultado da conjunta económica como pela 
fragilidade com que a maioria dos projetos 
de investimento se apresentam.

bem como no grau de exigência de garantias 
reais e/ou bancárias.

Embora a banca seja vista como um ator 
importante na montagem de um negócio, a 
capacidade económica do potencial inves-
tidor e a procura de soluções de financia-
mento alternativas (como são os casos dos 
incentivos ao investimento) irão determinar 
o grau de dependência junto das institui-
ções de crédito.

O facilitismo que existia há alguns anos atrás 
na concessão de crédito esgotou-se, pelo 
que o empresário deverá estar ciente das 
dificuldades em contratar empréstimos, so-
bretudo numa atividade em que o retorno 
do investimento se apresenta como uma 
possibilidade de médio/longo prazo, e mui-
tas vezes não garantida.

Continua a ser importante a boa relação en-
tre os intervenientes, quase sempre susten-
tada na avaliação mútua das suas várias 
componentes, havendo naturalmente insti-
tuições financeiras mais vocacionadas do 
que outras para o crédito ao investimento 
turístico.

Caberá a si, como investidor, avaliar qual o 
melhor parceiro para o acompanhar no pro-
jeto e reconhecer a importância que o mes-
mo dará à sua concretização, credibilidade e 
futura sustentabilidade.

É

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades...

A BANCA

Atualmente a possibilidade 
de um financiamento 
bancário é escassa, não só 
em resultado da conjuntura 
económica como pela 
fragilidade com que a 
maioria dos projetos de 
investimento se apresentam.



temente elaborados e ou instruídos.

A constatar-se esta realidade, certamente 
se verificarão atrasos de procedimento quer 
na apreciação e licenciamento dos projetos, 
com claro reflexo negativo no início das 
obras independentemente do coeficiente 
de oportunidade no investimento, e atem-
pado enquadramento de eventuais candi-
daturas a apoios financeiros por incum-
primento de prazos.

Será assim muito importante esta pré-
avaliação, sempre que aplicável.

nientes em cada estabelecimento, consul-
tando-se toda a documentação e avaliando 
em conjunto com os responsáveis de cada 
organismo os procedimentos necessários à 
possível resolução dos vários assuntos.

Bem assim, o trabalho deverá contemplar a 
avaliação da obra (se for o caso) na ótica da 
compatibilização, ou não, dos trabalhos rea-
lizados em conformidade com os projetos 
aprovados e ou licenciados, identificar pos-
síveis desvios do investimento e estabelecer 
o seu diagnóstico.

Acontece muitas vezes serem desenvol-
vidos projetos que por falta de avaliação 
processual conveniente, foram deficien-

sta ação é fundamental na avaliação 
de um determinado ativo, ou no con-
junto de procedimentos em regra na 

área dos licenciamentos envolvendo ou não 
projetos.

Para a banca, na venda de imóveis muitas 
vezes resultantes de processos mais com-
plexos, e para as empresas que os tran-
sacionem e pretendam avaliar todos os 
antecedentes processuais de determinados 
empreendimentos, no sentido de correta-
mente poderem parametrizar as ações a  
desenvolver futuramente.

Esta auditoria deverá avaliar o estágio dos 
processos nas entidades oficiais interve-

E

AUDITORIA

“
conveniente, foram deficientemente elaborados e ou instruídos …”
Acontece muitas vezes serem desenvolvidos projetos que por falta de avaliação processual 

ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL
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ALTO DA COLINA

APARTHOTEL
serviços prestados:

www.altodacolina.com

Consultadoria e Servicos, Lda.

AUDITORIAS DESERVIÇO

O melhor do leste de Albufeira com uma vista esplendida

sobre o Oceano Atlantico. 



o decorrer da exploração de um empre-
endimento turístico, é essencial que a 
gestão tenha um papel ativo na preser-

vação e manutenção das infraestruturas e no 
serviço a prestar ao cliente. Inserido num setor 
onde a estética e o design, aliados à capacidade 
do serviço hoteleiro, são fatores críticos de 
sucesso, cabe à direção geral a responsabilidade 
de garantir os níveis de qualidade, tendo em 
conta o tipo e categoria do estabelecimento.

Contudo, colocar em prática esta matéria não é 
fácil, ainda mais em unidades hoteleiras com 
quadros de pessoal na sua maioria limitados à 
gestão operacional. A avaliação dos níveis de 
qualidade dos serviços de um hotel, bem como a 
sua aplicação, devem ser suportados por uma 
entidade externa. Será conveniente definir a 
frequência mínima destas ações, consoante os 
resultados que são obtidos e ou alterações que o 
hotel concretize.   

Compreende-se facilmente a razão pela qual é 
necessário que este tipo de procedimentos 
ocorra por via de entidades não ligadas à 
entidade gestora: evitar potenciais desvios nas 

N

QUALIDADE DE SERVIÇOS
AUDITORIA DE

respostas de uma autoavaliação, desmistificar a 
“ilusão” de que tudo funciona bem no seu hotel, 
entre outras.

No caso dos empreendimentos turísticos que 
tenham recebido o estatuto de Utilidade Turística 
Definitiva, o promotor deverá realizar até ao 
segundo ano, após a publicação em despacho no 
Diário da República, uma auditoria de qualidade 
de serviço, por uma entidade independente. 

Esta exigência é mais uma oportunidade para o 
hotel validar todos os parâmetros de qualidade 
estabelecidos e assegurar uma correta ação em 
termos da sua classificação ou reclassificação. 
Serve igualmente de apoio à gestão, minimizando 
riscos operacionais, que muitas vezes ocorrem 
sem serem devidamente identificados ou 
avaliados internamente.

A auditoria à qualidade dos serviços releva a 
preocupação do hotel em garantir a excelência de 
serviços a um turista cada vez mais exigente e 
informado. Este é sem dúvida um dos caminhos a 
perfilhar na aquisição de níveis diferenciadores 
para a oferta do produto turístico nacional. 
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O investidor (e, posteriormente, o gestor) 
da área do Turismo devem necessariamente 
conhecer a legislação turística e, bem assim, 
toda a demais legislação e regulamentação 
que, em cada caso, pode ser relevante ou 
determinante para o investimento em cau-
sa, designadamente no âmbito do Direito 
do Ordenamento do Território e Urbanismo 
(por exemplo, no que tange ao enquadra-
mento do local do investimento perante os 
instrumentos de gestão territorial aplicá-
veis, designadamente, planos municipais de 
ordenamento do território) e no âmbito do 
Direito Fiscal (por exemplo, em matéria de 
benefícios fiscais – desde a isenção do IMT, 
do IMI e redução do Imposto do Selo a 1/5), 
que funcionam como incentivos ao inves-
timento no Turismo, mormente os benefí-
cios decorrentes da declaração de utilidade 
turística.

A intervenção do assessor jurídico deve, 
portanto, ser acautelada desde logo na fase 
de preparação/ projeção da realização do 
investimento, prestando aconselhamento 
jurídico e suprindo as normais dúvidas do 
investidor sobre o melhor enquadramento 
que deve ser dado ao seu projeto em vista 
de alcançar os respetivos desideratos.

bservando as diversas fases da rea-
lização do investimento turístico (in-
cluindo, portanto, a instalação de 

empreendimentos novos ou a reconversão 
ou requalificação de empreendimentos tu-
rísticos), a assessoria jurídica constitui um 
apoio que se crê ser essencial para o investi-
dor em todas aquelas fases, sendo trans-
versal a todos os procedimentos.

O assessor jurídico deverá, pois, integrar 
desde o início a equipa de trabalho multi-
disciplinar que desenvolverá o conjunto de 
ações necessárias ao desenvolvimento do 
investimento, devendo ser detentor de co-
nhecimentos sólidos e experiência no âm-
bito da interpretação da Legislação Turística 
ergo, Direito do Turismo, ramo especial do 
Direito Administrativo que vem merecendo 
cada vez maior acolhimento e cuidado por 
parte dos juristas.

Verifica-se, assim, um crescimento expo-
nencial deste campo de estudo, projetando-
se em matérias com um tratamento recen-
te, em especial, ao nível do licenciamento 
ou autorização para utilização, em articu-
lação com o regime jurídico da urbanização 
e edificação.

A intervenção do assessor jurídico poderá 
ainda tornar-se muito relevante na pres-
tação de serviços ao gestor da área do 
Turismo, seja na explicitação do regime de 
funcionamento e exploração dos empreen-
dimentos turísticos inerente ao Direito do 
Turismo, seja nos ramos de Direito cuja 
interpretação e aplicação será impreterivel-
mente convocada na fase de exploração do 
empreendimento como, por exemplo, o 
Direito Comercial, o Direito do Trabalho e da 
Segurança Social e o próprio Direito Civil, 
designadamente em matéria contratual e na 
regulação das relações entre titulares de 
empreendimentos turísticos em regime de 
propriedade plural.

Destacamos os seguintes tópicos que, em 
regra ou em princípio, devem ser tomados 
em consideração, a montante e a jusante da 
instalação de empreendimentos turísticos:

   O enquadramento da pretensão do investi-
dor face aos instrumentos de gestão territo-
rial aplicáveis (em especial perante os Planos 
Municipais de Ordenamento do Território ou 
PMOT's) e, bem assim, perante eventuais 
restrições e servidões de utilidade pública, 
com necessidade de adequação do projeto 

A ASSESSORIA JURÍDICA

O

por Carlos Ricardo

NO INVESTIMENTO TURÍSTICO
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e Funcionamento dos Empreendimentos 
Turísticos – Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 
Março, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 228/2009, de 14 de Setem-
bro e toda a sua legislação complementar;

  Regime Jurídico da Urbanização e Edifi-
cação – Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com todas as modificações ope-
radas, em especial pela Lei n.º 60/2007, de 4 
de Julho e pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 
30 de Março, sendo a última modificação 
intro-duzida pelo Decreto-Lei n.º 266-
B/2012, de 31 de Dezembro e respetiva 
legislação com-plementar, designadamente 
a Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março;

   Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, 
que define a utilidade turística e enuncia os 
princípios e requisitos necessários à sua 
concessão;

ao nível da identificação das frações autó-
nomas ou lotes, documento que substituiu 
o título constitutivo da propriedade ho-
rizontal quando esta não tenha sido pre-
viamente constituída; a elaboração do 
regulamento de administração do empre-
endimento que integra aquele título e que 
deve reger, designadamente, a conserva-
ção, a fruição e o funcionamento das uni-
dades de alojamento, das instalações e 
equipamentos de utilização comum e dos 
serviços de utilização comum, com defini-
ção do critério de determinação da presta-
ção periódica a cargo de cada proprietário;

  A elaboração de contratos-promessa ou 
contratos de transmissão da propriedade de 
lotes ou frações autónomas do empreen-
dimento turístico;

  No caso de investimentos com apoios 
financeiros públicos (i.e., com obras finan-
ciadas em mais de 50% por entidades pú-
blicas e em que o respetivo valor seja igual 
ou superior a € 5.000.000.00), a escolha e 
realização de procedimentos pré-contra-
tuais de harmonia com o disposto no Código 
dos Contratos Públicos, para a contratação 
de empreiteiros, respeitando o denomi-
nado “princípio da unidade da despesa”;

   No caso do investidor/promotor imobiliá-
rio, a elaboração dos contratos de emprei-
tada ou de fornecimento e aquisição de 
bens e serviços necessários à instalação e 
futuro funcionamento do empreendimento 
turístico;

  A elaboração de contratos com media-
dores ou agentes imobiliários, no caso de 
comercialização de lotes ou frações autó-
nomas de empreendimentos turísticos;

   A elaboração de contratos com agências 
de viagens ou outros operadores do mer-
cado das viagens organizadas;

   A elaboração de contratos-promessa ou 
contratos de trabalho relativos ao quadro 
de pessoal ao serviço no empreendimento 
turístico;

    A classificação do empreendimento turís-
tico, mediante a realização obrigatória de 
auditoria de classificação, respetivas regras 
(por comparação com as vistorias) e o enfo-
que da classificação nos serviços prestados 
pelo empreendimento;

    Regime Jurídico de Instalação, Exploração 

às diversas condicionantes, algumas delas 
dinâmicas ou não cartografadas;

  A possível sujeição a avaliação de impacte 
ambiental do projeto e a sua relação com a 
avaliação ambiental estratégica;

 A definição das exigências de infra-
estruturação que recaem sobre o local do 
investimento;

   O enquadramento da pretensão do inves-
tidor perante o Regime Jurídico da Insta-
lação, Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos em articulação 
com o Regime Jurídico da Edificação e Urba-
nização (tipologia e classificação do empre-
endimento, regime de propriedade (plural 
ou singular), determinação dos procedi-
mentos de controlo prévio – licenciamento 
ou comunicação prévia – a levar a cabo jun-
to da respetiva Câmara Municipal, com 
solicitação de pareceres – designadamente 
pelo Turismo de Portugal, IP – e autorização 
de utilização), verificando a necessidade da 
realização de operações prévias de lotea-
mento ou outros modos de fracionamento 
da propriedade como a propriedade 
horizontal;

  O acesso e a obtenção de apoios finan-
ceiros no quadro dos instrumentos de apoio 
aplicáveis a empresas (QREN, PME Investe, 
fun-dos imobiliários especiais, fundos de 
capital de risco, protocolos bancários ou ou-
tros similares);

   A obtenção da declaração de utilidade tu-
rística a título prévio;

   A classificação do empreendimento turís-
tico como Projeto de Potencial de Interesse 
Nacional (PIN);

   No caso de propriedade plural (existência 
de lotes ou fracções autónomas de um ou 
mais edifícios), a preparação do título cons-
titutivo do empreendimento turístico (es-
tabelecimento hoteleiro, aldeamento ou 
conjunto turístico, etc.), com todas as men-
ções legalmente exigidas, designadamente 

“A intervenção do assessor jurídico deve ser acautelada desde logo na fase inicial do projeto.”

DR. CARLOS RICARDO
Advogado

Principal legislação aplicável:

“
jurídico poderá ainda 
tornar-se muito relevante 
na prestação de serviços ao 
gestor da área do Turismo.”

A intervenção do assessor 
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É, também, eliminada a obrigatoriedade de 
entrega da descrição do desenho ou mo-
delo a proteger, bastando para efeitos de 
registo uma simples fotografia ou desenho 
do objeto a proteger.

Convém, ainda, destacar as facilidades con-
cedidas aos estrangeiros não residentes, de 
qualquer nacionalidade, para que a partir 
de qualquer parte do mundo possam ace-
der através da Internet, ao sistema de pro-
priedade industrial português e efetuar os 
registos que desejarem.

Tudo estaria bem se não fosse um pequeno 
pormenor – o direito de reciprocidade – o 
qual  até ao presente não foi, ainda, assegu-
rado, o que se traduz numa enorme desi-
gualdade.

É que os nossos cidadãos e empresas não 
beneficiam de igual estatuto, o que obvia-
mente constitui uma natural desvantagem 
quando pretendem efetuar os seus registos 
prévios no estrangeiro, tendo em vista a ex-
portação dos seus produtos e/ou serviços.

Posteriormente, a Portaria nº 1254/2009 de 
14 de Outubro, determinou a supressão da 
chamada taxa de registo, que era devida 
após a concessão dos diferentes pedidos, 
pelo que os seus titulares apenas necessi-
tam de obter o respetivo título de registo, se 
o desejarem, e proceder às renovações pe-
riódicas de dez em dez anos, se mantiverem 
interesse nos respetivos registos.

Na área dos nomes, insígnias de estabele-
cimento e logotipos, destaca-se a fusão des-
tas três modalidades de propriedade indus-
trial numa só – logotipos – eliminando-se os 
nomes e as insígnias.

Compreende-se a eliminação das insígnias, 
pois existia, de facto, uma duplicação de re-
gistos. No entanto, a figura do nome de es-
tabelecimento não se enquadra no âmbito 
do logotipo, já que neste se pressupõe a 
associação a uma imagem não existente no 
conceito dos nomes de estabelecimento, 
que visavam uma proteção meramente 
nominativa.

No domínio das invenções, os inventores 
passam a ter a possibilidade de efetuar um 
pedido de patente de invenção provisório, 
dispondo de um prazo de doze meses para o 
converter em definitivo, com a entrega de 
toda a documentação necessária.

Estes pedidos podem, agora, ser efetuados 
em língua portuguesa ou inglesa.

De assinalar ainda, que as quatro primeiras 
anuidades, de um total de vinte, passam a 
ser gratuitas.

Relativamente ao design, o pedido de regis-
to de desenhos ou modelos vê alargada a 
sua capacidade de proteção de 10 para 100 
produtos, através de um único pedido de 
registo múltiplo.

o atual modelo de sociedade em 
desenvolvimento é extremamente 
importante assegurar, atempada-

mente, o registo de todos os direitos de 
propriedade industrial, designadamente 
das marcas, dos logotipos, do design e das 
patentes de invenção, citando-se apenas 
estes por serem os de maior notoriedade.

Estes registos são ativos muito importantes 
dos industriais, comerciantes e empresas, 
sendo decisivos  para assegurar a comercia-
lização e o exclusivo dos respetivos pro-
dutos e serviços.

No âmbito do então designado programa 
“SIMPLEX” foram introduzidas importantes 
alterações ao Código da Propriedade In-
dustrial, tendo em vista a simplificação dos 
diferentes processos de registo.

Com efeito, pelo Decreto – lei nº 143/2008 
de 25 de Julho, foram adotadas medidas em 
cinco vertentes, tendo em vista a redução 
dos prazos para a prática de atos pelas en-
tidades públicas competentes, tais como a 
eliminação de formalidades, com introdu-
ção de simplificações nos procedimentos, 
promoção do acesso e compreensão do 
sistema de propriedade industrial pelos 
utilizadores, incentivo à inovação e, final-
mente, promoção do investimento estran-
geiro através do acesso direto ao sistema de 
propriedade industrial português pelos pró-
prios interessados domiciliados ou residen-
tes no estrangeiro.

No caso das marcas foi eliminada a apresen-
tação periódica da declaração de intenção 
de uso e suprimida a obrigatoriedade de ob-
tenção do título de registo, embora esta seja 
uma decisão controversa, pois a prova dos 
direitos continua a fazer-se por meio dos tí-
tulos correspondentes às diferentes moda-
lidades de propriedade industrial.

N

cação ou características que não possuam, como por exemplo a 
designação de «hotel» ou «resort» que corresponderão a catego-
rias especificas, em resultado de normas aplicáveis por aquele 
diploma e respetivas disposições regulamentares.

No caso dos empreendimentos turísticos o Turismo 
de Portugal, de acordo com o artº 41º do Decreto-

Lei nº 39/2008 de 7 de Março, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 228/2009 de 14 de Setembro, avalia também as denominações 
escolhidas, as quais não poderão sugerir uma tipologia, classifi-

OBS.

CARLOS RODRIGUES
Mandatário Oficial de Propriedade Industrial

AB PATENTIENA, LDA.
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MARCAS E PATENTES
CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

“F
vista a simplificação dos diferentes processos de registo.”
oram introduzidas importantes alterações ao Código da Propriedade Industrial, tendo em  
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O mesmo sucede quando os promotores 
pretendam divulgar os seus estabelecimen-
tos junto de empresas, agentes económicos 
e público em geral.

Tenhamos presente que cada vez mais o 
sítio do empreendimento nos canais “on-
line” é uma importante ferramenta comer-
cial, e que todas as ações de marketing que 
se levem a efeito deverão ser suportadas 
numa imagem coerente, forte e com 
carater.

Neste âmbito a Financertus presta aos seus 
clientes um conjunto de serviços ligados à 
área da imagem e comunicação, desde a 
elaboração de toda a identidade corpora-
tiva do seu empreendimento ou empresa, 
onde se engloba a criação de logotipo e/ou 
logomarca, papel de carta, envelopes, car-
tões, brochuras, folhetos, websites, news-
letters, merchandising, packaging, criação 
de publicidade/anúncios para a imprensa 
(revistas e jornais) ou para a web, convites, 
outdoors, muppis entre outros...

Complementando esta área,promove tam-
bém através dos seus parceiros nesta com-
ponente de negócio, os devidos registos 
junto das entidades competentes com par-
ticular destaque para o Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, garantindo-se exclu-
sividade de utilização.

um mercado cada vez mais compe-
titivo, a imagem institucional dos 
empreendimentos turísticos inde-

pendentemente do setor de atividade onde 
se posicionam, é cada vez mais importante.

Perante os mercados alvo, essa imagem será 
conseguida através da denominação ado-
tada para o estabelecimento, o logotipo, to-
da a documentação interna de informação 
ao cliente, promocional etc., e ao que natu-
ralmente se deverá acrescer a qualidade do 
serviço a prestar.

Numa área de negócio tão importante como 
a do turismo, assume particular relevo para 
um estabelecimento hoteleiro que se pre-
tende de projeção alargada e internacional, 
toda a imagem corporativa, pelo que os em-
presários deverão ter em atenção esta com-
ponente do seu projeto de investimento.

Infelizmente, analisado o perfil da maioria 
dos investidores constata-se não atribuírem 
grande relevo a esta matéria, pelo que não 
raramente nos deparamos com bons em-
preendimentos e uma deficiente imagem.

Quando tal acontece, a nossa visão sobre o 
produto fica distorcida e a vontade da sua 
divulgação na nossa esfera de relaciona-
mentos é “afrouxada” salvo se de facto as 
instalações e os serviços que usufruímos 
tenham sido de exceção.

Potencia assim cada vez mais o conceito de 
gestão integrada de procedimentos e so-
luções, sendo exemplo da dinâmica imple-
mentada, esta revista, exclusivamente com-
posta por nós, bem como os sites das em-
presas que integram o grupo.

Se necessita de apoio nesta área, contacte-
nos para avaliar em conjunto o estudo da 
melhor solução para o seu caso.

N
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“A
atividade onde se posicionam, é cada vez mais importante.”

 imagem institucional dos empreendimentos turísticos independentemente do setor de 

IMAGEM INSTITUCIONAL

Cláudia Inácio |  Designer/Criativa

DEP. COMUNICAÇÃO E IMAGEM GRUPOCERTUS

claudiainacio@grupocertus.pt



Dependendo da especialidade 
em causa, o respetivo projeto 
deverá ser aprovado pela enti-
dade competente, em sede do 
processo de licenciamento de 
obras, com vista à obtenção do 
alvará de construção que legi-
time a concretização do inves-
timento.

Todas as entidades envolvidas 
nesta fase irão intervir no final 
da obra aquando da certificação 
das instalações especiais. 

Visa a organização de todo o conjunto de processos inerentes às diferentes fases de execução 
do empreendimento, desde a apreciação dos projetos base ao licenciamento da atividade.

 Articulação das várias soluções visando o objetivo comum de otimização dos projetos nas 
várias vertentes. Neste contexto deverá ter-se atenção à otimização funcional na área da 

gestão, no enquadramento regulamentar, assim como no controlo de custos de investimento. 

Salienta-se a importância de arquitetos e engenheiros com especialização no setor e a 
incorporação de técnicos a nível de assessoria especializada. 

Refletem as várias instalações 
técnicas, tais como estrutura, ar 
condicionado e ventilação (AVAC), 
eletricidade, gás, águas e esgotos, 
telecomunicações, etc.

Nestes projetos deverão incluir-se 
os vários equipamentos que serão 
implementados ao nível das respe-
tivas instalações especiais, e de-
mais infraestruturas públicas e de 
serviço.  

Reflete a organização funcional 
do empreendimento, em resulta-
do das diversas áreas estudadas.

Na elaboração deste estudo é 
importante ter presente não só 
toda a legislação aplicável ao tipo 
de empreendimento e sua locali-
zação, como o binómio entre o 
tipo de serviços a oferecer e os 
resultados financeiros daí prove-
nientes.

Corresponde à definição das necessidades do empreendimento por setores, procurando uma 
seleção dos equipamentos mais adequados a uma exploração equilibrada.

Decorre da aplicação do RJUE (Re-
gime Jurídico de Urbanização e 
Edificação), cumulativo com o Re-
gime Jurídico dos Empreendimen-
tos Turísticos, a necessidade do 
projeto de arquitetura ser apro-
vado pela Câmara Municipal e 
demais entidades competentes as 
quais serão definidas em função 
da localização e tipo de empre-
endimento. 

I I

I

Transversal a todos os procedimentos, desde a constituição da empresa ao posterior 
apoio a nível dos recursos humanos...
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Elemento fundamental para a realização de um investimento, 
traduzindo a pormenorização de cada solução adotada nas 

diversas áreas de projeto de licenciamento e a 
compatibilização entre construção civil, instalação dos 

equipamentos e decoração.  

Levantamento de todas as áreas que compõem 
os projetos, tanto de arquitetura como de 
especialidades, e que deverão integrar os 

cadernos de encargos, sendo  atribuído um  
custo unitário por rúbrica.   

Para o apuramento e controle efetivo dos custos 
da obra a realizar é conveniente o seu lançamento a 

concurso, e análise das respetivas propostas o que 
responsabiliza cada fornecedor perante o dono da obra 

para o trabalho a realizar. Nesta fase inclui-se o 
procurement dos equipamentos com o objetivo de 

otimizar soluções e os melhores preços de 
mercado. 

I
II

II
II
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É o estágio onde o planeamento anteriormente 
definido produz efeitos práticos.

Ações que permitem o controle efetivo do 
cumprimento de todos os parâmetros definidos 
nos projetos , onde se inclui soluções técnicas, 

instalação de equipamentos, prazos,            
entre outros.   

Em paralelo com a coordenação e 
fiscalização, ressalva-se a conveniência de 

minimizar alterações do orçamento previsto. 

Após conclusão da obra deverá ser obtido o respetivo 
Alvará de Autorização de Utilização para Fins Turísticos, o 
qual é emitido pela Câmara Municipal com a anuência das 
demais entidades.

Este documento permitirá instruir o processo de 
classificação junto do Turismo de Portugal, IP, que validará 
as instalações e equipamentos, bem como serviços, por 
aplicação da Portaria 327/2008, de 28 de Abril.   

Registo do nome do empreendimento junto do Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (INPI);

Registo das condições da qualidade do ar interior/equipamentos 
na Inspeção Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território 
(IGAOT);

Recolha e registo da qualidade da água das piscinas com entrega 
de relatório à Delegação de Saúde local;

Pagamento da taxa referente aos direitos de autor e direitos 
conexos, respetivamente à Sociedade Portuguesa de Autores e à 
Gedipe;

Pagamento de taxa à Inspeção Geral de Atividades Culturais no 
caso de o empreendimento dispor de salas para a realização de 
espetáculos de natureza artística;

Inspeções periódicas das instalações e equipamentos de gás;

Inspeções periódicas da Autoridade Nacional da Proteção Civil 
sobre as medidas de segurança incêndio;

Instrução do pedido de Utilidade Turística, junto do Turismo de 
Portugal, IP (se aplicável);

Outros… 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Estes estudos deverão ser desenvolvidos no decurso da 
obra, e as ações de marketing iniciadas pré-abertura do 
empreendimento.
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um mercado cada vez mais com-
petitivo, temos assistido nos últimos 
anos ao surgimento de boas em-

presas num setor de atividade que cresceu 
significativamente em resultado do incen-
tivo que o estado através dos seus Órgãos 
Institucionais procurou dar ao setor do 
turismo.

O atual Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) continuou a apoiar de for-
ma mais abrangente e até 2012 muitos 
projetos de novos hotéis, contribuindo para 
um alargamento da oferta que hoje se 
reconhece ser excessiva.

Neste panorama de “desenvolvimento ho-
teleiro”, procurando dar resposta às novas 
tendências do mercado quer no âmbito da 
arquitetura contemporânea como nos 
modelos de decoração, houve empresas 
algumas de conceito familiar que se restru-
turaram e vieram a ganhar notoriedade em 
resultado do bom trabalho produzido, ou-
tras inseridas em cadeias de valor acrescido 
e que, em regra, abordam o mercado com 
uma atitude de maior intervenção incluindo 
a construção civil, e aquelas que circuns-
crevem a sua atuação ao negócio que 
sempre desenvolveram e não procuraram 
modernizar e ou expandir.

Bem assim, com a internacionalização pa-
tente no nosso dia-a-dia, rara é a proposta 
que não concorra com firmas estrangeiras 
especializadas na decoração e fornecimen-
to de hotéis, ladeando também lá fora com 
algumas nacionais que com muito mérito 
conseguiram projetar-se além fronteiras 
conquistando um amplo reconhecimento 
da sua qualidade.

Naturalmente que às empresas especializa-
das cabe uma responsabilidade acrescida 
quanto aos trabalhos que desenvolvem, 
desejavelmente a par com os técnicos au-
tores 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 interve-
niente, com manifesto impacto no produto 
final e consequente ação de lançamento e 
comercialização, assente em assinaturas de 
técnicos de reconhecido mérito.

Neste contexto, o mercado é abundante em 
empresas que publicitam os seus serviços 
“chave na mão”, propondo-se idealizar 
desde logo um “layout” da decoração, for-
necer as peças que o integram, bem como 
um conjunto de equipamentos comple-
mentares também necessários mas que, 
infelizmente por amadorismo resultam em 
soluções menos adequadas e vindo a afetar 
de forma negativa a exploração que se 
pretenderia equilibrada.

O profissionalismo e competência está pois 
só ao alcance de uma percentagem 
reduzida de empresas que deverão ter em 
atenção a crescente competitividade sobre-
tudo a nível dos hotéis em que, vender uma 
imagem de produto integrado com preço 
acessível assume crescente importância.

N

“
empreendimento turístico 

é fundamental uma 
decoração bem cuidada, e 

direcionada para os 
segmentos de mercado 

alvo previamente 
identificados.”

Para qualquer 

MOBILIÁRIO E ILUMINAÇÃO | TRALHÃO DESIGN CENTER
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galeria de design contemporâneo em Lis-
boa, com ambientes das ultimas criações 
dos mais reconhecidos designers inter-
nacionais).

Serviços (Ipotz Studio, “coração” criativo do 
Grupo Tralhão, foi a porta de entrada para a 
nova geração, que provou através da qua-
lidade dos seus projetos de Design ser uma 
maior valia para todos os clientes do Grupo. 
Hotels By Ipotz é o projeto mais interna-
cional, uma marca de design global que 
procura através de um conceito integrado 
aliar design contemporâneo, gestão ope-
racional do empreendimento, e toda a 
comunicação aos stakeholders.  

Design de Produto (Marcas como Tralhão 
Furniture e Nween são uma consequência 
do pedido de peças únicas pelo que o Grupo 
decidiu criar marcas do setor casa para o 

dos clientes e no “passa-palavra”!

Recentemente e já com a segunda geração 
envolvida no negócio, motivada pelo con-
tinuo crescimento registado, obrigou a uma 
restruturação da empresa, redefinindo a 
marca, os objetivos, e a área de atuação, e 
que além de assegurar a sua continuidade a 
tem projetado a outra dimensão, inclusi-
vamente além fronteiras, sendo o foco a 
dedicação ao cliente e o enorme amor pelo 
design.

Esta reestruturação dividiu o grupo em três 
áreas estratégicas:

Comércio (Tralhão design center, epicentro 
de design com um showroom de 6000m2 
onde é possível encontrar as melhores 
marcas e ideias – mobiliário, iluminação, 
têxteis e acessórios; Tralhão design gallery, 

ivulgamos nesta edição o Tralhão 
Design Group que se pretende 
especializar em hotelaria, cujo CEO 

entrevistámos.

 Fale-nos do Tralhão Design Group, as 
áreas de atividade que o integram e as 
especializações que foram criando.

 O berço do que é hoje o Tralhão 
Design Group foi desenhado à 4 décadas 
numa pequena loja de retalho de mobiliário 
e decoração, quando a primeira geração 
Tralhão começou a fazer parte da vida das 
famílias portuguesas. Essa primeira loja, 
localiza-se próximo de Soure, e desde logo 
se percebeu que o tipo de oferta era ra-
dicalmente diferente das tradicionais lojas 
de móveis, oferecendo já nessa altura uma 
oferta integrada, o que levou a um cresci-
mento sustentado, baseado na fidelização 

GC -

TDG -

D

TRALHÃO DESIGN GROUP
“
filosofia que assenta na ideia de garantir uma visão global sobre a realidade, procurando 
através de uma gestão integrada, garantir todas as áreas intervenientes no processo.”

Para nos afirmarmos no setor criámos uma nova metodologia “Hotels By Ipotz” com uma 

“We just love design” |

SHOWROOM TRALHÃO DESIGN CENTER

Entrevista Certus 35| 

Entrevista com Gonçalo Tralhão



DUECITANIA DESIGN HOTEL
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 A tendência das soluções de forne-
cimento integradas são hoje uma realidade, 
mas ao assegurarem a imagem institucional 
do empreendimento desde a conceção do 
logotipo, vídeos promocionais, flyers, site 
etc., percecionam que o mercado os cre-
dencia melhor em resultado do estudo 
global da iniciativa com claro reflexo em 
todos os conteúdos? Se sim, de que forma 
entendem a conjugação destes vários 
fatores?

 É de facto esse um dos nossos moto-
res, todo o trabalho de estudo e preparação 
que efetuamos para os projetos é poten-
ciado em mais valia para o cliente, conju-
gando fatores intrínsecos à comunicação e 
Design. Oferecemos, por isso, a criação de 
valor acrescentado à marca do Promotor. 

Estruturamos todo o projeto de uma forma 
transversal, que passa por perspetivar e 
antecipar todos os constrangimentos, pro-
curando minimizar possíveis problemas e 
rentabilizar os recursos disponíveis, poten-
ciando-os como mais valias. Conscientes 
das potencialidades do conhecimento e ino-
vação aliamos a estes o “pensamento” 
emotivo numa equação que apresenta 
resultados positivos, ganhando assim pela 
diferenciação.

mercado global, espalhando assim a alma 
do mobiliário Português pelo Mundo).

 A abordagem entre nós havida teve por 
base o projeto do Maçarico Beach Hotel 4** 
ao qual a vossa empresa concorreu com 
uma solução integrada, tendo sido a pre-
ferida pelo dono da obra entre várias 
candidaturas.

Quer-nos descrever de que forma analisam 
os pedidos, estruturam os orçamentos e 
quais os argumentos apresentados que, em 
sua opinião, levaram à vossa escolha?

 É com muito orgulho que faremos 
parte deste “empreendimento” uma uni-
dade que ambiciona ser uma referência no 
mercado hoteleiro.

GC -

TDG -

“... 
conquistado quota de 

mercado na área da Sáude 
e Hotelaria...”

nos últimos anos temos 
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tos, com uma equipa multidisciplinar que 
assenta na diferenciação e potenciando a 
visibilidade do Hotel, sempre envolvidos no 
espírito criativo sem nunca esquecer um 
rigoroso cumprimento do plano orçamental 
do cliente.

 O vosso “Showroom” com uma área de 
6000m2 reflete qualidade nas instalações, 
mobiliário, decoração e demais artigos ex-
postos, bem como a forma de atendimento 
e a constatação do grau de profissiona-
lismo demonstrado credibilizam a vossa 
atividade.

Verificamos ainda a existência de peças de 
reconhecidos designers internacionais, com 
quem também colaboram. Pedimos-lhe pa-
ra referir os argumentos que no seu ponto 
de vista possam ser determinantes para que 
os empresários vos distingam com a sua 
preferência, em cada área da vossa atuação.

 Desde o nosso 1º projeto que pro-
curamos exercer um Design adequado ao 
estilo de vida e gosto do cliente. Traba-
lhamos a área de exposição vivendo um am-
biente que pode ser o seu, uma simulação 
real daquilo que o cliente idealiza, trazendo 
sempre algo novo e único. Desde o conceito 
à instalação, a experiência permite-nos 
prestar um acompanhamento personali-
zado sempre com o envolvimento da nossa 
equipa de designers.

Estamos em constante contacto com os 
melhores designers nacionais e interna-
cionais com troca de ideias e influencias, 
resultando na produção de peças de edição 
limitada e únicas de referência mundial, que 
em breve serão expostas.

 É do nosso conhecimento que uma das 
áreas de produção da vossa estrutura se 
dedica a manufaturar peças únicas, e cujo 
custo é assim mais elevado do que a maioria 

GC -

TDG -
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cada peça e os seus testes finais. O nosso 
trabalho reflete a perícia que fomos adqui-
rindo ao longo dos anos, inalterado em ter-
mos de espírito e aceitando os desafios da 
vida moderna.

O DUECITANIA DESIGN HOTEL, foi o projeto 
onde conseguimos transmitir tudo aquilo 
que o Promotor pretendia, divertindo-se 
tanto a idealiza-lo e realizar quanto nós. Na 
sua essência tem a vivência de Roma nos 
tempos modernos, e só isso deixa antever a 
potencialidade e curiosidade que apelo a 
visitarem.

 Por outro lado, e de acordo com a 
estratégia de expansão do vosso grupo, será 
importante a penetração no mercado ho-
teleiro, cuja requalificação se antevê pro-
missora nos próximos anos.

Quer-nos comentar de que forma considera 
ser possível posicionar-se no setor do turis-
mo, numa época em que a competitividade 
é cada vez maior?

 É um setor onde apostamos e acredi-
tamos na diferenciação, criando experiên-
cias únicas aos futuros clientes.

Com a evolução natural do mercado, e após 
uma profunda análise compreendemos a 
necessidade de ampliarmos a nossa visão, 
pelo que além de projetar e comunicar, 
entendemos ser de extrema importância 
organizar e operacionalizar. 

Para nos afirmarmos no setor criámos uma 
nova metodologia “Hotels By Ipotz” com 
uma filosofia que assenta na ideia de ga-
rantir uma visão global sobre a realidade, 
procurando através de uma gestão integra-
da, garantir todas as áreas intervenientes no 
processo.

É essa atitude que temos perante os proje-
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Identidade e comunicação eficazes e dire-
cionadas são ferramentas que fazemos com 
que alimentem de forma constante o desejo 
de conhecer e viver experiências por parte 
de futuros clientes. A eficiência na operacio-
nalização de um hotel, seja dos serviços a 
oferecer ou das suas especificidades, são o 
fator essencial na manutenção de clientes e 
na conquista de novos. O planeamento de 
todos estes aspetos procurando garantir a 
permanente atividade da unidade é essen-
cial, exigindo uma sólida estrutura organi-
zativa, que começa na história do projeto e 
continua no seu funcionamento diário.

 Pelo vosso Portfólio, constata-se que a 
empresa mãe quase com quarenta anos de 
existência teve um percurso nos mercados 
residencial, comércio, escritórios, saúde 
sendo a hotelaria uma experiência mais 
recente e impulsionada pela vossa parti-
cipação no DVECITÂNIA DESIGN HOTEL 4** 
em Penela, que inclui o AQUA VENUS SPA. 
Internamente supomos que o tratamento 
dado a cada intervenção seja diferente.

Conte-nos como é que se estruturam para 
responder adequadamente a situações 
diversas mantendo um elevado nível de 
desempenho.

 O nosso principal core-business conti-
nua a ser o mercado residencial e escritó-
rios, embora nos últimos anos temos 
conquistado quota de mercado na área da 
Sáude e Hotelaria, com 2 projetos em 
particular.

Na saúde a Idealmed UHC empresa de 
referencia zona centro; na área hoteleira o 
Duecitania Design Hotel. Todos os projetos 
e crescimento foram possíveis pela sua 
qualidade excecional, começando com a 
escolha detalhada do materiais e posterior 
rigoroso controle de qualidade, tendo por 
base a pesquisa estética para a produção de 
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“
únicas aos futuros clientes.”
É um setor onde apostamos e acreditamos na diferenciação, criando experiências 
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“
internacionais com troca de ideias e influencias, resultando na produção de peças de 

edição limitada e únicas de referência mundial.”

Estamos em constante contacto com os melhores designers nacionais e 

sonalidade, que ajudam imenso nos pro-
jetos que cada vez mais querem ser únicos.

É neste contexto que o nosso espaço em 
Lisboa “Tralhão Design Gallery” aposta 
essencialmente em peças de arte.

das disponibilizadas no mercado. Em 
período de grande contração económica, e 
em que os empresários procuram cada vez 
mais otimizar os investimentos, pressupo-
mos esta vertente estar mais direcionada 
para o mercado residencial, ou também tem 
acolhimento no comercial? Se sim, quais as 
razões que no seu ponto de vista levam a 
essa opção?

 O empresário atento à relação opera-
cionalidade-comunicação potencia o retor-
no do investimento e é para esse cliente que 
trabalhamos, acreditando que estas peças 
otimizam a sua atividade, despertando na 
atual conjuntura uma maior necessidade 
dos hotéis, restaurantes, bares, clínicas, etc. 
se diferenciarem, e conseguirem eles tam-
bém captarem clientes que os escolhem por 
esta atenção ao detalhe. É aqui que existe 
espaço para produtos de edição limitada, de 
grande caráter plástico e com extrema per-

TDG -

GONÇALO TRALHÃO
CEO  Tralhão Design Group|

www.tralhaodesigngroup.com

www.facebook.com/tralhaodesigngroup
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Atividades de animação estarão patentes no funcionamento do Hotel, nomeadamente “bird-watching” pelos trilhos dos 
campos que ladeiam os braços da ria (percursos pedestres), bicicletas todo o terreno, pesca desportiva, atividades náuticas e 
outros, bem como se implementarão ações de divulgação sobre a região, com particular incidência à Praia de Mira, às suas 
gentes e atividades locais com relevo para a pesca.
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Abertura
Agosto 2013

Apostando na diferenciação das suas ins-
talações, não só pela arquitetura contem-
porânea como pela decoração e design de 
interiores e em que os equipamentos gerais 
se irão integrar no conceito intimista dos es-
paços a vivenciar, a exploração do hotel irá 

nserida no triângulo Aveiro, Coimbra, Fi-
gueira da Foz, mais precisamente na Praia 
de Mira e bem frente ao mar, esta unidade 

hoteleira irá congregar um conjunto de ser-
viços de elevada qualidade, procurando dar 
resposta à crescente exigência do mercado.

I

“
favorecida cultural e paisagisticamente, o hotel reunirá um 

conjunto de valências que valerá a pena experienciar…”

Com uma localização privilegiada e numa região altamente 

MAÇARICO BEACH HOTEL
Na praia de Mira, bem junto ao mar
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Com uma localização privilegiada e numa 
região altamente favorecida cultural e pai-
sagisticamente, o hotel reunirá um conjunto 
de valências que valerá a pena expe-
rienciar…

  Bar com zona de estar

  Sala de reuniões

  SPA (Sauna, banho turco, duche de contras-
tes, jacuzzi, salas de massagem)

  Garagem coberta

  Piscina aquecida panorâmica na cobertura

 Facilidades para clientes com mobilidade 
condicionada

São a oferta que o “Maçarico Beach Hotel & 
SPA ****” irá disponibilizar aos seus clientes 
a partir de Agosto próximo, data em que 
abrirá ao público.

apostar numa boa relação qualidade/preço 
para captação de clientes.

O restaurante dará especial enfoque à cozi-
nha regional, onde o ensopado de enguias, 
pitéu de raia e os peixes frescos grelhados 
estarão na base das ementas.

Com serviço à americana e num contexto de 
“informalidade requintada”, o hotel apos-
tará ainda no período do verão e somente à 
hora do almoço em buffet.

  28 Quartos duplos

  2 Suites

  Restaurante para 100 pessoas



www.macaricobeachhotel.com 

Rua Raul Brandão   3070-815 Praia de Mira
Tlf | 231 471 114     Fax | 231 471 1298

B E  A  C  H    H O  T  E  L
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Financertus, Lda.
Assessoria Técnica, Económica, Fiscal e Financeira

VHM
Coordenação e Fiscalização

Ramos e Catarino
Construção / Equipamentos

Tralhão Design Group
Interiores



a estrutura de betão armado, as redes de 
águas, AVAC e de eletricidade, acaba-
mentos exteriores e interiores e ainda o 
equipamento hoteleiro, para além dos 
arruamentos exteriores.

Nesta empreitada com alguma complexi-
dade, a empresa do Grupo Catarino voltou a 
demonstrar a qualidade que caracteriza 
todas as obras que vem executando há 
várias décadas, nomeadamente na área da 
hotelaria, com um vasto portefólio que in-
clui desde o pequeno hotel de charme até às 
grandes unidades de luxo, algumas de con-

om projeto da autoria do Arq. Pedro 
Aleixo, a concretização do novo ho-
tel foi confiada à Ramos Catarino, 

empresa de construção e de reabilitação do 
Grupo Catarino.

Com uma larga experiência na construção e 
reabilitação de unidades hoteleiras, a Ra-
mos Catarino (RC) soube encontrar as res-
postas adequadas aos desafios levantados 
por este projeto, atendendo às condicio-
nantes da localização e da zona envolvente. 
Assim, e recorrendo aos mais evoluídos 
métodos construtivos, a RC executou toda 

ceito “chave na mão”, desde a movimen-
tação de terras e a construção dos edifícios 
até ao fornecimento do equipamento e da 
decoração.

Para além do Maçarico Beach Hotel, a Ra-
mos Catarino está a intervir, neste mo-
mento, em diversas unidades hoteleiras, em 
simultâneo. Entre elas o Hotel Holiday Inn e 
o Hotel Memmo, em Lisboa; e o Hotel 
Estrelícia, na Ilha da Madeira.

Paralelamente, concluiu recentemente cin-
co emblemáticas unidades de 4 estrelas: o 

C

VILLA PAMPILHOSA HOTEL ****

RAMOS CATARINO
CONSTRÓI MAÇARICO BEACH HOTEL



Hotel Monte Filipe, em Nisa; o B&W Hotel Rural, em Arganil; o 
Hotel Olissippo Saldanha, em Lisboa; o Hotel 3K Europa (uma 
grande e luxuosa unidade com 9.200 m2, situada na Av. da 
República, em Lisboa, que disponibiliza 140 quartos); e o Real 
Abadia Congress & Spa Hotel, situado junto a Alcobaça, em 
que o Grupo Catarino não só executou a construção, como 
assumiu a gestão e fornecimento de todo o equipamento e 
decoração de interiores.

HOTEL 3K EUROPA ****

SOFITEL LISBOA HOTEL 

TIVOLI MARINA VILAMOURA HOTEL ***** TIVOLI MARINA VILAMOURA HOTEL ***** 

O Grupo Catarino soma já um vasto 
número de projetos executados em 
Portugal e em vários outros países.
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www.ramoscatarino.pt



Boutique Hotel” e “Portugal's Leading Hotel” pelos 
World Travel Awards: 

-  The Vine Hotel – Funchal, Madeira – com gestão 
VHM, distinguido como melhor design hotel da Euro-
pa 2011 e melhor Interior Design Suites da Europa 
2011: 

A VHM poderá desenvolver todas as atividades de 
apoio ao Dono de Obra, nomeadamente conceção de 
projeto, projeto de arquitetura e especialidades, 
apoio ao licenciamento, organização de concursos/ 
aconselhamento na apreciação de propostas, apoio 
na contratação, coordenação e gestão da emprei-
tada, coordenação de segurança, acompanhamento 
ambiental, gestão da manutenção e certificação do 
empreendimento.

www.aquapurahotels.com

www.hotelthevine.com

VHM - Coordenação e Gestão de Projetos, 
SA é uma empresa especializada na pres-
tação de serviços de Consultadoria Global 

nas áreas de Engenharia e Arquitetura, na vertente 
de estudos e coordenação de projetos, e na exi-
gente atividade de fiscalização e gestão de emprei-
tadas. No desenvolvimento da sua atividade esteve 
envolvida no projeto e coordenação de alguns dos 
empreendimentos mais relevantes realizados em 
Portugal nos últimos anos, o que culminou com a 
eleição de melhor empresa de Fiscalização do Ano 
de 2011, pela revista Engenharia e Construção.

Envolvidos em muitos projetos associados à Ho-
telaria, adquiriu ao longo dos anos know-how rele-
vante no acompanhamento destes, desde a fase de 
conceção até à entrega da obra, sendo um parceiro 
preferencial de algumas das empresas mais impor-
tantes a operar em Portugal, donde se destacam:

-  Axis Viana do Castelo - com projetos e gestão 
VHM, sendo considerado um dos 11 melhores ho-
téis do Mundo, e um ícone da Arquitetura Mundial:

-  Hotel Intercontinental Porto, com gestão integral 
VHM, da conceituada marca Intercontinental - 
World's Leading Business Hotel Group 2011: 

-  Hotel Aquapura Douro - Lamego, com gestão e 
coordenação VHM, considerado um dos 55 melho-
res spas do mundo, segundo o guia Taschen's 
Favourite SPA, bem como um dos “Europe's Leading 

www.

www.ichotelsgroup.com/intercontinental/

axishoteis.com/pt/Axis-Viana-Business-
Spa/Hotel.aspx

A

SEDE
Rua de Júlio Dinis, nº 242, P2, Sala 205
4050-318 PORTO

Tel. 226 079 110 . Fax 226 008 707
vhm.geral@vhm.pt

CENTRO
Estádio Cidade de Coimbra, nº 92,
3030-320 COIMBRA

Tel. 239 708 790 . Fax 239 708 792
vhm.coimbra@vhm.pt

SUL
Parque das Nações, Rua do Pólo Sul, Lote 1.01.1.1
1990-273 LISBOA

Tel. 217 957 216 . Fax 217 957 218
vhm.lisboa@vhm.pt
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Axis Viana do Castelo Business & Spa

www.vhm.ptLABORATÓRIO NACIONAL
DE ENGENHARIA CIVIL
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www.duplaalegria.pt

HOTEL

VALE DO RIO
www.valedorio.com

Ecoturismo - Hotel Rural & Spa em Oliveira de Azemeis



O wefi BUILDING® pode ser aplicado tanto 
na construção nova como na reabilitação 
nos seguintes setores: residencial; hotelei-
ro; equipamento social; escolar; escritórios.

O wefi BUILDING® permite:

·

·

·

 a quase autonomia no 
consumo hídrico, energético e 
alimentar;

 aumento da autonomia 
financeira pela redução dos 
custos de utilização do edifício;

 caminhar para uma sociedade 
de baixo carbono;

wefi BUILDING® - WATER ENERGY 
FOOD ALMOST INDEPENDENT 
BUILDING é um produto criado e 

desenvolvido pela Homegrid®. Trata-se de 
um serviço integrado e personalizado de 
conceção-(re)construção que procura tor-
nar o empreendimento autónomo, a nível 
hídrico, energético e alimentar.

Para além da procura da independência, um 
wefi BUILDING® é um edifício que é efi-
ciente, sob o ponto de vista energético e 
hídrico, confortável, economicamente aces-
sível e sustentável. O wefi BUILDING® tem 
por base a norma Passive House. A valida-
ção deste produto é assegurada pelas certi-
ficações de desempenho energético e de 
conforto (Passive House), hídrica (ANQIP) e 
de sustentabilidade (LiderA).

No setor hoteleiro os custos associados aos 
consumos energéticos e hídricos represen-
tam uma grande fatia dos custos de ope-
ração do edifício.

Num wefi BUILDING® os consumos hídricos 
e energéticos poderão ser reduzidos até um 
factor de 5 (redução de 80%).

Para se conseguir um wefi BUILDING®: 

O
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Consumo
Unidade Hoteleira

convencioanal

601

40 0

5 a 101

80 a 15 021

1 - Valores médios (Lider A); 2 - Valores estimados (Homegrid®)

A construção do primeiro wefi BUILDING® foi 
concluída em Dezembro de 2012. Trata-se de 
uma moradia unifamiliar localizada em Ílhavo 
e desenvolvida pela Homegrid®.

Este edifício insere-se num empreendimento 
(2 moradias) que teve como objetivo a cons-
trução das primeiras Passive Houses certifi-
cadas em Portugal. O elevado desempenho 
(níveis de conforto, consumos hídricos e 
energéticos) deste edifício está a ser confir-
mado pelos resultados da monitorização.

Está já a ser desenvolvido (fase de conceção) 
na Costa Nova, também no concelho de Ílha-
vo, a primeira unidade turística sob a marca 
wefi BUILDING®. Esta unidade será também o 
primeiro edifício Passive House para fins 
turísticos em Portugal.

Energia
(kWh/quarto.noite)

Água
(litros/quarto.noite)

www.homegrid.pt
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procurar fazer face aos deveres e cumpri-
mento da lei laboral.

Consequentemente, como qualquer inves-
timento que é feito por obrigação e não por 
vocação poderá ficar muito aquém das ne-
cessidades das próprias empresas, culmi-
nando por vezes em inspeções, notificações 
e aplicações de coimas inerentes ao incum-
primento, ou cumprimento deficitário, dos 
imperativos legais nesta matéria.

Neste quadro é importante uma auditoria à 
gestão dos recursos humanos, não em ter-
mos financeiros e de custos do departa-
mento, mas numa análise detalhada à 
realidade vivida pelo quadro de pessoal da 
empresa, possibilitando à mesma aceder a 
uma real fotografia do mesmo, caracteri-

Desde cedo, convirá privilegiar-se uma 
atitude preventiva junto dos clientes, dis-
ponibilizando-lhes entre outros serviços, 
uma ferramenta – em nosso entender – 
essencial ao bom e eficaz funcionamento 
dos seus recursos humanos – a auditoria de 
conformidade à gestão de recursos huma-
nos. Seja qual for o ramo de atividade em 
que uma empresa se insira, está obrigada a 
cumprir uma diversidade de imperativos 
administrativo legais, no âmbito do direito 
laboral e em concreto na gestão diária dos 
seus recursos humanos nomeadamente, do 
dever de informação, comunicação e afixa-
ção, contratação, formação profissional, 
políticas de categorias e remunerações, re-
gistos obrigatórios, processamento de sa-
lários, o que leva a maioria das empresas a 
investir parte do seu tempo disponível  a 

s recursos humanos são um tema de 
relevância comum às empresas. De 
facto, todas as entidades que te-

nham pessoal nos seus quadros, carecem de 
gerir os mesmos e confrontam-se diaria-
mente com a importância de promover tal 
gestão de forma equilibrada e sustentada. 
Cada vez mais se fomenta a ideia de que os 
recursos humanos são parte essencial da 
empresa e podem fazer a diferença entre ter 
sucesso ou não conseguir alcançar a sua 
quota de mercado. Este facto aliado às vá-
rias alterações legais que têm surgido e que 
nos direcionam para a implementação de 
procedimentos preventivos, de controlo de 
produtividade, e os relaciona com a com-
petitividade do mercado, vêm apenas 
evidenciar a necessidade de um apoio es-
pecializado nesta área.

O

CONSULTORIA DE
RECURSOS HUMANOS
“
fazer uma boa gestão de custos, ajustando-os às necessidades produtivas das mesmas...”
Encarar a gestão dos recursos humanos numa perspetiva preventiva, permite às empresas 

por Rita Baptista  Humangext|



É neste quadro que o CENTRO DE FORMA-
ÇÃO PROFISSIONAL PARA O SETOR ALIMEN-
TAR desenvolve todo o seu trabalho, tanto 
na Formação como no Apoio Técnico às 
empresas, como ainda na consultoria e 
implementação de sistemas de Higiene e 
Segurança Alimentar.

O CFPSA é uma instituição de ensino vo-
cacionada para a formação profissional e 
consecutivamente acreditada desde 1998 
(Portaria 782/97) pelas entidades compe-
tentes, em quatro domínios estratégicos de 
intervenção:

o      Planeamento

o      Concepção

o      Organização e promoção

o      Desenvolvimento/execução 

Porque o propósito principal da Instituição 
visa essencialmente a preparação de pro-
fissionais, habilitando-os para o desempe-
nho das múltiplas atividades que integram o 
Setor Alimentar, é dada particular impor-
tância à promoção do seu desenvolvimento 
pessoal e profissional, através da realização 
de ações de formação, inicial e contínua, 
com certificação profissional e escolar em 

 melhoria do desempenho profis-
sional é um objetivo que neces-
sariamente se deva instituir nas 

organizações, envolvendo trabalhadores e 
empresários na busca contínua da melhor 
performance no exercício da atividade.

Só desta forma poderemos ter uma pre-
paração para o futuro, consolidando desem-
penhos e criando desafios aos quais teremos 
de responder cada vez mais com elevado 
profissionalismo e competividade.

O País está dotado de excelentes insti-
tuições de Formação Profissional o que no 
caso particular do setor do turismo se veri-
fica além de outras nas Escolas de Hotelaria 
onde se lecionam cursos de reconhecido in-
teresse, bem como no setor alimentar onde 
a restauração assume um papel de relevo.

Neste último, os recentes agravamentos fis-
cais traduzidos pelo aumento da taxa do IVA 
e praticamente sem reflexo no consumidor 
final, têm determinado “um grande enge-
nho “ por parte das empresas e seus traba-
lhadores não só na otimização dos custos de 
produção bem como no serviço por forma 
aos estabelecimentos procurarem manter e 
ou melhorar a sua qualidade e autosusten-
tabilidade pelo mesmo dinheiro, o que não é 
tarefa fácil …

áreas tão fundamentais como:

-   Pastelaria/Panificação; 
-   Restauração - Cozinha e Serviço de Mesa;
-  Preparação e Transformação de Produtos 

Cárneos;
-   Controlo de Qualidade Alimentar.

Um dos seus pilares mais sólidos é o apoio 
técnico e pedagógico às empresas quanto à 
criação de estruturas próprias para a forma-
ção dos seus recursos humanos, estimu-
lando a criação de melhores condições de 
funcionamento e higiene nos locais de tra-
balho e de atendimento ao público e contri-
buindo para um aumento da qualidade na 
prestação de serviços das empresas.

No que respeita à formação contínua, e dan-
do especial atenção à sua obrigatoriedade 
legal para as empresas, o CFPSA tem vindo a 
criar e desenvolver mecanismos e procedi-
mentos de formação ágeis, com conteúdos 
que embora assentes em bases imutáveis, 
se desenvolvem em vetores flexíveis, adap-
tando-se às reais necessidades e expeta-
tivas dessas empresas e favorecendo os 
seus interesses e os dos seus trabalhadores. 
É assim que, de acordo com diagnósticos 
prévios que podem acontecer com ou sem o 
auxílio do CFPSA, são concebidas Ações de 
Formação à Medida que, de acordo com a 

at

A

“A 
instituir nas organizações, envolvendo trabalhadores e empresários na busca contínua da 
melhor performance no exercício da atividade.”

melhoria do desempenho profissional é um objetivo que necessariamente se deva 

FORMAÇÃO E QUALIDADE

zando-o, conhecendo-o, reconhecendo qua-
lidades, oportunidades, limitações e riscos, 
possibilitando a implementação de medidas 
corretivas adequadas à sua realidade em 
concreto, e a tomada de decisões esclare-
cidas e em conformidade com a prática da 
empresa e as exigências legais.

Encarar a gestão dos recursos humanos nu-
ma perspetiva preventiva, permite às em-
presas fazer uma boa gestão de custos, 
ajustando-os às necessidades produtivas 
das mesmas, quer pela ponderada seleção 
dos seus recursos (equipas, horários, remu-
nerações,…), pela sua correta motivação, 
quer pela diminuição de desperdício de tem-
po e de esforço (absentismo, produtividade, 

RITA BAPTISTA
HUMANGEXT - Recursos Humanos, SA.

…), e pela redução do risco de aplicação de 
coimas. Esta mudança de mentalidades po-
de fazer a diferença e afigura-se necessária 
à recuperação do país e à afirmação das em-
presas nacionais nos mercados português e 
estrangeiro. 

www.humangext.com
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lhoria da qualidade dos serviços prestados 
ao cliente pois, sem eles a sua missão ficará 
vazia de sentido.

E porque apesar de tudo há sempre aspetos 
muito positivos a reter, importa salientar 
que, de acordo com os contactos e a expe-
riência que o CFPSA tem vindo a desen-
volver, é crescente e cada vez mais notória a 
preocupação e sensibilidade do tecido em-
presarial quanto a estas matérias.

Assim continue e poderá afirmar-se que 
estamos todos no caminho certo… o da 
QUALIDADE pela FORMAÇÃO.

O CFPSA enquanto entidade Acreditada e 
com responsabilidades diretas na Formação 
Profissional neste setor de atividade, dis-
ponibiliza-se para, com os diversos agentes, 
– Associações, Empresas, Trabalhadores, 
etc. – encontrar e adequar soluções às mais 
diversas e particulares situações, fazendo 
apelo das suas competências técnicas e 
experiência de mais de 25 anos de atividade 
formativa.

Sistemas de Segurança e Higiene Alimentar;

-   Auditorias higiossanitárias aos estabele-
cimentos do setor;

-  Análises Físico-químicas e Microbioló-
gicas a matérias-primas ou alimentos com-
pletos crus ou confecionados;

-    Análises de eficácia de lavagem a super-
fícies, instrumentos, equipamentos e 
utensílios;

-    Fornecimento de VEOLEO – Teste rápido 
para avaliação da qualidade dos óleos de 
fritura. O CFPSA é o produtor exclusivo e 
distribuidor deste importante e obrigatório 
teste.

A atividade do CFPSA tem-se pautado pela 
busca e manutenção de um sentido ascen-
sional em termos técnicos e de qualidade 
da formação, pelo que todos os projetos em 
que se envolve se regem pelos já referidos 
princípios orientadores da sua missão.

Espera contar sempre e a cada momento 
com a colaboração e o empenho de todos 
os parceiros mas considera também im-
prescindível a sensibilização e a motivação 
dos empresários do setor para as questões 
que giram em torno da atividade da Hote-
laria e Restauração, tendo por meta a me-

sua especificidade e condições físicas e 
técnicas em cada caso, assim poderão ser 
inclusivamente desenvolvidas nas instala-
ções da empresa, permitindo ultrapassar 
alguns dos obstáculos clássicos como a 
disponibilização dos trabalhadores para a 
formação.

Com sede na Pontinha, concelho de Odi-
velas e Delegações no Norte, Centro e Algar-
ve, mas com uma abrangência nacional, o 
CFPSA tenta descentralizar a sua ação e 
chegar o mais próximo possível dos locais, 
populações e empresas em que sejam diag-
nosticadas necessidades de formação.

 

No âmbito das suas atribuições e nas áreas 
que tecnicamente abrange, o CFPSA põe à 
disposição de todas as empresas do setor da 
Hotelaria, Restauração e Similares, a tota-
lidade dos seus serviços Acreditados ou 
Certificados, incluindo o Laboratório de En-
saios e o Núcleo de Segurança Alimentar:

-  Diagnóstico de necessidades técnicas e de 
formação de acordo com as especificidades 
de cada empresa;

-  Formação Profissional Contínua à medida;

- Implementação e Acompanhamento de 

Soluções à Medida para o Setor

“O País está dotado de excelentes instituições de Formação Profissional...”

Soluções à Medida para o Setor

Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar

www.cfpsa.pt

CFPSA
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ALENTEJO MARMORIS

HOTEL & SPA

www.alentejomarmoris.com

Requintado hotel de charme ,

em Vila Vicosa.

dedicado ao marmore

,

serviços prestados:

Consultadoria e Servicos, Lda.ASSESSORIA TÉCNICA,

ECONÓMICA, FISCAL E
FINANCEIRA



Todas as habitações têm mobiliário, decora-
ção, palamenta e outros equipamentos tal 
como um hotel, e apesar da sua função ser a 
mesma, a utilização é substancialmente di-
ferente. Nos seguros é idêntico pois para 
segurar uma unidade hoteleira, as neces-
sidades, a realidade, as exigências, obrigam 
a soluções dedicadas como a garantia de 
bens de terceiros confiados à guarda do 
estabelecimento hoteleiro, ou a garantia de 
perdas de exploração em consequência de 
sinistro.

Tão ou mais importante do que ter as ga-
rantias certas na sua apólice de seguro, esta 
necessita de indemnizar corretamente os 
objetos danificados no sinistro, isto é, no 
caso do mobiliário por exemplo, deve exigir 
que a sua apólice de seguro indemnize pelo 
valor de substituição em novo pois apenas 
deste modo poderá garantir o investimento. 
Nem todas as apólices assim estão con-
tratadas, pelo que é necessário ter em con-
sideração no momento da sua adjudicação 
ponderar o que efetivamente se pretende 
garantir.

Em relação à oferta hoteleira, o produto 
deverá ser integrado, e para o que concorre 

m investimento num projeto hote-
leiro assume sempre duas vertentes 
essenciais, a razão e a paixão. A 

paixão faz nascer o sonho e a razão mantém-
no exequível. Estará no equilíbrio das duas a 
capacidade de criar um projeto sustentável, 
diferenciador, de assinatura e que na prática 
seja no futuro mais do que a junção das ca-
pacidades técnicas dos intervenientes, que 
o resultado final seja mais que a soma das 
partes. Quanto vale a obra final? Podemos 
realmente contabilizar as horas, as preocu-
pações, o sacrifício, a entrega? Sim, pode-
mos. Mas não chega.

Garantir que o investimento financeiro está 
bem seguro não pode ficar apenas pela 
subscrição de uma apólice de seguro, exige 
sim garantir que o seguro está corretamente 
elaborado e que a apólice foi desenhada 
para que o investimento se mantenha viável 
em caso de sinistro. Numa eventualidade 
que danifique a parede, não basta garantir 
que a seguradora a reponha, é mesmo ne-
cessário que se vá mais além e cubra os da-
nos indiretos e que o negócio passe o mais 
incólume possível ao sinistro.

“
seguro não pode ficar apenas pela subscrição de 
uma apólice de seguro, exige sim garantir que o 

seguro está corretamente elaborado e que a 
apólice foi desenhada para que o investimento se 

mantenha viável em caso de sinistro.”

Garantir que o investimento financeiro está bem 

U
além do conforto da unidade, as condições 
de segurança visíveis (Passiva, ativa e 
intrusão), sendo que o hóspede o valorizará 
ainda mais se lhe for dado a conhecer que 
em caso de qualquer eventualidade física 
ou patrimonial o seguro que o hotel con-
tratou responderá devidamente.

Uma unidade hoteleira necessita de uma 
oferta de seguros desenhada para as suas 
especificidades, quer sejam locais, do pu-
blico alvo que se destina, da sua função 
sazonal, ou de muitas outras realidades. 

É necessário olhar não apenas na vertente 
das exigências técnicas/legais, mas também 
e fundamentalmente procurando a melhor 
solução de garantias, capitais seguros e 
muito importante a otimização dos custos 
das respetivas apólices.

As exigências atuais aconselham a que man-
tenha no mercado a sua oferta ao cliente 
como diferenciadora dos seus concorrentes 
mantendo sempre a proteção ao seu inves-
timento, garantindo o projeto hoteleiro, e 
funcionários e publico ao abrigo de soluções 
de seguros especificas e dedicadas a si, o 
seu maior ativo.

DE UM BOM
SEGURO

A IMPORTÂNCIA

por Nuno Martins  Diretor Comercial Uniway|



Rua Prof. Eduardo Araújo Coelho, 7A
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CONHEÇA AS NOSSAS SOLUÇÕES

TELEFONE: 217 578 329    218 266 540    FAX: 210 435 977| |

cobranças@uniway.pt    geral@uniway.pt    sinistros@uniway.pt| |

AmadoraLisboa

Av. Conde Castro Guimarães, 20 B
2720-119 AMADORA

www.uniway.pt

SEGURO
AUTOMÓVEL

SEGURO
ACIDENTES DE
TRABALHO

SEGURO
HABITAÇÃO

SEGURO
DE SAÚDE

SEGURO DE
TRANSPORTES

SEGURO DE
ACIDENTES
PESSOAIS

SEGURO DE
EMBARCAÇÕES
DE RECREIO

SEGURO
DE VIDA

SEGURO
MULTI-RISCOS
EMPRESAS

SEGURO
MULTI-RISCOS
CONDOMÍNIO

Para além de querermos ser o seu mediador de seguros, queremos também ser o seu parceiro na gestão da 
sua carteira de seguros.

Desta forma, pretendemos ajudá-lo na gestão dos seus riscos individuais e nos riscos da sua empresa, 
procurando sempre encontrar a melhor, e mais adequada, solução para as suas necessidades.

SEGURO PARA
HOTELARIA

SEGURO DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL

A SUA OPÇÃO
SEGURA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uniway - Mediação de Seguros, Lda. | Mediador de seguros, inscrito junto do Instituto de Seguros de Portugal com o nº 409314291/3, desde 12-11-2009, na categoria de Agente de Seguros 
autorizado a exercer atividade nos ramos Vida e Não Vida, conforme se poderá verificar em www.isp.pt. | Rua Prof. Eduardo Araújo Coelho, 7 A | 1600-235 LISBOA

“O mediador de seguros não assume a cobertura de riscos.” | Membro Aprose com o nº 2076, verificável em www.aprose.pt.



PROTEÇÃO  DO PATRIMÓNIO

Edifícios: todo o recinto (acessos, zonas comuns, 
quartos, instalações de lazer e estacionamentos);

Conteúdos: todo o conteúdo (mobiliário, 
equipamento de cozinha, bar, restaurante).

DICAS PARA UM SEGURO BEM CONSTRUÍDO

ASSISTÊNCIA AO HOTEL

PROTEÇÃO A PESSOAS

Acidentes de Trabalho: Para os funcionários;
Acidentes Pessoais: Para os funcionários e clientes.

Assistência ao estabelecimento; 
Assistência médica permanente aos clientes do seu estabelecimento; 

Assistência jurídica aos clientes do seu estabelecimento.

RESPONSABILIDADE CIVIL

Responsabilidade Civil Proprietário;
Responsabilidade Civil Exploração; 

Incluindo indemnizações por intoxicação alimentar e
danos em bens de clientes deixados a cargo do hotel.

PROTEÇÃO AUTOMÓVEL

Seguro automóvel – Responsabilidade Civil e danos próprios.

PROTEÇÃO FINANCEIRA

Lucros cessantes;
Lucros cessantes por avarias de máquinas.

SERVIÇOS ESPECIAIS

Serviço de consultadoria;
Serviço de engenharia de riscos (S.E.R.);

Gestão personalizada e integral;
Edifícios: todo o recinto (acessos, zonas comuns, quartos, 

instalações de lazer e estacionamentos);
Conteúdos: todo o conteúdo (mobiliário, equipamento 

de cozinha, bar, restaurante).
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Edifícios (RT-SCIE) – Portaria nº 1532/2008, 
de 29 de Dezembro, e se pode observar no 
Quadro I.

Neste âmbito confrontamo-nos com duas 
situações bem distintas:

 Operações urbanísticas licenciadas de 
acordo com o atual regime jurídico, em que 
a definição da  categoria de risco do empre-
endimento turístico constará do respetivo 
projeto de segurança contra incêndio;

 Operações urbanísticas licenciadas à luz 
de regimes jurídicos anteriores, onde é ne-
cessário determinar a categoria de risco do 
empreendimento turístico.

Neste segundo cenário, que engloba uma 
considerável parte dos empreendimentos 
existentes, é frequente a informação ser 
escassa, pouco organizada ou mesmo 
inexistente.

Quando, em função da categoria de risco, é 
obrigatória a elaboração de um Plano de 

1-

2-

dimentos turísticos (alínea g) do nº 1 do Artº 
8º do citado Decreto-Lei).

A categoria de risco dos empreendimentos 
turísticos é atribuída de acordo com uma 
série de fatores: altura, número total de 
pessoas do estabelecimento (designado de 
efetivo), capacidade total das unidades de 
alojamento e se estas possuem saídas in-
dependentes e diretas para o exterior ao 
nível do acesso destinado aos veículos de 
socorro. Esta última característica é apenas 
aplicada aos estabelecimentos da 1ª cate-
goria de risco. Considera-se assim que a 1ª 
categoria de risco corresponde a um risco 
de incêndio reduzido, a 2ª a risco mode-
rado, a 3ª a risco elevado e a 4ª a risco muito 
elevado.

Desta forma, para a estruturação das me-
didas de autoproteção, a definição da ca-
tegoria de risco do empreendimento turís-
tico é fundamental, já que é com base nela 
que se organiza toda a parte documental 
conforme é indicado no Regulamento Téc-
nico de Segurança Contra Incêndio em 

s medidas de autoproteção aplicam-
se a todos os edifícios e recintos, 
incluindo os existentes à data da en-

trada em vigor do Decreto-Lei nº 220/2008, 
de 12 de Novembro, que estabelece o Regi-
me Jurídico de Segurança Contra Incêndio 
em Edifícios (SCIE). Para os edifícios exis-
tentes foi concedido o prazo máximo de um 
ano, após a entrada em vigor daquele di-
ploma, ou seja, até 1 de Janeiro de 2010 
para apresentação das referidas medidas 
(Artº 22º e nº 2 do Artº 34º).

Os empreendimentos turísticos corres-
pondem à utilização - tipo VII - “hoteleiros e 
restauração”. De salientar que os estabe-
lecimentos de Alojamento Local, possuindo 
autorização de utilização para fins habi-
tacionais, no âmbito da legislação de 
segurança contra incêndio, continuam a 
estar incluídos no grupo dos empreen-

A

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS:

“
oportunidade para a produção de um diagnóstico de avaliação das suas reais condições e 
operacionalidade dos seus sistemas de segurança.”

A elaboração das medidas de autoproteção em empreendimentos existentes é uma boa 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO

DETERMINAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

TIPO E CATEGORIAS DE RISCO
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No âmbito da concretização das medidas de 
autoproteção, o RS estabelece a organiza-
ção necessária, recorrendo a funcionários, 
trabalhadores e colaboradores das enti-
dades exploradoras dos espaços, ou a 
terceiros, sendo estes responsáveis pelo 
cumprimento das atribuições que lhes fo-
rem cometidas na organização de segu-
rança estabelecida.

De acordo com o Artº 200º da Portaria nº 
1532/2008, de 29 de Dezembro, o número 
mínimo de elementos da equipa de segu-
rança é o que se indica no Quadro IV.

Durante o período de funcionamento do 
empreendimento deve ser assegurada a 

que são de dois em dois anos no caso de 2ª 
categoria de risco e anualmente para as 3ª e 
4º categorias de risco (Artº 19º do Dec.-Lei 
nº 220/2008, de 2 de Novembro).Estas 
vistorias têm como objetivo a verificação da 
manutenção das condições de SCIE apro-
vadas e da execução das medidas de 
autoproteção.

Os simulacros são testes ao plano de 
emergência interno e têm como objetivo o 
treino dos ocupantes visando a criação de 
rotinas comportamentais e o aperfeiçoa-
mento dos procedimentos pré-definidos. 
Estes exercícios devem ser planeados, 
executados e avaliados com a colaboração 
eventual de entidades externas.

O responsável de segurança (RS), perante a 
entidade competente é a pessoa individual 
ou coletiva, conforme é indicado no Quadro 
III. O RS designa um delegado de segurança 
para executar as medidas de autoproteção.

CATEGORIA DE RISCO

UTILIZAÇÃO - TIPO

REGISTOS DE SEGURANÇA

PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO

PLANO DE PREVENÇÃO

PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA

PLANO DE EMERGÊNCIA INTERNO

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO EM SCIE

SIMULACROS

1ª
(sem locais de risco E) (*)

1ª
(com locais de risco E) (*)

2ª
(sem locais de risco E) (*)

2ª
(com locais de risco E) (*)

VII (HOTELEIROS E RESTAURAÇÃO)

3ª e 4ª

QUADRO I - Medidas de autoproteção exigidas em função da categoria de risco da utilização-tipo VII:

(*) Locais de risco E são por exemplo quartos e suites em hotéis

Prevenção (apenas não exigido para os 
estabelecimentos da 1ª categoria de risco 
que não possuam quartos – consultar Qua-
dro I), obrigando à apresentação das plantas 
do empreendimento com a indicação da 
classificação de risco e efetivo de cada local, 
das vias horizontais e verticais de evacuação 
e da localização de todos os dispositivos e 
equipamentos ligados à segurança contra 
incêndio, verifica-se com frequência que 
não existem plantas de arquitetura, ou que 
estas não estão atualizadas, obrigando à 
execução de um levantamento. Se por um 
lado se trata de uma boa oportunidade para 
“pôr ordem” na casa, por outro, são custos 
adicionais inevitáveis que as entidades 
exploradoras terão de suportar.

Não esqueçamos ainda as taxas que a ANPC 
(Autoridade Nacional de Proteção Civil) 
cobra pela apreciação das medidas, e 
depois pelas vistorias obrigatórias, a partir 
da 2ª categoria de risco, que sendo em 
função da área bruta, podem atingir valores 
elevados.

O documento composto por várias partes 
(ver Quadro I), que constitui as medidas de 
autoproteção, deve ser implementado na 
prática, nomeadamente, através das 
seguintes ações:

- Atualização dos registos de segurança 
(relatórios de vistorias ou inspeções, ações 
de manutenção e ocorrências direta ou in-
diretamente relacionadas com a SCIE) e seu 
arquivo por  um período de 10 anos;

- Ações de formação e sensibilização a 
desenvolver junto dos funcionários e cola-
boradores das entidades exploradoras, de 
elementos que possuam atribuições pre-
vistas nas atividades de autoproteção e de 
pessoas que exerçam atividades profis-
sionais por períodos superiores a 30 dias 
por ano nos espaços afetos ao empre-
endimento turístico;

- Realização de simulacros com periodi-
cidade obrigatória definida em função da 
categoria de risco (ver Quadro II);

- Os responsáveis de segurança devem 
ainda solicitar inspeções regulares à ANPC 
(mediante o pagamento da respetiva taxa), 

MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO
DO DOCUMENTO À PRÁTICA

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA E

EQUIPA DE SEGURANÇA

(*) Locais de risco E são por exemplo quartos e
      suites em hotéis

“Porque trata-se da segurança de pessoas e bens...
  e não de uma mera obrigação burocrática.”
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QUADRO II Simulacros: - 

CATEGORIA DE RISCO

1ª

2ª SEM LOCAIS DE RISCO E (*)

2ª COM LOCAIS DE RISCO E (*)

3ª

4ª

PERÍODOS MÁXIMOS ENTRE SIMULACROS DA UT VII

(*) Locais de risco E são por exemplo quartos e suites em hotéis

-

-

1 ANO

1 ANO

1 ANO

QUADRO III Responsável de Segurança: - 

OCUPAÇÃO

UTILIZAÇÃO - TIPO VII

ESPAÇOS COMUNS A VÁRIAS UTILIZAÇÕES - TIPO

RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA (RS)

PROPRIETÁRIO OU ENTIDADE EXPLORADORA

ENTIDADE GESTORA DOS ESPAÇOS COMUNS A VÁRIAS Uts

CATEGORIA DE RISCO

1ª SEM LOCAIS DE RISCO E (*)

1ª COM LOCAIS DE RISCO E (*)

2ª SEM LOCAIS DE RISCO E (*)

2ª COM LOCAIS DE RISCO E (*)

3ª

NÚMERO MÍNIMO DE
ELEMENTOS DA EQUIPA

DE SEGURANÇA DA UT VII

3

5

5

4ª 8

1

3

QUADRO IV Equipa de Segurança relativa à UT VII : - 



“Aos empreendimentos turísticos existentes à data da entrada em vigor da atual 
regulamentação não é exigido que sejam implementados equipamentos e/ou sistemas de 
segurança ou ainda que sejam feitas obras de adaptação por forma a dar cumprimento à 
referida legislação.”

indicado que, no caso de se verificar graves 
desconformidades com o regulamento em 
vigor, podem ser exigidas medidas com-
pensatórias de autoproteção mais gravosas 
do que as constantes no regulamento, sem-
pre que a entidade competente o entenda.

Não obstante o anteriormente referido, a 
elaboração das medidas de autoproteção 
em empreendimentos existentes é uma boa 
oportunidade para a produção de um 
diagnóstico de avaliação das suas reais 
condições e operacionalidade dos seus 
sistemas de segurança. Dependendo das 
situações, e como complemento, deverá 
aconselhar-se a adoção de soluções de me-
lhoria. A sua implementação ficará sempre 
ao critério dos Promotores. Porque trata-se 
da segurança de pessoas e bens... e não de 
uma mera obrigação burocrática.

Incêndio (SSI), constituído por um delegado 
de segurança com as funções de chefe de 
equipa e pelo número mínimo de ele-
mentos de acordo com o Quadro IV.

No meio dos inúmeros compromissos e 
obrigações legais que as entidades explora-
doras e/ou proprietários dos empreendi-
mentos turísticos são chamados a cumprir, 
“perdem-se” as medidas de autoproteção 
que muitas vezes acabam por ser execu-
tadas para dar satisfação a uma exigência 
feita por alguma entidade oficial. É o caso da 
obrigatoriedade de revisão da classificação 
dos empreendimentos turísticos de 4 em 4 
anos (Artº 38º do Dec.-Lei nº 228/2009, de 
14 de Setembro, que altera o Dec.-Lei nº 
39/2008, de 7 de Março), em que é condição 
para a emissão da classificação, por parte do 
Turismo de Portugal IP, a existência das 
medidas de autoproteção.

Aos empreendimentos turísticos existentes 
à data da entrada em vigor da atual re-
gulamentação não é exigido que sejam 
implementados equipamentos e/ou siste-
mas de segurança ou ainda que sejam feitas 
obras de adaptação por forma a dar cum-
primento à referida legislação. Com efeito, é 

presença simultânea do número mínimo de 
elementos da equipa de segurança indicado 
no Quadro IV, o que vem colocar uma 
dificuldade acrescida quanto à garantia 
desse número mínimo de elementos, espe-
cialmente por se tratarem de estabeleci-
mentos que funcionam 24h por dia. Por 
exemplo, um hotel com 12 quartos, da 1ª 
categoria de risco, deve garantir o número 
mínimo de três elementos (incluindo no 
período noturno). Se cada um desses quar-
tos não possuir saída direta para o exterior 
ao nível do acesso destinado aos veículos de 
socorro, este hotel passa para a 2ª categoria 
de risco, sendo o número mínimo de ele-
mentos da equipa de segurança elevado 
para cinco.

Nas situações em que é exigido um plano de 
emergência interno, deve ser implemen-
tado um Serviço de Segurança contra 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

info@mafaldameloarquitectos.com

ARQTª MAFALDA MELO
Sócia gerente da MMArquitetos, Lda.

Técnica registada na ANPC

www.mafaldameloarquitectos.com
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PROJETO DE ÁLVARO SIZA VIEIRA

ações formativas em sala e on-the-job.

Para finalizar, o nosso know how estende-se 
num formato mais abrangente, onde dis-
ponibilizamos o serviço de Tourism Product 
Development, que inclui a conceção, imple-
mentação e gestão de produtos e serviços 
que potenciem o desenvolvimento turístico 
a nível local e regional.

Sentindo as dificuldades com que as uni-
dades independentes e dedicação reduzida 
se deparam na sua comercialização, a Finan-
certus irá agrupar vários empreendimentos 
que se promoverão mutuamente através de 
canais on-line e entrega direta de brochura 
associativa no ato dos “check-in” dos seus 
clientes em cada estabelecimento, asse-
gurando a logística e gerindo a ação global.

 

Certus que daremos um 
passo em frente por si. 
Estamos cá!

A segunda fase carateriza-se pela elabo-
ração e implementação de um plano estra-
tégico. Pode englobar vários serviços, os 
quais passamos a descrever sucintamente:

Gestão de canais de distribuição web-
based, aplicação de técnicas avançadas de 
yield & revenue management, captação de 
novos canais de distribuição, conceção de 
website e da imagem institucional.

Otimização de posicionamento de mercado 
e maximização das potencialidades na Web 
2.0, projetos completos de e-mailings e SEO 
– Search Engine Optimization, Internet 
Advertisement.

Conceção, desenvolvimento e operacionali-
zação de cada processo, incluindo a criação 
de manuais com procedimentos e normas 
de gestão comercial, seleção de fornece-
dores, entre outras tarefas.

Elaboração e aplicação de estratégias e 

Financertus está sempre em movi-
mento! O nosso lema é procurar 
satisfazer as necessidades dos clien-

tes. Em 2013 vamos mais longe na oferta de 
serviços e no apoio à gestão comercial e de 
marketing dos empreendimentos turísticos 
e demais entidades ligadas ao setor. 

Acompanhando a evolução da era das tec-
nologias no setor do turismo são vários os 
canais de distribuição que têm surgido com 
soluções de proximidade na relação B2B e 
no B2C. Hoje, mais do que nunca, existe o 
risco em dispersar na utilização das diversas 
ferramentas de trabalho. É uma realidade 
enraizada em alguns, mas bem distante de 
outros que ainda não têm bem presente as 
soluções informáticas na gestão comercial.

Assim, neste âmbito desenvolvemos um 
conjunto de serviços que permitem me-
lhorar a performance comercial e de marke-
ting dos empreendimentos turísticos. Numa 
primeira fase, este trabalho contempla um 
diagnóstico sobre o posicionamento no 
mercado, incluindo uma análise sobre a 
gestão de preços; as vendas; o site do em-
preendimento; as parcerias comerciais, in-
cluindo operadores turísticos e agências de 
viagens online e offline; entre muitas outras 
informações estatísticas que servem de 
base para identificar pontos a melhorar, 
mencionando diretrizes de apoio à gestão. 

A

ASSESSORIA COMERCIAL
“
de distribuição que têm surgido com soluções de proximidade na relação B2B e no B2C.”
Acompanhando a evolução da era das tecnologias no setor do turismo são vários os canais 

E-Commerce, Distribution &
Revenue Management

Web-Consulting & Marketing

Operational Consulting

Human Resources Training

@

Promoção em Rede
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não se sabendo até à data que medidas de 
apoio de incentivo financeiro haverão para 
o setor do turismo na exploração de mer-
cados emissores.

Este incentivo apoia projetos individuais com 
uma taxa de incentivo base de 45% sobre as 
despesas elegíveis.

Entre outras particularidades, este sistema 
está direcionado para promotores turísticos 
que prevejam obter um volume de negócios 
total que seja igual ou superior a 15% de 
mercados externos.

Encontra-se atualmente a decorrer a ter-
ceira fase de apresentação de candidaturas 
que se prolongará até 28 de Junho do 
presente ano. A quarta e última fase decorre 
entre o dia 1 de Julho a 16 de Setembro de 
2013. Em ambas as fases, apenas são con-
sideradas elegíveis as despesas devidamente 
faturadas até 30 de Junho de 2015. Para 
quem pretenda avançar com a internacio-
nalização dos seus serviços e produtos, esta é 
uma oportunidade que em breve terminará, 

crescente evolução das chegadas 
internacionais a nível global prova 
que o setor do turismo é uma das 

atividades económicas que mais valor tende 
a criar num futuro próximo.

No caso do setor empresarial privado, des-
tacamos a promoção externa como um dos 
fatores mais relevantes na exploração de 
um negócio turístico. Num quadro de ins-
tabilidade económica, com foco na redução 
do poder de compra do mercado interno, 
exige-se da parte dos agentes económicos 
ações que dinamizem o negócio através da 
captação dos mercados emissores conso-
lidados e em desenvolvimento.

O investidor tem como opção candidatar-se 
ao Sistema de Incentivos à Qualificação e 
Internacionalização de PME (Aviso 10/SI/ 
2012), tal como mencionado na página 20. 

A

INTERNACIONALIZAÇÃO
“
prolongará até 28 de Junho do presente ano. A quarta e última fase decorre entre o dia 1 de 
Julho a 16 de Setembro de 2013.”

Encontra-se atualmente a decorrer a terceira fase de apresentação de candidaturas que se 
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Três fatores a ter em conta 
na montagem do seu 
projeto: carater inovador e 
consistência do projeto, 
contributo para a 
qualificação e valorização 
dos recursos humanos e 
capacidade de gerar 
volume de negócios 
internacional. 



Diferente?

www.hotelrealdobidos.com

Certamente!



“H
recordemos com agrado no futuro.”

oje procuram-se experiências que nos proporcionem momentos de diferenciação que 

HOTEL REAL D’ÓBIDOS

ais do que uma “escapadinha” em 
períodos de lazer ou durante reu-
niões de trabalho, procuram-se 

hoje experiências que nos proporcionem 
momentos de diferenciação que recor-
demos com agrado no futuro.

Assente numa temática medieval e refle-
tindo a história dos monarcas mais ligados à 
Vila, o Hotel Real D'Óbidos oferece um alo-
jamento impar não só pelas características 
dos seus quartos, como zonas comuns e 
salas polivalentes.

Acrescem a qualidade dos serviços que 
presta e as fardas dos funcionários que 
complementam o conjunto da oferta.

M
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Sempre divertida, procura assegurar ativi-
dades que pela sua essência se possam 
constituir atrativas e facilmente realizáveis 
por todos os intervenientes.

Assentes em modelos tradicionais portu-
gueses, procuram traduzir os costumes das 
gentes de outrora onde a simplicidade das 
atividades enaltecem o modo com que se 
desempenham.

Muitos outros programas estão disponíveis, 
podendo constituir-se os mesmos consoan-
te a vontade do cliente com quem se analisa 
ao pormenor e intenção manifestada, e a 
possibilidade de alcance dos objetivos pre-
tendidos.

São muitos os que procuram realizar um 
evento diferente na comemoração do seu 
casamento.

Os modelos tradicionais de convívio resul-
tantes de um “copo de água” como tantos 
outros têm vindo a ser preteridos em resul-
tado de acontecimentos diferentes, procu-
rando os noivos romper com o convencional 
e inovar naquele que certamente será um 
dos dias mais felizes da sua vida.

PROGRAMAS DIVERSOS HISTÓRIAS A DOIS ANIMAÇÃO

São muitos os que procuram realizar um evento diferente na comemoração do seu casamento.

Com especial relevo nos fins de semana, os 
pacotes de serviços organizados pelo hotel 
têm tido uma procura crescente.

Com parcerias diversas estabelecidas, pro-
porciona desde passeios de charrete e jan-
tares românticos na Pousada do Castelo, ao 
glamour de uma dormida em lençóis de ce-
tim num quarto especialmente preparado 
para o fazer sentir excecional.

Poderá ainda efetuar uma massagem ou um 
tratamento na Barra-Talassoterapia, recen-
temente inaugurada na Nazaré, entre mui-
tos outros programas que dispomos.
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Ideal para o encontro de amigos e/ou fami-
liares onde no hotel se possam sentir como 
“em sua casa” é importante que em face dos 
momentos que se vivenciem se reforcem la-
ços interpessoais.

Proporciona pois a unidade todas as con-
dições para o efeito, quer sob o ponto de vis-
ta funcional como da logística de serviço e 
formação do pessoal.

FINS DE SEMANA EM
CONVÍVIO

VISITAS GUIADAS,
PASSEIOS PEDESTRES E
LANCHES TÍPICOS

deiras o bobo, malabaristas e acrobatas, 
disputando-se donzelas em duelos entre 
muy nobres senhores.

Com salas de capacidade entre 30 a 120 pes-
soas, o Hotel oferece excelentes condições 
para a realização de reuniões de trabalho e 
outros encontros empresariais.

Garantindo exclusividade concilia  também 
zonas interiores e exteriores para a realiza-
ção dos “coffee-breaks” e refeições.

Realizam-se muito regularmente este con-
junto de atividades, sendo variáveis os per-
cursos e a sua temática.

Em cerimónias com pompa e circunstância, 
servem-se manjares em abastança ao som 
do rufar dos tambores e música trovado-
resca, participando em animadas brinca-

EVENTOS MEDIEVAIS

REUNIÕES EMPRESARIAIS

Excelentes condições para a realização de reuniões de trabalho e outros encontros empresariais.
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Em 2012 o Hotel Real D’Óbidos recebeu o prestigiado 
Certificado de Excelência pela sua 1ª posição de 
preferência de hotel em Óbidos, atribuida pelos viajantes 
da TripAdvisor - o maior site de viagens do Mundo.

Já em 2013 o Hotel voltou a ser premiado pela “Travellers’ 
Choise”, estando entre os 25 melhores hotéis de pequeno 
porte, em Portugal.

serviços prestados:

Consultadoria e Servicos, Lda.



sobremaneira. É assim Óbidos, carismática, 
acolhedora, e muito romântica.

Dotado o concelho de boas infraestruturas 
turísticas, asseguram-se vários patamares 
de acolhimento onde realça o 

 que pela sua funcionalidade 
e temática instituída tem procurado diver-
sificar a oferta existente.

Além do púbico alvo ser maioritariamente 
casais em touring paisagístico e cultural, o 
Hotel proporciona pela sua reduzida di-
mensão e áreas exteriores uma oferta de 
grande qualidade a grupos que queiram 
conciliar o bom alojamento à animação e 
lazer.

Dispõe de programas diversificados e inte-
rativos quer para clientes individuais como 

Hotel Real 
D'Óbidos ****

Mas, não só de culturalidade se constitui a 
marca Óbidos pois aqui se encontra muita 
animação, o tipicismo dos seus bares, o ro-
mantismo de uma refeição bipartida entre 
uma excelente opção gastronómica e a am-
biência do restaurante escolhido.

Todos os atributos fazem com que a terra, 
genuína, se teime em afirmar como um des-
tino de eleição na escolha de um local que 
corresponda às expetativas criadas para 
momentos vários e que nos preencham de 

nvolta numa mística muito própria esta 
Vila medieval reconhecida além fron-
teiras, é hoje pólo catalisador da região 

oeste, onde a beleza natural e a hospita-
lidade das suas gentes lhe conferem uma 
vivência de exceção.

Aqui realizam-se ao longo do ano muitos 
eventos de relevo que projetam o concelho 
a um patamar de grande dinâmica cultural, 
artístico e de lazer, traduzindo-se em sen-
sações únicas que perduram e se preten-
dem repetidas.

Este é o relato de gente que se envolve nos 
eventos temáticos que se realizam, caminha 
pela urbe medieval entre ruas estreitas, ca-
sas senhoriais e um conjunto de monumen-
tos impares cuja preservação se tem con-
seguido manter de forma exemplar.

E

EM ÓBIDOS FAZ-SE BEM!
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“Todos os atributos fazem 
com que a terra, genuína, 
se teime em afirmar como 
um destino de eleição...”

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO



para grupos, assegurando em regime de exclusi-
vidade, serviços em salas próprias de várias di-
mensões onde poderá trabalhar, fazer a sua festa 
de anos, reunir com os amigos ou, sendo mais au-
daz, envolver-se em atividades exteriores desde 
torneios de arco e flecha, jogos tradicionais, visitas 
guiadas e passeios noturnos pela Vila à luz de 
tochas, enfim um conjunto de serviços capazes de 
agradar ao mais exigente cliente.

Contacte-nos, e temos a certeza que irá gostar de 
estar connosco!

Conhecer Certus 66  |

É assim Óbidos, carismática, acolhedora, e muito romântica...

www.hotelrealdobidos.com

Rua D. João D’Ornelas
2510-074  Óbidos

Tel. (+351) 262 955 090/7
Fax. (+351) 262 955 099

email: info@hotelrealdobidos.com

HOTEL REAL D’ÓBIDOS

www.facebook.com/hotelrealdobidos



são dos negócios em curso e reconfiguração 
da atividade imobiliária para os setores co-
mercial, turístico e de saúde, uma vez que o 
habitacional se irá manter em baixa ainda 
por muitos anos.

Relativamente ao primeiro, os clientes con-
tinuam a ser casais na faixa etária dos 30/40 
anos com filhos pequenos, e que na urba-
nização encontram o lugar ideal para viver 
perto de Lisboa, mas num ambiente de 
ruralidade moderna.

Em Óbidos, a procura tem sido diversa, quer 
em idade, nacionalidade e utilização pre-
tendida.

Atenta à problemática social e à necessi-
dade da revitalização da economia, encara o 
futuro com intenção de novos investimen-
tos, passando a sua estratégia pela conclu-

Imocertus – Investimentos Imobi-
liários e Turísticos, Lda., empresa 
participada maioritariamente pela 

Financertus, Lda., apesar dos esforços na 
comercialização dos seus empreendimen-
tos não foi alheia ao abrandamento do 
mercado imobiliário.

Felizmente, realizou vendas que lhe ga-
rantiram autosustentabilidade, possuindo 
ainda imóveis em comercialização e onde 
assumem particular relevo os localizados 
nos dois empreendimentos estruturantes 
que promoveu, nomeadamente o Lousa 
Garden Villas e as Óbidos Country Houses.

A
IMOCERTUS
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“Atenta à problemática 
social e à necessidade da 

revitalização da economia, 
encara o futuro com 

intenção de novos 
investimentos...”



ÓBIDOS COUNTRY HOUSES
Região Oeste assume-se cada vez 
mais com uma vivência de exceção, 
sendo a Vila de Óbidos, o verda-

deiro “EX-LÍBRIS” e embaixatriz daquelas 
terras de vinhedos e de mar, onde a gente 
hospitaleira continua a manter vivas as tra-
dições dos seus antepassados.

É neste caráter de ruralidade urbana que a 
Imocertus, Lda. desenvolveu mais um inves-
timento de qualidade, e onde possui ainda 
duas moradias em comercialização.

De destaque são as excelentes acessibili-
dades, a tranquilidade e segurança na zona, 
e a proximidade a escassas centenas de me-
tros dos seguintes equipamentos:

-  Centro de Saúde
-  Clínica
-  Parque Escolar
-  Supermercado “Pingo-Doce”
-  Piscinas Municipais
-  Farmácia
-  Cafés e Snack-Bar
-  Quartel da GNR
-  Bombeiros
-  Terminal de Autocarros
-  Praça de Táxis
-  Estádio de Futebol, etc...

Por tudo isto merece a pena visitar e, quem 
sabe, vir a viver em “Óbidos Country Hou-
ses”. 

Sim, porque Óbidos “Faz Bem”!

A
financiamento/garantia (LTV):
LTV < 80% | spread 2%   LTV > 80% | spread 
2,5%

Para a avaliação do seu caso, visite o site 
www.montepio.pt ou contacte o Balcão do 
Lumiar, em Lisboa, onde lhe são prestados 
todos os esclarecimentos necessários.

FINANCIAMENTO  BANCO MONTEPIO GERAL|

A Imocertus tem um protocolo que permite 
aceder a condições especiais de crédito, a 
saber:

- Financiamento até 100%
- Isenção da Comissão de Avaliação
- Isenção da Comissão de Estudo de Dossier
- Isenção da Comissão de Contratação
- Spread diferenciado em função da relação 

VEN
D
A



de exceção que procuramos criar para si.qualidade superior incluindo rutura térmica.

Nas zonas de circulação, cozinha e sanitários 
os projetores de teto conferem uma lumino-
sidade agradável completando o ambiente 

Divulgação Certus 69  |

As moradias estão dotadas de excelentes 
acabamentos, desde pavimentos cerâmicos 
na sala, cozinha, casas de banho e varandas, 
passando pelos quartos em flutuante e car-
pintarias em madeira de carvalho francês.

O mobiliário de cozinha e casa de banho, 
bem como os separadores das zonas de du-
che conferem a estas divisões um estilo mo-
derno, o que conjugado com o requinte da 
escada em carvalho maciço ladeada por 
estrutura em inox encimada por plataforma 
de vidro fosco de 4 mm de espessura, criam 
um ambiente de grande contemporanei-
dade.

O recuperador de calor ventilado com dis-
tribuição para 4 divisões da casa irá otimizar 
os custos de aquecimento, uma vez que 
também as caixilharias utilizadas são de 

geral@imocertus.pt (+351) 964 050 636 | 

INFORMAÇÕES

Lote 24

Lote 26



Aqui, tão perto de Lisboa...

rbanização composta por doze mo-
radias unifamiliares integradas em 
lotes de 450m  a 600m , garantem 

uma vivência de exceção através da disponi-
bilização de generosas áreas verdes e de 
passeio, bem como de arruamentos com es-
tacionamentos 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.

a

LOUSA GARDEN VILLAS

U 22

LOTES PARA MORADIAS UNIFAMILIARES V3 E V4
Atentos ao mercado e às atuais exigências e 
necessidades dos possíveis compradores, 
inovámos nas formas de comercialização.

Estabelecemos assim, dois modelos:

1. Venda do Lote

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

2. Venda do Lote e Gestão de Procedimentos

Assegurando a continuidade do processo 

iniciado, e no intuito de uma simplificação do 

método construtivo a estabelecer e res-

petivos licenciamentos (obra e utilização), a 

Financertus, 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 

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.

As tarefas atrás referidas, serão objeto do 

pagamento de 6.000 euros + IVA, a ser 

suportado durante a execução da obra;

Com este método, a Imocertus Lda. preten-
de refletir aos interessados uma economia 
substancial no custo final da transação, uma 
vez que não aplicará a valorização decor-

VEN
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rente do investimento a realizar (+/- 15%), 
bem como o IMT será suportado pelo pro-
mitente comprador somente sobre o valor do 
terreno, e não relativamente à moradia con-
cluída;

Perspetiva-se desta forma uma economia 
compreendida entre os 35.000 € e os 65.000 € 
(variável em função dos lotes, área de cons-
trução e caderno de encargos), uma vez que o 
dono da obra pagará diretamente ao em-
preiteiro os custos decorrentes das diversas 
fases de construção;

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) 21 712 10 50  (+351) 21 715 53 05/08
Tlmvl. (+351) 96 405 06 36

E-mail. geral@imocertus.pt

INFORMAÇÕES

www.imocertus.pt
descubra mais em

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDOVENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

Lote 9

VENDIDO
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SAIBA QUE

Saiba que Certus 72  |

Área de Negócio:

Morada a enviar:

Opinião e Sugestões:

Nome e Apelido:

Sendo a opinião dos leitores muito importante para nós, e caso tenha disponibilidade de a exprimir, ficaremos gratos.

Estabelecimento ou Empresa:

GRUPOCERTUS -  Alameda Roentgen 2A - 1ºE  1600 - 759 Lisboa  PORTUGAL

Em qualquer opção, agradecemos que preencha o formulário e envie para:

e-mail: geral@grupocertus.ptTel.: (+351) 217 155 305/8 Fax: (+351) 217 155 369

PODE CONSULTAR A NOSSA REVISTA ON-LINE ATRAVÉS DO SITE WWW.GRUPOCERTUS.PT

A 1700 Empreendimentos Turísticos  no País
Hotéis, Hotéis Apartamentos, Aldeamentos e apartamentos turísticos,

Turismo rural, Alojamento local, etc...

Empresas de hotelaria e empresários
de vários setores de atividade

Gestores e técnicos em Instituições financeiras

Arquitetos, Engenheiros, Advogados, Solicitadores, Decoradores

Dirigentes e técnicos em Entidades Oficiais

Imobiliárias e C. Civil

Agências e Operadores Turísticos

500 por contacto direto

Contacte-nos  | claudiainacio@grupocertus.pt

a revista CERTUS é distribuida  a nível nacionalgratuitamente

*

*

300 Câmaras Municipais

Câmaras de Comércio e Indústria

dos 4000 exemplares editados

1500 outros endereços, nomeadamente:

Entre outros



Acredita que há lugares que
merecem a pena visitar?

Nós pensamos que sim!
www.hotelrealdobidos.com



www.grupocertus.pt
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Alameda Roentgen 2A - 1º E   1600-759   Lisboa    PORTUGAL

Tlfs. +351 21 715 53 05    + 351 21 715 53 08    +351 21 712 10 50     Fax. +351 21 715 53 69

Email. geral@grupocertus.pt
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