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Hotel 4.0 Talks - 2º EVENTO

A tecnologia é um meio 
para simplificar processos, 
mas o ativo principal  
são as pessoas
A AHRESP reuniu no dia 19 de Outubro na Loja Comur, em Coimbra, um conjunto 
de empresários e especialistas para discutir os desafios da transição digital 
para as empresas hoteleiras, no âmbito do Hotel 4.0. Este projeto, cofinanciado 
pelo Portugal 2020, através do Programa Compete 2020, e pela União Europeia 
através do FEDER, visa apoiar a transformação digital da hotelaria. Com uma 
estratégia coletiva inovadora, pretende-se criar valor pela utilização de novos 
modelos e processos de negócio, suportados na transformação digital, aumentar 
a competitividade e o acesso a novos segmentos e mercados internacionais.

V  NUNO MARTINHO
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hotel 4.0 Roadshow AHRESP 
reúne empresários, na Loja  
da Comur, em Coimbra,  
para discutir os desafios da 
transição digital como fator  
da sustentabilidade do turismo 
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A transição digital como fator de 
sustentabilidade no turismo foi 
o mote da segunda Talk do road 
show hotel 4.0 realizada pela pri-
meira vez presencialmente.  
A Loja da Comur, na Baixa de 
Coimbra acolheu um painel diver-
so de protagonistas do turismo 
e da hotelaria, onde a metáfora 
do comboio da transição digital 
surgiu em praticamente todas as 
intervenções, que a AHRESP colo-
ca em destaque nesta edição. 
Num País com um tecido em-
presarial predominantemente 
composto por microempresas, 
os especialistas entenderam que 
as oportunidades de crescimento 
convergem para uma procura 
marcada por experiências mui-
to individualizadas, mais longe 
do turismo de massas. Portugal 
tem no turismo importante ativo 
estratégico, mas tem também 

um caminho a percorrer neste 
comboio da transição digital para 
ser mais competitivo, logo mais 
sustentável.
Num debate mediado pelo jorna-
lista Miguel Midões, a sessão que 
contou com Luís Araújo, Presidente 
do Turismo de Portugal, e Pedro 
Machado do Turismo do Centro 
de Portugal, transmitiu um sinal 
de esperança para a recuperação 
do turismo nos próximos anos e 
a ideia geral que a digitalização é 
aliada crucial e necessária para a 
consolidação e expansão da recu-
peração que parece vislumbrar-se. 
A transição digital deve ser vista 
como um meio de melhorar a ex-
periência do cliente e não um fim 
em si própria, não prejudicando 
assim o fator mais importante de 
cada empresa: as pessoas. 
Na agenda da sustentabilidade, 
a digitalização dos negócios da 

hotelaria foi entendida como 
incontornável para aumentar a 
competitividade do setor, o que 
requer um entendimento cada vez 
maior da procura. E neste vetor, 
a tecnologia entra em tudo o que 
for oportunidade de captação 
de dados, o que terá sempre que 
ser feito de uma forma muito 
conscienciosa e rigorosa. “Mas 
a verdade é que todos nós, ten-
dencialmente, damos permissão 
para disponibilizar esses dados, 
se houver um benefício em última 
instância. E é exatamente nesta 
arte de bem-receber que compe-
timos, portanto, é termos a inte-
ligência de procurar ter a infor-
mação para o fazermos cada vez 
melhor e traduzir tudo isto numa 
oferta adequada aos perfis dos 
consumidores/turistas”, defendeu 
Roberto Antunes, do NEST (centro 
de Inovação do Turismo).
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Luís Araújo  |  PRESIDENTE DO TURISMO DE PORTUGAL

“A grande vantagem do setor do turismo é saber exata-
mente o que queremos e o que temos de fazer. A maior di-
ficuldade é encontrar a forma de o fazermos em conjunto 
e, por isso, é tão útil uma talk desta natureza, que reuniu 
vários agentes capazes de contribuir para o melhor meio 
de caminharmos todos no mesmo sentido, é uma prova 
disso mesmo. 
O digital é fundamental para o progresso do turismo na-
cional. Somos o 12º país mais competitivo do mundo e o 
primeiro em matéria de infraestruturas turísticas. Esta-
mos bem posicionados ao nível do digital, mas podemos 
melhorar a nossa performance e proporcionar melhores 
experiências aos turistas. O digital ajuda-nos a melhorar 
a eficiência das nossas empresas e a proporcionar expe-
riências fluidas; mas o digital não é o que nós queremos, 
e sim o que os clientes querem. Por isso, a transição 
digital só faz sentido se as pessoas forem as suas benefi-

ciárias. Acredito que esta sinergia entre setores público 
e privado – Estado, empresas, associações e escolas – é 
o primeiro passo para conseguirmos trabalhar em con-
junto. E a digitalização é um pilar transversal ao plano de 
seis mil milhões de euros ‘Reativar o Turismo | Construir 
o futuro’, até 2027, que tem como objetivo alcançar as 
metas definidas para o turismo. 
O digital, além de ser o melhor amigo do empresário, é 
também o melhor amigo da sustentabilidade que, hoje 
em dia, mais do que um chavão de marketing, tem que 
ser uma atitude. É importante esta noção do digital en-
quanto motor da sustentabilidade: o conhecimento dos 
territórios, a dispersão dos turistas pelas nossas cidades, 
percebermos o que o turista quer ou como melhorar a 
nossa performance e a nossa pegada ao nível do territó-
rio são fatores essenciais nos quais o digital e a sustenta-
bilidade nos podem ajudar.”

Pedro Machado  |  PRESIDENTE DO TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

““Este projeto extraordinário que a AHRESP dinamiza  
– o hotel 4.0 – é um prenúncio do que hoje discutimos nos 
eixos essenciais da transição digital e da nova Agenda da 
Sustentabilidade. Esta sustentabilidade tem para nós vá-
rias premissas: a primeira está relacionada, naturalmente, 
com o negócio da atividade do turismo e passa pela sua sus-

tentabilidade económica. Mas temos uma ambição maior 
para a sustentabilidade: ser também cultural e social. 
Quando pensamos estes três vetores da sustentabilidade, 
percebemos que quando projetamos o mundo para 2050, 
há alterações profundas que vão naturalmente surgir e 
urge dar resposta desde já.”

Hotel 4.0 Talks - 2º EVENTO
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 Luís Ferreira  |  CEO DA BIRDS & TREES

“Desde que a AHRESP lançou o hotel 4.0, uma das 
vertentes que nos motivou e norteou foi o vetor da sus-
tentabilidade do turismo e da hotelaria. Sabendo a im-
portância dos três pilares da sustentabilidade - social, 
ambiental e económica -, cedo percebemos que para 
tornar o turismo e a hotelaria mais competitivos seria 
necessário acelerar a transformação digital, em curso 
há alguns anos e que a recente pandemia (apenas) tor-
nou mais evidente. É cada vez mais claro que o turismo 
mudou imenso e que tem ritmo em aceleração.  
O mercado de 2021 não é o mesmo de 2019, por muito 
que desejemos voltar ao ponto onde fomos abrupta-
mente surpreendidos pela pandemia.
Os turistas, tantas vezes muito mais digitalizados que 
os hotéis, estão cada vez mais seletivos e autónomos na 
sua jornada crescentemente digital: a escolha de um 
destino, um hotel ou uma experiência é iniciada mui-
to mais cedo e três quartos do percurso – a viagem de 
compra – acontece sem que a “empresa-destino” tenha 
sequer conhecimento. Temos, portanto, que usar novos 
modelos, métodos e ferramentas para este “diálogo 
digital”. Para gerar uma efetiva vantagem competitiva, 
a hotelaria deve apostar decisivamente numa estratégia 
de negócio e de marketing em linha com a digitalização: 
porque é precisamente o digital que permite respon-
der cabalmente ao novo turista, mais informado, mais 
exigente, mais longe da massificação turística. E isto é 
uma notícia excelente para o nosso perfil setorial, mui-
to marcado por unidades de pequena dimensão, mas ca-
pazes de oferecer excelente serviço e experiências úni-
cas. Portanto, nesta feliz convergência de interesses, de 
uma “nova procura” vocacionada para a oferta turística 

e hoteleira, em particular, que temos, eu diria aos em-
presários para aproveitarem a janela de oportunidade 
que se abre e que permitirá complementarem a sua 
proposta de valor abraçando a digitalização. Estarão a 
criar uma colossal vantagem competitiva! Neste mer-
cado de enorme concorrência, as empresas percebem 
que os turistas querem, cada vez mais, uma experiência 
ultrapersonalizada que só pode ser atingida com seg-
mentação mais fina, profundo conhecimento do perfil 
de turista e capacitação para que cada um construa a 
sua experiência individual. Ora, isto só é possível se, 
uma vez mais, apostarmos em tecnologia e abraçarmos 
a transformação digital aliando-a à tão nobre arte de 
bem receber que nos caracteriza.
Outra mensagem que gostaria de deixar é que a trans-
formação digital não é ‘como beber um café e já está’. 
Diria que é um processo sem fim, mas que pode ser feito 
por etapas. É possível – e até desejável – começar ape-
nas por um aspeto do negócio, por mais pequenino que 
seja, perceber como o digitalizar, recolher os benefícios 
dessa transformação e partir para outro, seguindo-se 
outro... E se não souber por onde começar, comece sem-
pre de fora para dentro: ou seja, por conhecer melhor o 
consumidor, os seus medos, os seus desejos, como gosta 
de viajar e o que gosta de experienciar. Esta informação 
vale ouro: vai permitir retorno económico mais cedo ou 
mais tarde, reforçando a competitividade da empresa e 
abrindo apetite por uma maior transformação digital. 
Em suma, a digitalização é a face invisível da gestão dos 
processos de recolha de dados que permite aos agentes 
económicos propiciarem melhores experiências a este 
novo turista.”
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Roberto Antunes  |  DIRECTOR EXECUTIVO DO CENTRO  
DE INOVAÇÃO DO TURISMO (NEST)

“O turismo é um setor de pessoas para pessoas, portanto 
a digitalização surge como um facilitador de processos 
para enaltecer a componente humana, permitindo 
desmaterializar tudo o que possa ser uma distração da 
fruição do consumo de um produto tão emocional como 
o turismo é. Sendo o turismo tão competitivo, o nosso 
papel no NEST é testar e experimentar para gerar uma 
curva de aprendizagem acelerada do que pode ser, em 
termos tecnológicos, operacionalizado nos negócios com 
vantagens competitivas. 
O facto de termos milhares de pequenas e médias em-
presas, de não sermos homogéneos, de termos uma ofer-
ta riquíssima e diferenciadora, que atende às necessida-

des unipessoais e essa é uma vantagem competitiva do 
nosso mercado: não oferecemos um produto massificado 
e padronizado, e agora é traduzir estas características 
na nossa capacidade crescimento. Temos também dife-
rentes velocidades no que à digitalização diz respeito, o 
que não vejo como uma problemática: temos é que ter o 
entendimento da velocidade a que vamos para poder agir 
sobre as coisas. O nosso foco deve ser em agir frequente-
mente em pequenas coisas. Mas nem tudo precisa ser di-
gitalizado. É preciso conhecer o cliente e perceber o que 
ele quer que esteja digitalizado. A digitalização não deve 
estar à frente das necessidades, mas sim o contrário.”
 

Ana Paula Pais  |  DIRETORA-COORDENADORA DA REDE NACIONAL  
DE ESCOLAS DE HOTELARIA DO TURISMO DE PORTUGAL

“O grande desafio das escolas é responder na medida 
certa: se não queremos padronizar o ensino,  temos um 
grande desafio pela frente, que é criar sistemas ade-
quados, sempre em proximidade com o que acontece 
no setor, percebendo em simultâneo as tendências e as 
características das nossas pessoas. E isto é muito im-
portante: perceber os profissionais que já estão nas em-
presas e as necessidades das gerações futuras. São dois 
volumes de pessoas completamente distintas e as escolas 
têm que estar preparadas para trabalhar com todos e 
ter a capacidade de criar percursos formativos rápidos e 
mais customizados, porque temos um grau de literacia 

digital muito baixo nos profissionais deste setor. Depois, 
temos o desafio de transformar as próprias escolas, que 
têm de deixar de ser locais onde a formação é igual para 
todos, à mesma hora, no mesmo local. Isto não responde 
de forma nenhuma às necessidades dos profissionais 
do turismo. Nós existimos para ajudar o turismo nessa 
mudança, mas é todo o ecossistema da educação que 
tem que se adaptar. Se queremos posicionar o nosso país 
como o melhor destino, também para as pessoas, para 
que se sintam parte de um sistema regenerativo, é preci-
so profissionalizar a literacia digital.”

Hotel 4.0 Talks - 2º EVENTO



Alberto Gradim  |  DIRETOR-GERAL DO HOTEL QUINTA DAS LÁGRIMAS

“Neste momento, no comboio da transformação digital, 
o Hotel Quinta das Lágrimas está posicionado numa 
carruagem de primeira classe. Estamos despertos para 
as novas tecnologias que vão surgindo, como podem 
potenciar o desenvolvimento da nossa atividade, sim-
plificando processos não só para quem trabalha no setor 
como para o turista, que irá usufruir desses processos, 
que são as experiências. Mas há uma questão muito im-
portante: qualquer unidade pode partir para a transfor-
mação digital do seu negócio, mas se não houver profis-
sionais devidamente formados, não nos vale de nada. A 
tecnologia permite-nos mais eficiência nos processos de 
gestão, mas quem vai oferecer a experiência são as pes-

soas, que têm que estar preparadas para trabalhar com 
os recursos de que dispomos. E têm, também, que estar 
motivadas de variadíssimas maneiras: o salário é com 
certeza importante, mas temos que dotar as pessoas 
de condições para que se sintam reconhecidas e valori-
zadas com os meios que têm à sua disposição. Quando 
falamos de uma oferta de tecnologia, seja hardware ou 
software, é necessário que esteja adequada para quem a 
operacionaliza. Só quando temos um equilíbrio de todas 
as situações, é que conseguimos ser eficazes e eficientes. 
A tecnologia ajuda muito na gestão, mas a hotelaria vive 
dos detalhes que o turista leva consigo. Ou seja, coninua-
rá sempre a viver de pessoas.”

Dina Ramos  |  PROFESSORA NA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

“A transformação digital cria oportunidades nos 
territórios de baixa densidade. A tecnologia está hoje 
em todo o lado. Incluindo nas zonas de baixa densidade.  

Não é por acaso que estes territórios estão a ser 
escolhidos pelos novos nómadas digitais.”
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A transição digital como 
fator de sustentabilidade  
no turismo e, em particular 
na hotelaria, juntou um 
painel de especilistas do 
setor na Loja da Comur,  
em Coimbra. Em cima:  
Luís Ferreira (Birds & Trees), 
Roberto Antunes (NEST), 
Jorge Loureiro (Vice- 
-Presidente da AHRESP),  
Ana Jacinto (Secretária- 
-geral da AHRESP),  
Luís Araújo, (Presidente  
do Turismo de Portugal), 
Dina Ramos (Universidade 
de Aveiro), Pedro Machado 
(Presidente Turismo Centro 
de Portugal), Ana Paula Pais 
(Escolas de Hotelaria do 
Turismo de Portugal), Tiago 
Quaresma (Vice-Presidente 
da AHRESP), Miguel Midões 
(jornalista), Alberto Gradim 
(Quinta das Lágrimas). 
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