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Caros Viajantes,

É com muito prazer que vos apresentamos o número 
01 da “Business Gate”, uma revista que pretendemos 
contribua para dois objetivos fundamentais: por um 
lado, ajudar as empresas na gestão das viagens em 
trabalho, investimentos cada vez mais indispensá-
veis ao desenvolvimento dos negócios: por outro 
lado, ajudar os viajantes de negócios a transformar 
as suas múltiplas deslocações em experiências tão 
agradáveis quanto eficazes.
Num contexto económico difícil, afirmar que se 
torna ainda mais importante analisar todos os in-
vestimentos a luz da sua rentabilidade parece uma 
verdade de La Palice. No entanto, sabemos que 
em muitas empresas as viagens de negócio e, de 
uma forma geral, todos os eventos e catividades 
relacionados com o chamado “turismo de negó-
cios”, são menos escrutinados do que outros in-
vestimentos. Neste contexto, trazemos à vossa 
leitura dois artigos que cremos poderão ser úteis: 
“Viajar em Tempo de crise” e “Controlo de Custos: 
A Agenda dos CFO’s”. 

O que têm para oferecer aos viajantes de negó-
cio os aeroportos e as companhias aéreas são 
também motivo de reportagem, bem como uma 
abordagem sobre a evolução que Madrid tem 
tido como destino de negócios. Entre reporta-
gens, análises, entrevistas, pequenas notícias e 
a opinião de outros viajantes, espero pois que 
encontrem nesta publicação a utilidade que 
pretendemos atribuir-lhe, deixando-vos desde 
já o desafio de nos fazerem todas as críticas e 
sugestões que entendam relevantes para con-
seguirmos fazer desta uma revista que vos me-
reça a melhor atenção.

Boas Viagens!
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S
e antigamente ir para o ae-
roporto duas ou três horas 
antes de embarcar era uma 
“obrigação” e uma perda de 
tempo, hoje em dia já não tem 

necessariamente de o ser. Os aeroportos 
contam actualmente com espaços onde 
os viajantes podem relaxar antes do voo, 
uma espécie de refúgio das multidões ha-
bituais, lugares onde quem quer trabalhar 
também o pode fazer. “Time is money” é 
uma verdade mundialmente aceite, e por 
isso mesmo, passar duas horas simples-
mente à espera do embarque, ou mais 
caso haja atrasos, é uma preocupação 
crescente para muita gente. É assim que 
nascem os lounges, verdadeiros “san-
tuários” longe do barulho e da confusão 
dos terminais de partida, com a oferta de 
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Para escapar às multidões e relaxar antes 
do seu voo, nada melhor do que optar 
por um lounge onde pode ver televisão, 
consultar a Internet, ler jornais e revistas, 
comer e beber sem restrições, entre 
muitos outros serviços que estes espaços 
oferecem. Fique a conhecer os lounges do 
Aeroporto de Lisboa, a desculpa perfeita 
para fazer o seu check-in mais cedo.

PRIVACIDADE   
E CONFORTO 
ANtES do  EMbARqUE
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bebidas e refeições ligeiras, sofás confor-
táveis, televisão. Internet e muito material 
de leitura, entre outros serviços que vão 
fazendo a diferença. 

Muitos estão desde logo acessíveis para 
quem compra bilhetes em classe executi-
va, mas quem viaja na classe turística tam-
bém pode entrar neste universo exclusivo, 
mediante o pagamento de uma tarifa que 
varia consoante os espaços e quem os 
gere.
No Aeroporto de Lisboa, quer vá em ne-
gócios ou em puro lazer, pode hoje em dia 
desfrutar de vários lounges que fazem de 
tudo para que se sinta confortável antes 
do voo. Fique a conhecer alguns deles e, 
da próxima vez, só tem de escolher por 
onde começar a sua viagem da melhor 
maneira.

blue lounge
A Groundforce Portugal opera actualmen-
te dois Blue Lounges no aeroporto de Lis-
boa, um localizado na zona de embarque 
do Terminal 1 (no corredor de acesso às 
portas 7 e 13) e o outro no primeiro piso 
da zona de embarque do Terminal 2, am-
bos a funcionar todos os dias do ano, das 
06h00 às 23h00. Conforto e comodidade 
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“A tAP Portugal já abriu o seu 
novo tAP Premium lounge 
no terminal i do Aeroporto da 
Portela. trata-se de um espa-
ço totalmente novo, situado 
na zona do food court, com 
cerca de 500 m2 e capacida-
de para 100 pessoas. o con-
ceito e concepção do lounge 
são da autoria do arquitecto 
português Miguel Arruda, 
e o objectivo aqui foi, uma 
vez mais, criar um espaço de 
elevada qualidade, conforto e 
modernidade.”

PRIVACIDADE   
E CONFORTO 
ANtES do  EMbARqUE



são as palavras-chaves com que a empre-
sa define estes espaços, aos quais quais-
quer passageiros podem aceder indepen-
dentemente das companhias aéreas em 
que viajam ou da classe dos bilhetes com-
prados. Basta para tal desembolsarem 30 
euros no sistema “Cash Guest”, podendo 
de imediato usufruir de todas as comodi-
dades disponibilizadas nas salas, sem limi-
te do período de permanência. Os grupos 
têm ainda um serviço especial sendo que, 
perante uma reserva prévia, poderão con-

tar com um conjunto de serviços a pensar 
num maior conforto.
Os tons de azul e branco distinguem os Blue 
Lounges, cuja identidade se define também 
pela modernidade, tranquilidade e qualida-
de do serviço, bem como pela constante 
disponibilidade e simpatia dos profissionais 
presentes para assistir aos convidados.
O Blue Lounge do Terminal 1 conta com 
duas salas independentes numa área total 
de 280 m2 e diferencia-se do seu “irmão” 
pela disponibilidade de carregadores de te-
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lemóveis, jogos e um business Centre para 
a realização de reuniões de trabalho com 
a capacidade de 50 lugares sentados ou 
conversas mais reservadas. Numa área de  
120 m2, o Blue Lounge Lisboa do Terminal 
2 apresenta os mesmos serviços do Termi-
nal 1, onde se realça o serviço de catering 
e o atendimento personalizado, a informa-
ção de partidas em tempo real, a disponi-
bilização para consulta de revistas e jornais 
nacionais e estrangeiros, internet e sistema 
Wi-Fi disponível, cartões telefónicos dis-
poníveis, computadores, TV, telefone, fax, 
WC e ar condicionado.
Neste momento, a Groundforce está tam-
bém a negociar várias parcerias com en-
tidades diversas para potenciar os acesso 

aos Blue Lounges mediante condições 
exclusivas, bem como dinamizar estes es-
paços com a oferta de um leque cada vez 
maior de funcionalidades.

lisboa lounge
Mais recentemente a Portway inaugurou 
o Lisboa Lounge, no Terminal 1, no centro 
do Aeroporto de Lisboa, aberto deste das 
05h00 às 24h00. Num espaço desafogado 
com mais de 400 m2 de área, a ideia é a 
que qualquer passageiro possa aqui relaxar 
antes do voo, pondo um fim ao carácter eli-
tista que alguns lounges ainda têm. Para tal 
basta apertas pagar 25 Euros na compra de 
um voucher de acesso, independentemente 
da companhia de aviação em que viaja e do 
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tipo de bilhete que adquiriu. O objetivo da 
Portway foi criar um espaço que fosse mais 
além da oferta convencional primando pela 
originalidade de alguns produtos, e apos-
tando em força no produto nacional Mais 
uma vez o conforto está patente neste lou-
nge moderno e jovem que procura “mimar” 
os viajantes com pormenores que fazem 
toda a diferença. um exemplo é 0 acordo 
assinado com a Garrafeira Campo de Ou-
rique que dota o espaço de uma série de 
vinhos portugueses, com a particularidade 
de que todos os meses os passageiros po-
dem desfrutar de novos vinhos. Em termos 

culturais, o Lisbon Lounge tem um proto-
colo com a Galeria 111 numa aposta nos ar-
tistas portugueses. De três em três meses 
a exposição troca, com mais de 20 obras 
de arte de pintura, escultura e fotografia. O 
Lisbon Lounge está ainda associado à em-
presa de catering Lsky, a primeira empresa 
certificada na área do catering, e todo ser-
viço de louça é disponibilizado pela SPAL.
No que diz respeito a serviços aos quais 
os utilizadores do Lisbon Lounge podem 
ter acesso, de salientar desde logo os oito 

computadores disponíveis gratuitamente e 
sem Imite de tempo, com ligação gratuita 
à Internet, WI-FI spot, tomadas para ligar 
computadores pessoais, televisores LCD 
com canais nacionais e internacionais e 
ainda um carregador de telemóveis univer-
sal. Enquanto relaxa nos confortáveis sofás 
deste espaço, que pode acomodar até 100 
pessoas sentadas, o passageiro pode estar 
constantemente informado sobre a situa-
ção do seu voo, tendo acesso à consulta 
de jornais e revistas, e ainda a uma cabine 
de telefone público. 0 Lisbon Lounge tem 
também uma área de depósito de baga-

gem de mão, casas de banho espaçosas e 
acesso para passageiros com mobilidade 
reduzida. Todos eles elementos de valor 
acrescentado que procuram corresponder 
às necessidades dos viajantes.

taP Premium lounge
A TAP Portugal já abriu 0 seu novo TAP 
Premium Lounge no Terminal 1 do Aero-
porto da Portela. Trata-se de um espaço 
totalmente novo, situado na zona do food 
court, com cerca de 500 m2 e capacidade 

para 100 pessoas. O conceito e conceção 
do lounge são da autoria do arquiteto por-
tuguês Miguel Arruda, e o objetivo aqui foi, 
uma vez mais, criar um espaço de elevada 
qualidade, conforto e modernidade.
Aqui os passageiros da companhia mem-
bros Victoria Gold Winner, clientes tap 
executive e tap corporate e os titulares do 
cartão TAP Platinum American Express e 
todos os clientes Star Alliance Gold pode-
rão encontrar gratuitamente algumas zo-
nas de descanso com poltronas convidati-
vas, áreas de lazer e entretenimento, bem 
como um espaço de trabalho e multimé-
dia. Na zona de trabalho, o Business Cen-
ter, os utentes terão ao seu dispor vários 
postos de computador com acesso gra-
tuito ã Internet, impressora, fax e telefo-
ne. Todo o espaço terá igualmente acesso 
gratuito Wireless Internet. Rara ficar a par 
da atualidade, os jornais e revistas são para 
consumo no local e, quem desejar, poderá 
levá-los para bordo do avião. Para que não 
se atrase o novo lounge dispõe de diversos 
monitores com informações atualizadas 
sobre os horários dos voos.
A nova zona de restauração tem um serviço 
de catering com conceito da responsabili-
dade do Chef Vítor Sobral, que já trabalha 
com a companhia aérea nacional. E, para 
colmatar uma lacuna do anterior lounge, o 
novo espaço da TAP oferecerá uma zona 
com sanitários próprios e cabine de duche 
privativo.

lounge da air France
O Aeroporto de Lisboa conta ainda com 
o Lounge da Air France, um espaço que 
procura proporcionar aos seus convidados 
todo o conforto e os serviços já habituais 
dos lounges. Para além de uma zona de 
restauração ligeira com uma grande varie-
dade de bebidas, poltronas confortáveis e 
ecrãs LCD, o lounge apresenta ainda um 
espaço Negócios e Comunicação com a 
oferta de computadores, Internet, telefo-
ne, fax, e ainda disponibiliza a consulta da 
imprensa internacional.
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Indispensáveis ao desenvolvimento dos ne-
gócios, as viagens em trabalho constituem 
investimentos que estão cada vez mais sob 
o escrutínio das organizações e da neces-
sidade que todas sentem na imposição de 
maior rigor orçamental. Poupar é a palavra 
de ordem e, neste contexto, as boas notí-
cias são o facto de existirem soluções que 
permitem reduções efetivas nos custos 
associados às viagens de negócio.

Gestão de rigor
Tem a exata noção de quanto gasta a sua 
empresa nas deslocações de quadros e 
funcionários? Se ainda não o fez, comece 
por fazer um diagnóstico, para poder ava-
liar, com rigor, todos os items da coluna 
do “deve” que são passíveis de melhorar. 
Depois desta primeira análise, implemente 
métodos de controlo de gestão específi-
cos para esta área e defina com exatidão 
as regras que melhor sirvam aos interesses 
da empresa e dos seus viajantes. Desde 
os processos de autorização, ao condi-
cionamento na utilização dos fornecedo-
res (companhias aéreas, hotéis, etc.) com 
quem tiver estabelecido acordos mais 
vantajosos, são muitas as variáveis onde 
se podem obter poupanças significativas. 
Melhor e mais barato que estar a fazer 
tudo isto in-house. Contrate uma empresa 
especializada na gestão de viagens de ne-

gócios. As chamadas “Travei Management 
Companies”, ou TMC’s, cobram peto ser-
viço mas garantem que esse custo é lar-
gamente compensado pelas poupanças 
conseguidas. Por um fee pré-estabelecido, 
estes especialistas, atém de tratar de todos 
os aspetos operacionais, incluindo a pes-
quisa de alternativas, orçamentos, reservas 
e emissões, fazem o diagnóstico, ajudam a 
negociar ou propor-lhe fornecedores com 
quem já têm tarifas acordadas, ajudam a 
implementar as políticas de viagem, con-
trolam os custos, apresentam relatórios e 
asseguram que as viagens não só correm 
bem, como são mais eficazes do ponto 
de vista da sua rentabilidade. um passo à 
frente da tradicional
Agência de viagens no que diz respeito ao 
segmento empresarial ou “corporate”, as 
TMC’s caracterizam-se por uma postura de 
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consultores que recorrem à mais sofistica-
da tecnologia e a quadros especialmente 
formados para o serviço a clientes empre-
sariais. Online ou offline, preferencialmen-
te com uma rede multinacional, podem 
assegurar urna resposta permanente e 
adequada em cada viagem, independen-
temente das horas ou do local. Além do 
mais, poupa-se tempo nos múltiplos con-
tactos necessários e evita-se a confusão 
de ter vários fornecedores em sistema, a 
inconformidade de faturas e a difícil com-
paração de preços que resulta dos acordos 
diretos, bem como a maior dificuldade no 
reporting estatístico.

voar a preços baixos
quando as deslocações implicam trans-
porte aéreo, na maioria dos casos este re-
presenta cerca de metade do orçamento 

total da viagem. Assim sendo, é natural que 
seja a aviação o primeiro alvo da procura 
de ganhos. Para poupar nesta rubrica, aqui 
ficam algumas dicas:
“Low Cost” ou Companhias Tradicionais? - 
umas e outras. Não deixe de considerar to-
das as opções, hoje em dia as transporta-
doras de baixo custo estão cada vez mais 
caras e as ditas “tradicionais” cada vez 
mais baratas. Se as diferenças em termos 
de preços se esfumam, o mesmo já não se 
pode dizer do serviço e das condições (ver 
caixa “O barato pode sair caro”). 
Faça acordos tarifários - A maior parte 
das companhias aéreas oferece condições 
vantajosas para os seus clientes empresa-
riais, seja em termos das tarifas aplicadas, 
seja em termos de serviço. E este princí-
pio é tão válido para as grandes empresas 
como para as PME’s. Recorra à sua TMC 

“Aconselhe-se junto da sua 
tMc que muitas vezes, tem 
acordos preferenciais com 
as entidades de cartão de 
crédito com vantagens a nível 
dos seguros incluídos ou até 
prazos de pagamento alarga-
dos assim como possibilitam 
a integração total entre siste-
mas, faturas e extratos para 
que o trabalho da empresa na 
conciliação, conferência, con-
tabilização e processamento 
de pagamentos saia também 
beneficiado num menor tem-
po envolvido e maior eficiên-
cia de processos.”
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para fazer um benchmark do que lhe pro-
põem as transportadoras e desenvolver 
todo este processo negociai em parceria 
consigo.
Reserve com antecedência - Procure an-
tecipar ao máximo as reservas de voos, 
pois é a melhor forma de conseguir os 
preços mais baixos. Se as low cost’s intro-
duziram o conceito, hoje é um facto que 
todas as transportadoras o praticam. Em 
regra quanto mais cedo mais barato, e há 

sempre deslocações que são possíveis de 
antecipar.
Recorra a Profissionais - E seja exigente. 
As melhores TMC’s dispõem de tecnologia 
sofisticada que lhes permite varrer todo o 
espectro de oferta existente para descobrir 
o melhor preço de uma dada viagem num 
dado momento. Nem os melhores moto-
res de busca na internet, nem os GDS’s ao 
serviço da maioria das agências de viagens 
chegam tão longe. Por outro lado, certifi-
que-se que a sua TMC lhe oferece a melhor 
opção até à data limite de emissão de bi-
lhete, pois os preços estão sempre a variar.

o barato pode sair caro
Não hesite em considerar, ou pedir a sua 
TMC que considere, as chamadas “Low 
Cost’s” como uma opção válida para as 
suas deslocações. É isto que a maioria das 
empresas está a fazer, colocando-as, a par 
das transportadoras tradicionais, no lote 
de meios de transporte a ponderar para 
uma viagem.
No entanto, como nas demais, atenção aos 
custos escondidos e às letras pequeninas. 

Desde logo,convém ter em conta que mui-
tas Low Cost voam para aeroportos secun-
dários, ou quando voam para aeroportos 
principais tendem a oferecer horários pou-
co convenientes ao viajante de negócios, 
o que pode implicar custos adicionais de 
tempo e transporte ou alojamento. Se vai 
para o centro de Londres, por exemplo, 
aterrar em Stansted ou em Luton não é 
exatamente a mesma coisa que chegar a 
Heathrow ou Gatwick, como também não 
é sair de manhã cedo a tempo de uma reu-
nião ou ao fim da tarde obrigando a mais 
uma noite de hotel Por outro lado, não 

esqueça que a maioria destas transporta-
doras tem regras muito rígidas no que diz 
respeito a alterações de horários ou voos, 
pelo que, se à última hora as suas reuniões 
se atrasarem ou as ligações falharem, o 
mais certo é perder, pura e simplesmente, 
o dinheiro que lhe custou o voo, sujeitan-
do-se ao preço que a companhia lhe pro-
puser para apanhar o próximo. Finalmente, 
lembre-se que praticamente todas as Low 
Cost cobram o que até há pouco era ini-
maginável numa viagem de avião, desde 
o simples direito a colocar bagagem no 
porão até a uma água durante o voo. Meio 
a brincar, meio a sério embora ilustrativo 
deste posicionamento, o patrão da Ryanair 
disse há tempos numa entrevista que no 
futuro iriam passar a cobrar as idas à casa 
de banho... Tudo somado, tal como não há 
almoços grátis, também será fácil perceber 
que não há voos grátis. Em todo o caso, 
não deixa de ser verdade que, assumindo 
estes riscos, se marcar com muita ante-
cedência a sua viagem poderá em muitos 
casos encontrar numa low cost a opção 
mais barata. É tudo uma questão de fazer 
contas.

alojamento
A segunda maior despesa nas viagens de 
negócio recai normalmente sobre o aloja-
mento. Com os orçamentos sob pressão, a 
localização e o preço constituem as variá-
veis de maior peso na escolha dos hotéis, 
deixando para segundo plano o luxo ou o 
status que a dominavam noutros tempos. 
De resto, um bom 4-estrelas de negócios 
pode bem impressionar os seus parceiros 
de negócio, com a vantagem de lhes mos-
trar 0 quanto se preocupa com os gastos 
da empresa. A menos, está claro, que con-
siga um 5 estrelas ao preço de quatro. Eis 
algumas dicas:
Acordos Empresariais - Faça uma sele-
ção de hotéis nos principais destinos para 
onde viaja e diretamente ou com a «ajuda 
da sua TMC, negoceie acordos empresa-
riais que lhe garantam o acesso a tarifas 
mais baixas. quanto mais vezes utilizar 0 
mesmo hotel mais capacidade terá de ne-
gociar os melhores preços, além de todas 
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as vantagens de serviço que decorrem de 
ser um hóspede frequente.
Prefira Cadeias Hoteleiras - O que é ver-
dade para um hotel, mais verdade se torna 
para uma cadeira hoteleira. Sempre que 
possível selecione uma que tenha unidades 
nos vários destinos para onde mais viajam 
os seus quadros, multiplicando dessa for-
ma 0 potencial de negociação e alcançan-
do as melhores tarifas. A maioria das gran-
des cadeias têm program a de fidelização 
interessantes que permitem a acumulação 
de pontos redimíveis em estadias.
Reserve com antecedência - Como nas 
companhias aéreas, também os hotéis, em 
regra, estão a oferecer as melhores tarifas 
nas reservas antecipadas. Em todo o caso, 
como por vezes há promoções “last-minu-
te” ainda mais atrativas, procure ou peça à 
sua TMC que verifique até à última data an-
tes do prazo limite de confirmação se não 
existem estas promoções.
Best Available Rate - Muitos hotéis e ca-
deias hoteleiras oferecem acordos através 
dos quais asseguram sempre os melhores 
preços disponíveis. Ou seja, garantem a 
aplicação de melhor preço que estiver a 
ser comercializada para as datas preten-
didas. Com este acordo em mãos, basta 
procurar ou pedir para que se procurem 
exaustivamente todos os sites e preços em 
agências, pois não é de surpreender que 
surja uma melhor oferta do que a que tinha 
anteriormente.

quantas estrelas? - As estrelas estão a 
cair em desuso. Cada vez mais surgem 
expressões como “business”, “design” ou 
“boutique”, entre outras. O mais importan-
te, contudo, é procurar uma unidade que 
fique próximo da área onde vai trabalhar, 
para evitar tempo e gastos extra em des-
locações, e que esteja vocacionada para 
viajantes de negócios, em particular as 
que oferecem, sem custos extra, serviços 
como o acesso à Internet, ginásio, parking, 
ou qualquer outro que considere indispen-
sável para a sua estadia.

rent-a-car
Se, por vezes, as suas viagens implicam 
a necessidade de aluguer de automóvel, 
tem duas formas de poupar: por um lado, 
estabeleça um contrato de empresa com 
uma rent-a-car, que tem a vantagem de 
proporcionar o acesso a tarifas pré-nego-
ciadas, bem como de outras vantagens em 
termos de serviço, nomeadamente maior 
celeridade no processo de aluguer e entre-
ga. Por outro lado, não deixe de pesquisar 
ou pedir à sua TMC que pesquise, em cada 
caso e para cada destino, as melhores ta-
rifas disponíveis, já que também as rent-a-
car lançam com frequência promoções 
que podem eventualmente adaptar- se às 
suas necessidades.

POLÍTICA DE VIAGENS
o Que é?

“Todas as viagens com duração in-
ferior a três horas são efectuadas 
em classe económica, independen-
temente da posição hierárquica do 
funcionário”, “todas as viagens de 
avião são prioritariamente feitas na 
companhia X (porque essa é aquela 
com quem a empresa tem melhores 
tarifas negociadas) “, “na Europa os 
quadros directivos só podem ficar 
em hotéis de 4-estrelas”, ou “em Ma-
drid deverá escolher-se um dos se-
guintes hotéis ‘a’, ‘b’ ou ‘c’ (também 
aqueles com os quais se estabelece-
ram contratos prévios) “, todos estes 
são exemplos de regras constantes 
da política de viagens de uma em-
presa. Além destas, gue sobretudo 
visam a optimização dos investimen-
tos, outras há, que vão sendo desen-
volvidas em função das preferências 
de cada um dois viajantes: “0 sujeito 
Y prefere sempre hotéis com giná-
sio”, ou “o sujeito x prefere sempre 
lugares em coxia”.
Embora aparentemente complexa, 
a aplicação destas regras é, no en-
tanto, simplificada através da utiliza-
ção de plataformas online de gestão 
e reservas de viagens de negócio 
que estes especialistas colocam ao 
serviço dos clientes onde, além do 
mais, as empresas podem aceder a 
relatórios, balanços e outras infor-
mações de gestão relativas a sua ac-
tividade nesta área. uma outra van-
tagem destas plataformas é o facto 
de possibilitarem ao viajante tratar 
da sua própria reserva directamente, 
embora sujeitando-a de forma auto-
matizada à aprovação da empresa, 
sendo-lhe também automaticamen-
te aplicadas as regras da empresa, 0 
que garante maior controlo nos cus-
tos da viagem.
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Para que se sinta realmente bem-vindo quando embarca, as companhias de 
aviação têm à sua espera uma série de serviços e produtos adaptados para 
satisfazer até os clientes mais exigentes. Se viaja frequentemente são com 
certeza aspetos a considerar na escolha de uma transportadora, para que 
o tempo no ar seja o mais agradável e confortável possível. Por isso, suba 
a bordo e deixe-se mimar pelas ofertas das companhias aéreas com que a 
BG falou. E saiba o que o espera durante o voo.
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P
ara si que viaja com frequên-
cia, muitas vezes em negócios 
mas também em lazer, o tempo 
que passa a bordo de um avião 
pode ser mais ou menos incó-

modo. Por vezes as horas parecem mais 
longas e o destino final mais distante. Com 
certeza que já passou por várias compa-
nhias aéreas e terá as suas favoritas, mas 
uma coisa é certa, todas elas, hoje em 
dia, procuram agradar os seus clientes, 
que são cada vez mais exigentes. E mais 
importante se torna ainda satisfazer os 
frequent travellers, “mimando-os” com 
pequenos luxos que poderão fazer a di-
ferença na hora de escolherem com que 
companhia voarão da próxima vez.

A BG falou com algumas companhias re-
gulares e low cost para saber o que ofere-
cem aos seus viajantes e se consideram que 
é importante fazer- lhes estes pequenos/
grandes agrados. No caso da SATA, estes 
“mimos” fazem parte de um acolhimento 
que se procura que seja mais simpático e 
profissional, quer seja na classe executiva 
ou económica. A companhia nacional acre-
dita que não são decisivos na hora da esco-
lha mas podem condicionar a imagem que 
os viajantes levam da empresa e a vontade 
de voltar a voar nessa companhia. Para a 
TAP a qualidade do serviço é um elemen-
to diferenciador e, por isso, apresentou o 
ano passado cinco produtos novos, sendo 
que dois deles, o taplexecutive e o taplplus, 
estão especialmente pensados para o seg-
mento das viagens de negócios, nos quais 
se destaca o conforto, o atendimento per-
sonalizado, a eficiência, a rapidez e a total 
flexibilidade. Também a pensar na flexibili-
dade, a Lufthansa desenvolveu o conceito 
de “Mobility à la carte”, através do qual um 
passageiro pode viajar em negócios em 
First Class e. ao fim-de-semana, viajar com a 
família em Classe Económica, com uma ta-
rifa de promoção. No seu produto de topo, 
o Lufthansa Private Jet, a companhia alemã 
disponibiliza um gestor de eventos para 
a organização de todo o itinerário, tendo 
ainda uma equipa de serviço disponível 24 
horas por dia. Os serviços de catering e de 
entretenimento a bordo são organizados de 
acordo com os pedidos dos passageiros. Já 
a SWISS defende que quanto mais persona-
lizado for 0 serviço mais atraente se torna 
para o cliente de negócios.
e neste sentido tem um produto em busi-
ness class, o SWISS Business Jet, cujo lema 
é a privacidade e o conforto.
Desfrute antes do embarque...
Para cativar cada vez mais clientes, as com-
panhias aéreas têm uma série de serviços 
que não passam despercebidos aos viajantes 
frequentes e que começam mesmo antes do 
embarque. O serviço SATA Plus, na Classe 
Executiva, dá acesso aos lounges da execu-
tiva nos principais aeroportos onde a com-
panhia opera. Na Lufthansa, por exemplo, os 
passageiros da Business Class podem contar 

“Na tAP, o serviço de Exec-
utiva também inclui jornais 
e revistas, quatro opções de 
ementa e bolsa de toilette 
nos voos de longo curso. 
os passageiros tAPlPlus 
terão direito a um serviço de 
Económica com entreteni-
mento.”
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com balcões prioritários de check-in exclusi-
vos e com Corredores Rápidos de segurança 
em Frankfurt e Munique, 0 que faz com que 
possam embarcar mais depressa e conforta-
velmente. Nos voos Lufthansa Business Jet, 
onde há apenas a Business Class, para pou-
par tempo a quem viaja, no aeroporto de 
Frankfurt existem balcões de check-in espe-
ciais para o voo de Newark na érea prioritária 
do Hall A e apenas um controlo de seguran-
ça. Também a SWISS, com o seu serviço Bu-
siness, dispõe de um balcão de atendimento 
separado e limite aumentado de peso de ba-
gagem de porão, bem como maior número 
de bagagem de mão, sendo que os passagei-
ros têm prioridade na bagagem e acesso a 
salas de espera especiais. A companhia tem 
estado a remodelar os seus First Class Lou-
nges e, em Zurique, 0 novo lounge de 650 
m2 disponibiliza áreas VIP separadas, escritó-
rios com equipamento topo de gama e liga-
ção gratuita à Internet, e quartos com duche 
para que os viajantes possam descansar en-
tre voos e refrescar-se. O restaurante gour-
met permite-lhes ainda tomar uma refeição 
completa antes do voo, com pratos suíços e 
internacionais.

A nova oferta da TAP para os passageiros 
TAPlExecutive, TAPlPlus ou detentores dos 
cartões Gold e Silver do Programa Victoria e 
do cartão TAP Corporate abrange um novo 
serviço Fast Track de controlo de segurança 
e tratamento de Raio-X prioritários, o que 
facilita o acesso a sala de embarque. Trata-
se do conceito Green Way, que se traduz 
num menor tempo de espera no controlo 
de segurança. Além disso, desde Junho de 
2008 que a companhia portuguesa oferece 
aos passageiros business um atendimen-
to exclusivo no Terminal 1 do Aeroporto de 
Lisboa, junto ao novo Premium Customer 
Center, com check-in e atendimento dife-
renciados. E no novo lounge os passageiros 
poderão desfrutar de todo o conforto, com 
televisão. Internet, jornais e revistas, e refei-
ções ligeiras.
Na Iberia, os passageiros da classe Business 
Europeia dos voos de média duração po-
dem desfrutar das salas VIP e de um ser-
viço gratuito de recolha e estacionamento 
dos veículos nos aeroportos de Barcelona, 
Madrid e Valência. Por sua vez, a classe Bu-
siness Plus, disponível nos voos interconti-
nentais, disponibiliza ainda uma limusine 

com motorista desde 0 domicílio ao aero-
porto e vice-versa em Barcelona, Madrid e 
Santiago do Chile. Estes passageiros terão 
ainda acesso a salas VIP com áreas de tra-
balho, terminais de Internet, duches, zona 
de descanso e bar self- service.
0 novo Club World da British Airways per-
mite que os passageiros reservem os seus 
bilhetes on-line e, antes de viajarem, podem 
aceder ao “manage my booking” no site da 
companhia, introduzindo aí todas as suas 
informações de viagem, selecionando um 
lugar, uma refeição especial e imprimindo 
ou enviando por e-mail o itinerário. Na com-
panhia britânica é possível fazer o check-in 
on-line e imprimir o cartão de embarque 
até 24 horas antes do voo. No aeroporto, 
os passageiros poderão deixar a bagagem 
no balcão “Fast Bag Drop” e aí dirigir-se ao 
lounge da British Airways, onde poderão 
desfrutar de tratamentos no SPA Molton 
Brown, adiantar trabalho no centro Combiz 
e, se 0 desejarem, jantar ou dormir antes do 
voo, sendo sempre chamados para embar-
gue prioritário. O jantar antes do embargue 
está disponível nos principais aeroportos 
dos EuA.
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Também a easyJet conta com o serviço de 
check-in on-line sem custos adicionais e 
com o Speedy Boarding/Speedy Boarding 
Plus para os passageiros de negócios. No 
Speedy Boarding, por 6 Euros, 0 passagei-
ro embarca primeiro e tem assim priorida-
de na escolha do lugar no avião, enquanto 
que, por 11,25 Euros, 0 Speedy Boarding 
Plus permite efetuar o check-in em balcões 
prioritários. Nos aeroportos de Genebra e 
de Nottingham a companhia tem quiosques 
de check-in automatizado que permitem 
que os passageiros com bagagem de mão 
apenas façam o seu check-in mais depressa 
e sem filas.
Na Air Bedin os passageiros podem reservar 
antecipadamente os seus lugares no avião 
por apenas 10 Euros por pessoa num voo 
de média duração e 15 Euros para os voos 
de longo curso. Por sua vez, na Continental 
Airlines os passageiros da BusinessFirst dos 
voos internacionais têm direito a um serviço 
de Concierge, um serviço de atendimento 
personalizado que começa em terra e ter-
mina depois da passagem pela Alfândega.

Voar em grande estilo uma vez a bordo, os 
mimos continuam para que a sua viagem 
seja o mais agradável possível A SATA ofe-
rece jornais e revistas, um amenity kit, duas 
opções de ementa com toalha de mesa, ta-
buleiro e loiça em porcelana, bebidas à dis-
crição e prioridade no desembarque, com 
autocarro distinto, isto para quem viaje em 
Executiva no SATA Plus.
Na TAP, 0 serviço de Executiva também 
inclui jornais e revistas, quatro opções de 
ementa e bolsa de toilette nos voos de lon-
go curso. Os passageiros TAPlPlus terão 
direito a um serviço de Económica com en-
tretenimento.
A classe económica da Lufthansa oferece 
refeição quente em voos superiores a três 
horas e um leque variado de bebidas. Em 
percursos pré- selecionados, a companhia 
alemã oferece um snack para acompanhar a 
exibição de um filme. A partida, os passagei-
ros têm à sua disposição jornais nacionais e 
estrangeiros. Os assentos nas rotas de curto 
e médio curso privilegiam o conforto, com 
uma largura superior a 40 cm, apoios de 

cabeça ajustáveis e apoio lombar adicional. 
Nos voos intercontinentais de longo curso, 
os ecrãs instalados nas costas dos assentos 
da frente são controlados individualmente.
Para a classe Business, em todos os voos 
domésticos e europeus da Lufthansa os as-
sentos centrais estão livres e foi aumentado 
o espaço para bagagem de mão. Os assen-
tos ergonómicos têm mais 5 cm de largura 
do que os da Classe Económica. Nos voos de 
longo curso, 0 conforto é ainda maior com 
a PrivateBed, o assento que se transforma 
numa cama de dois metros de comprimen-
to. Este novo assento permite-lhe trabalhar 
com uma mesa de trabalho grande, uma 
bolsa para guardar 0 computador e pastas, 
e luz individual de leitura integrada no assen-
to, bem como ficha para energia do PC sem 
necessitar de adaptador. Se procura entrete-
nimento, então também aqui tem tudo o que 
precisa: com a ajuda do Master Control pode 
selecionar o seu próprio program a partir de 
quatro grupos básicos, e terá acesso a um 
sistema de áudio/video-on-demand, bem 
como CD’s, áudio-livros, cursos de línguas e 
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“Na lufthansa, por exemplo, 
os passageiros da business 
class podem contar com 
balcões prioritários de che-
ck-in exclusivos e com corre-
dores Rápidos de segurança 
em Frankfurt e Munique, o 
que faz com que possam 
embarcar mais depressa e 
confortavelmente. Nos voos 
lufthansa business Jet, onde 
há apenas a business class, 
para poupar tempo a quem 
viaja, no aeroporto de Frank-
furt existem balcões de che-
ck-in especiais para o voo de 
Newark na área prioritária do 
Hall A, e apenas um controlo 
de segurança.”



uma grande variedade de jogos em forma-
to digital. As refeições a bordo da Lufthansa 
para estes passageiros são introduzidas de 
dois em dois meses por grandes chefs inter-
nacionais-
Na First Class da Lufthansa, 0 passageiro 
pode optar por participar no que se passa 
na cabina ou, se preferir, criar 0 seu próprio 
ambiente, recorrendo ao biombo adaptável. 
No andar superior do Boeing 747 da com-
panhia, as poltronas estão a uma distância 
de 228 a 254 cm, e no A340 o espaço é 
igualmente generoso, de 216 cm entre as-
sentos, num lugar de coxia.
Por sua vez, o Lufthansa Business Jet pro-
porciona-lhe uma atmosfera de lounge nos 
voos intercontinentais, sendo que cada 
membro da tripulação dará atenção indi-
vidual e personalizada a um máximo de 12 
passageiros. A Swiss Economy oferece uma 
série de snacks e bebidas e, nos voos mais 
longos, um snack quente. A Swiss Business 
na Europa disponibiliza um grande leque de 
jornais e revistas assim que entra no avião, 
pequeno-almoço, almoço e jantar. Nos voos 

intercontinentais, a companhia introduz 
este ano assentos com camas horizontais 
de 2 m, integradas com massagem e por-
tas uSB e iPod, bem como um ecrã de 16:9. 
Para os passageiros que voam na Swiss First 
o leque de revistas foi aumentando e foram 
introduzidos auscultadores topo de gama 
que abafam quaisquer ruídos exteriores.
A bordo da Iberia, todas as classes contam 
com serviço de catering sem custos adicio-
nais para determinados voos, jornais espa-
nhóis e internacionais e revistas da Iberia, 
enquanto que nos voos europeus 0 assento 
do meio permanece sempre vazio. Na clas-
se turística apenas os destinos de Atenas, 
Bucareste, Dakar, Cairo, Istambul, Lagos, 
Malabo. Moscovo e São Petersburgo dispo-
nibilizam catering gratuito, enquanto que 

nos restantes voos de curto e médio cur-
so os passageiros dispõem de um serviço 
à la carte com produtos elaborados pelo 
prestigiado chef espanhol Ferran Adriá. Na 
classe Business Plus o serviço gastronómico 
conta com a assinatura de outro chef es-
panhol, Sergi Argola, e os passageiros têm 
ainda aos seu dispor um sistema de entre-
tenimento audiovisual on demand em ecrãs 
individuais com 15 canais de Audio e 26 de 
vídeo, bem como jogos. A pensar no con-
forto, a Iberia disponibiliza a Butaca, uma 
cama com massagem e distância de 152 cm 
entre filas, que conta com ecrãs e telefones 
por satélite individuais, sendo que os pas-
sageiros poderão enviar e receber SMS e 
e-mails, bem como utilizar o serviço de chat, 
mediante pagamento.
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Os “mimos” que  fazem toda a diferença
quem viaja com frequência tem as suas preferências no que toca aos “mimos” ofe-
recidos. A BG falou com alguns “frequent travellers” que não deixam de privilegiar 
alguns serviços em detrimento de outros. Filipe Silva, do Deutsche Bank Portugal, 
por exemplo, na hora de escolher uma companhia, valoriza essencialmente “as tari-
fas negociadas mais competitivas e receber avisos SMS ou via e-mail sobre atrasos 
de voos”, para além da prioridade no acesso a upgrades de classes, isto no que diz 
respeito ao serviço em terra ainda. Já “no ar”, 0 responsável prefere “maior espaço/
conforto das cadeiras, hospedeiras discretas e que não me acordem: e oferta de 
jornais e revistas a bordo”. E, claro, a flexibilidade de horários e a pontualidade são 
elementos essenciais.
Guy Villax, da Hovione, aponta para a importância do pessoal a bordo ser bem for-
mado, e revela que no caso da sua empresa 0 que conta realmente é 0 preço e 0 
horário e. no longo curso, uma “true bed”. “Os mimos da TAP - balcão de jornais - é 
uma boa ideia, gosto e uso quando penso/tenho tempo, mas não influencia em nada 
a decisão”, adianta. Para Carlos Melo Ribeiro, da Siemens, as tarifas e a pontualidade 
são fatores decisivos na hora de optar por uma transportadora aérea, para além do 
acesso aos lounges, 0 chek-in prévio ou exclusivo no aeroporto, um maior espaço 
entre cadeiras ou ementa com refeições à escolha. E Paulo Rosado, da Outsystems, 
destaca a pontualidade também como elemento diferenciador, para além de “um es-
paço decente entre cadeiras na classe económica: basicamente todas as inovações 
introduzidas pela Jetblue, como televisores individuais em cada assento, aumento do 
número de voos, aviões confortáveis”.



Na última década, o desenvolvimento de ferramentas de reserva online e de 
sites de comparação de preços na Internet, bem como os avanços tecnológicos 
no domínio dos reports de despesas e reembolsos, revolucionaram a gestão 
das viagens de negócio. Mais poupanças, mais escolha, maior produtividade, 
além da melhoria das experiências de viagem dos chamados “executivos 
globe-trotters” são algumas das consequências destes avanços.

S
e os gestores de viagem nas em-
presas há muito conhecem estas 
oportunidades de poupança, os 
CFO’s (Chief Financial Officers), 
que são quem tem a última pala-

vra no investimento em novas tecnologias 

e sistemas de trabalho, estão a ganhar crescente 
consciência da importância do controlo de custos 
na gestão de viagens, como revela um inquérito da 
Amadeus feito a CFO’s. Eis algumas das principais 
conclusões:
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há margem para melhoria na 
gestão dos custos de viagem
Enquanto 60% dos inquiridos acreditam 
que a gestão dos custos de viagem é mui-
to importante, menos de metade afirma-
ram que as suas empresas o fazem bem ou 
muito bem. E apesar da perceção da im-
portância deste tema, os financeiros dizem 
que a gestão dos custos de viagem tem 
tido um contributo mínimo na gestão glo-
bal dos custos das suas empresas.

Produtividade dos  
funcionários em viagem  
deve ser prioridade
Nem só o controlo de custos preocupa os 
CFO’s. quase dois terços dos inquiridos di-
zem pretender que os gestores de viagens 
ajudem a poupar tempo nas viagens dos fun-
cionários da empresa. Cerca de 45% dizem 
que querem os seus gestores de viagens en-
focados na produtividade dos empregados 
quando tratarem das reservas de viagem.

Questões ambientais ainda 
não convencem os cFo’s
Ainda há uma boa dose de ambivalência 
acerca das políticas de viagem com preocu-
pações ambientais: mais de metade dos in-
quiridos não vêem quaisquer benefícios em 
termos de negócio. Algumas empresas, no 
entanto, em particular as que são altamente 
reguladas ou tenham uma reputação “ver-
de” a manter, tomam em consideração estes 
aspetos.
CFO’s querem Ti de Viagens ligada aos SIG, 
RH e sistemas de gestão de despesas
A integração pode ser o objetivo, mas as 
empresas inquiridas estão longe de o atin-
gir. Por exemplo, quase três quartos dos 
inquiridos consideram que é muito im-
portante integrar os sistemas de gestão 
de viagens com os sistemas de gestão de 
despesas, mas menos de 20% afirmam que 
os dois sistemas, nas suas empresas, estão 
“altamente integrados”.

Gestores de viagens devem 
melhorar as relações com 
fornecedores
quase três em cada quatro inquiridos diz 

que aumentar o leverage com os fornece-
dores de serviços de viagens é importante 
ou muito importante, mas apenas 36% dis-
seram que 0 estavam a fazer bem ou muito 
bem. O inquérito demonstra que os CFO’s 
acreditam em economias de escala. Os sis-
temas de Tl que possibilitem uma visão da 
viagem transversal a toda a empresa ofe-
recem um poderoso leverage com os for-
necedores.

Falando a linguagem da 
finança: as sugestões para 
os gestores dê viagem
Poupar dinheiro, tanto no curto como no 
longo prazo, está nas mentes dos CFO’s, 
mas o inquérito demonstra que estes tam-
bém estão preocupados com o standard e 
o valor que as viagens representam. qual-
quer proposta a apresentar a um CFO terá 
pois de ter 0 mix correto de argumentos de 
custo, standard e valor, embora adaptado à 
cultura da empresa, em particular à forma 
como o CFO encara as viagens de negócio 
- se como uma componente vital de fazer 
negócios ou apenas um “mal necessário”.
- Demonstre as poupanças imediatas e a 

longo prazo:
 78% dos inquiridos dizem querer que 

os gestores de viagens demonstrem as 
poupanças de custos imediatas (por 
exemplo no ano fiscal corrente) e 62% 
pretendem que lhes sejam também de-
monstradas as poupanças a longo prazo.

- Enfatize os benefícios da integração de 
qualquer novo sistema de Tl em termos 
que se assemelhem aos financeiros

 Integrar as tecnologias de viagens com 
o sistema de gestão de custos, a base 
de recursos humanos e outros sistemas 
operacionais de negócio irá ajudar a pro-
duzir uma visão única de viagem trans-
versalmente a toda a organização. Como 
vimos, isto é indispensável para negociar 
melhores acordos com os fornecedo-
res, o que metade dos CFO’s inquiridos 
afirmaram ser exatamente 0 que preten-
diam dos seus gestores de viagens.

- Um processo único de viagem ajuda a 
justificar a despesa

 um único processo de dados coerentes 

relativos à viagem irá aumentar a transpa-
rência e controlo das despesas dos viajan-
tes e, consequentemente, ajudar a justifi-
car cada viagem ao Depto. financeiro.

- Emoldure propostas de qualidade com 
os clientes em mente

 Os resultados do inquérito demonstram 
que os CFO’s se preocupam com a quali-
dade de serviço e, de facto, seria escusado 
dizer que quando as viagens se destinam 
a encontrar com os clientes, a qualidade 
é indispensável. As propostas que colo-
quem a empresa bem posicionada com os 
clientes terão o aplauso dos CFO’s.

- Encontre uma forma de medir a produti-
vidade

 O inquérito sugere que os CFO’s estão 
interessados na forma como os funcio-
nários podem poupar tempo enquanto 
viajam. Os orçamentos de viagem preci-
sam ser tão eficientes quanto garantam 
poupança de dinheiro porque, ao fim e 
ao cabo, viajar ineficazmente é uma for-
ma de custo indireto. Os gestores de via-
gens não têm atualmente formas de me-
dir a produtividade eficazmente, mas os 
CFO’s ficarão impressionados com uma 
análise de Retorno de Investimento que 
passe o teste da plausibilidade, mesmo 
um que seja apresentado de forma rigo-
rosa com provas humorísticas de vários 
quadros de topo da empresa.

• Escolha cuidadosamente os argumentos 
ambientais

 No ramo de negócio adequado e com a 
equipa de gestão certa, incorporar obje-
tivos de emissões de CO2 nas políticas 
de viagem será também bem acolhido 
pelos CFO’s, especialmente se a questão 
ambiental contribuir para elevar a agen-
da global da empresa e se os clientes e 
investidores valorizarem e esperarem 
que esta questão seja levada em conta.

O inquérito em análise foi conduzido pela 
CFO Europe Research Services, uma uni-
dade da CEO Publishing que integra o Gru-
po Economist, com a colaboração e finan-
ciamento da Amadeus, uma das empresas 
líderes na distribuição e tecnologia aplica-
da à indústria de viagens.
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A
terrar em Madrid é desem-
barcar no quarto maior 
aeroporto da Europa em 
número de passageiros e 
também um dos mais pró-

ximos de uma capital a apenas doze 
quilómetros do centro da cidade. Este 
percurso é possível de percorrer recor-
rendo a rápidos e confortáveis trans-
portes públicos, entre os quais 0 metro, 
autocarros e táxis.

O aeroporto de Barajas Madrid conta 
com 4 terminais, três dos quais (Ti, T2. 
T5) no mesmo espaço físico, e o quarto 
terminal (T4). mais recente e mais afas-
tado do centro.
Tanto para chegar aos terminais T1, T2 
e T3, ou desde estes chegar ao centro, 
deve contar com 12 minutos de metro 
de/para a paragem de Metro Nuevos 
Ministérios. 15 minutos de Autocarro de/
para a Paragem de metro Av. América 
ou 15 a 20 minutos de táxi (aeroporto/
centro/aeroporto). Podendo o tempo 
variar dependendo do transito. Por sua 
vez, e tendo em conta que está afasta-
do do centro de Madrid para chegar ao 
Terminal 4 ou ao centro desde o T4, o 
visitante poderá demorar cerca de 20 
minutos de metro desde Nuevos Minis-
térios, 20 a 25 de autocarro e 20 a 25 

de táxi, uma vez mais podendo 0 tem-
po deste último ser condicionado pelo 
trânsito.
A construção do T4 assinala um cresci-
mento do número de voos, contribuindo 
para um aumento para 70 milhões de 
passageiros, podendo-se registar 120 
operações e convertendo-se num dos 
centros logísticos mais importantes do 
continente, com ampla conexão mun-
dial de voos. Alternativas ao avião são a 
rede de ferrocarris e estradas que ligam 
a capital espanhola a todo 0 território 
nacional, bem como uma extraordinária 
e eficiente rede de comboios que unem 
0 centro da cidade aos núcleos empre-
sariais da comunidade, e claro, uma es-
tação de viagens de grande curso como 
é 0 caso de Atocha e Chamartin.
As novas centralidades de Madrid
Os negócios em Madrid já não se fazem 
só no centro da cidade. De facto, com 
0 crescimento da capital espanhola, sur-
giram novas centralidades mais ou me-
nos periféricas, de que são exemplos os 
parques empresariais de Alcobendas, La 
Guarena. Las Mercedes, Las Rozas, Ge-
tafe, Pozuelo, San Fernando e Rivas Fu-
tura, locais onde, em consequência des-
te desenvolvimento, se têm verificado 
inúmeros investimentos em restauração, 
hotelaria, serviços e lazer.

 “Viver Espanha é sair para 
as ruas, é andar de tapa em 
tapa, de copa em copa; é 
cantar o Flamengo, é sair de 
fiesta.... Por isso, e para os 
mais atrevidos que realmente 
querem e podem sentir a 
alma da capital espanhola”

27  | ViAJAR | BusinessGate

MADRID EM NEGócioS
Nos últimos anos Madrid tem crescido de forma considerável, 
consolidando a sua posição como plataforma de ligação entre os 
mercados espanhol, europeu e latino-americano, evidenciando-se 
por isso entre as dez capitais mais importantes do mundo no turismo 
de negócios. A capital espanhola recebe por ano mais de quatro 
milhões de pessoas em visita às suas feiras, a par de um número 
superior a 3.600 reuniões de negócios que reúnem mais de 600 
mil participantes. Não surpreende, assim, que a cidade esteja em 
permanente evolução no que diz respeito à sua oferta para o viajante 
empresarial, sobretudo, mas não exclusivamente, nas suas novas 
centralidades de negócios.



Se algum destes é 0 seu destino, vale 
pois a pena ponderar ficar alojado o mais 
perto possível do escritório, evitando 
assim mais viagens em transportes pú-
blicos, ou o trânsito fatigante da capital 
espanhola. Por outro lado, a relação pre-
ço- qualidade nestes locais é, em regra, 
muito mais vantajosa do que no centro 
da cidade. Muitas novas unidades hote-
leiras nestes locais dispõem de serviços 
direcionados para profissionais (como 
internet, serviço de lavandaria, restau-
rante, ginásio, entre outros).
Entre muitas, eis algumas referências de 
alojamento e/ou para reuniões e con-
gressos:

Zona de bajaras/iFema
Das inúmeras instalações que Madrid 
tem à disposição para a organização 
de eventos e congressos cabe destacar, 
além da IFEMA (um dos motores prin-
cipais da economia madrilena, uma vez 
que acolhe algumas das feiras sectoriais 
mais importantes de Espanha e da Euro-
pa), o Palácio de Congressos de Madrid, 
o vanguardista Palácio Municipal de Con-
gressos e o Recinto de Feiras da Casa de 
Campo. Se a sua viagem tem como ob-
jetivo a visita a uma feira na IFEMA, aqui 
ficam duas opções a considerar:

hotel auditorium madrid
Inaugurado em 2003, este 4-estrelas, 
muito perto do aeroporto e do recinto 
de feiras IFEMA/Juan Carlos I, tem 86g 
quartos. Oferece transfere gratuito de e 
para 0 aeroporto e dispõe, entre outros, 
de centro de negócios, cobertura 3G em 
todo o hotel, dois restaurantes e dois ba-
res, piscina, sauna, lavandaria e sala vip. 
Além disso, integra um centro de con-
gressos que, numa área de 15.000 m2, 
oferece 56 salas de diferentes tamanhos 
para a organização dos mais variados 
eventos empresariais.

Parque empresarial de 
alcobendas - hotel rafael 
norte
um hotel de linha inovadora que con-
ta com 145 quartos e 1.3001112 de sa-
las de reuniões. Situado em Arrogo de 
La Veja, na localidade de Alcobendas e 
mais concretamente no Parque Empre-
sarial Omega, que representa um novo 
conceito de centro de negócios. A zona 
é umas das mais desenvolvidas do nor-
te de Madrid como 0 é a extensão do 
Paseo de La Castellana. A sua boa lo-
calização faz deste um hotel ideal para 
a realização de eventos e congressos, 
assim como para que possa desfrutar 

MADRID EM emoções 

Imagine-se a percorrer uma rota de ta-
pas pelas “bodegas” mais antigas da 
cidade onde, durante o percurso, reis, 
príncipes, vilões e outras personagens 
que ajudaram a ilustrar páginas no cur-
rículo de Espanha contam as lendas e 
episódios marcantes da capital; ou al-
moçar com os seus clientes suspenso 
a 50 metros de altura frente ao Palácio 
Real, onde ao mesmo nível se exibe um 
concerto de jazz para que dê ritmo à 
refeição; ou ainda a participar num jan-
tar de sensações, onde de olhos ven-
dados os participantes irão viver uma 
experiência “única” e inesquecível com 
passaporte para o mundo dos cinco 
sentidos de forma inigualável E porque 
não apostar na motivação dos traba-
lhadores e realizar um filme ou anún-
cio nos austeros cenários de Madrid e 
utilizá-lo mesmo para a promoção da 
empresa, fazer um passeio de segway 
pelos cantos e recantos mais secre-
tos da cidade, aprender os segredos 
da gastronomia espanhola, tendo que 
para isso recorrer aos mercados tradi-
cionais onde terá de conseguir os in-
gredientes necessários para a coinfec-
ção da famosa Paella, desfrutar de uma 
massagem de ouro e prata para relaxar 
de um dia de trabalho, participar num 
rally em carros construídos pelo par-
ticipantes ou fazer um piquenique no 
parque do retiro acompanhado por um 
espetáculo de flamengo... a lista é tão 
longa quanto a imaginação, e estas são 
apenas algumas das muitas emoções 
propostas pela EmotionStore (www.
emotionstore.com) para Madrid, espe-
cialistas em soluções criativas para os 
eventos empresariais.
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no final de um dia de trabalho. Acesso 
direto a M-30 e ao Aeroporto Interna-
cional de Barajas, a escassos minutos 
do Terminal 4.

hotel melia barajas
Recentemente renovado, está também 
situado próximo do Aeroporto de Ma-
drid Barajas e do recinto de feiras da 
IFEMA, do Palácio de Congressos e do 
Campo de Golf Olivar, dispondo de 22g 
quartos. O hotel oferece transfer de e 
para 0 aeroporto e ao recinto de feiras, 
tem restaurante, bar e piscina externa e 
nove salas de reunião com uma capaci-
dade máxima para 600 pessoas.

há vida para além do 
trabalho
Este Hotel está situado entre 0 centro 
Comercial “Plaza Norte” e o Centro de 
Lazer “Diversia”, onde a oferta de lojas, 
restaurantes, bares, discotecas e outro 
serviços é muito variada, capaz de sa-
tisfazer os desejos mais exigentes. Nes-
te polígono empresarial e para que os 
negócios se mantenham em forma, exis-
te um Ginásio da Cadeia Holmes Place, 
onde poderá relaxar ou queimar algu-
mas energias desnecessárias.
Ainda em Alcobendas, e a segunda casa 
de muitos dirigentes e jogadores do Real 
Madrid, entre outras celebridades do Jet 

“os negócios em Madrid já 
não se fazem só no centro da 
cidade. de facto, com o cres-
cimento da capital espanhola, 
surgiram novas centralidades 
mais ou menos periféricas, de 
que são exemplos os parques 
empresariais de Alcobendas, 
la Guarena, las Mercedes, 
las Rozas, Getafe, Pozuelo, 
San Fernando e Rivas Futura, 
locais onde, em consequên-
cia deste desenvolvimento, se 
têm verificado inúmeros in-
vestimentos em restauração, 
hotelaria, serviços e lazer.”
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Set espanhol e ponto de passagem para 
profissionais que privilegiam a qualidade, 
existe o Restaurante Beira Mar, onde po-
derá saborear inúmeros pratos à base de 
peixe e frutos do mar, como também as 
tradicionais especialidades espanholas. No 
Verão a sua esplanada é o lugar ideal para 
um almoço e uma curta sesta de relax na 
companhia do Sol.

madrid centro:
A grande maioria dos turistas de negó-
cios que se deslocam a Madrid, apresen-
tam-se com tempo limitado, sem terem 
oportunidade para visitar ou passear 
no centro da cidade, e como tal procu-
ram instalar-se nos núcleos empresariais, 
onde a facilidade de acesso, e a crescen-
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A NãO PERDER em maDriD

1. Reunir, organizar congressos, celebra-
ções, reuniões...eventos corporativos 

em lugares excecionais, nos quais o am-
biente profissional é temperado por um 
caracter cultural, capaz de enriquece o 
eventos e torná-lo inesquecível... Como 
fortes e prestigiados exemplos, pode-se 
destacar o Museu do Prado e o Museu 
Reina Sofia, o Palácio Real e o Matadero, 
o Parque do Retiro ou o Teatro Real

2.Por sua vez, quem pretende relaxar 
e descontrair depois de um grande 

dia de trabalho, tomar no Verão um ape-
ritivo em La Latina no espaço El Viajero, 
ou mesmo no famoso Barrio Alto, onde 
entre vinhos, café e cerveja portuguesa 
se pode sentir em casa, ou no frio do 
Inverno visitar o espaço Lateral(http:// 
www.cadenalateral.es/) na Calle Serra-
no (uma das ruas mais caras e chiques 
de Madrid), são algumas sugestões para 
que desfrute e se liberte das preocupa-
ções do dia-a-dia.

3. É impossível contar 0 número de 
restaurantes que Madrid oferece, 

podendo-se encontrar para todos os 
gostos, idades, momentos e estações 

do ano... Para os profissionais que de-
sejam um almoço de negócios, o Puerta 
37 (http:// www.santiagobernabeu.com/
article37.html) é uma boa opção. Insta-
lado em pleno Estádio do Bernabéu, no 
qual pode degustar e desfrutar de uma 
refeição com vista para o relvado, onde 
poderá ver grandes estrelas do futebol 
ou mesmo organizar um evento... Para os 
mais animados e que procuram convívio 
num ambiente fashion há que visitar o 
Restaurante Astrid & Gastón (www.astri-
dygastonmadrid.com/) (Paseo Castella-
na)- um restaurante peruano, mas com 
decoração e ambiente totalmente van-
guardista... Para os mais conservadores 
que gostam do típico, o Salvador (Bairro 
Chueca) - onde os empregados vestidos 
de toureiros e as pinturas alusivas a tou-
radas costumam frequentar.

4. De referência e renome a nível mun-
dial são os espetáculos que fazem 

questão de desfilar por Madrid, entre 
as óperas do Teatro Real, concertos no 
Auditório Municipal de Musica, peças 
de teatro no Teatro Zarzuela ou Teatro 
Cultural de Villa, e os musicais no Teatro 
Lope Veja, Teatro La Netro e Teatro Me-
trópoli, que preenchem uma agenda cul-
tural diariamente e durante todo o ano.

5. qualquer pessoa que pense visitar 
Madrid com certeza já ouviu falar 

da sua animada vida noturna. uma das 
cidades mais sonâmbulas do mundo, 
onde há sempre um bar aberto, a qual-
quer hora do dia e “por supuesto” da noi-
te. Para os mais atrevidos e para quem 
a dança é uma boa música de embalar, 
então a não perder são, entre muitos, os 
famosos clubes como Fotuny (http://
www.palacetefortuny.com/) Gabana 
(recomendado para as noites de sexta-
feira), Buda, Pachá (http://www.pacha
-madrid.com/) (recomendado para as 
noites de sábado), Joyslava (http://www.
joy-eslava.com/) (recomendado para 
Domingos à noite).

te oferta de hotéis, restaurantes, ginásios, 
cinemas, bares e outros serviços lhes per-
mitem ter as mesmas regalias existentes 
no centro da Capital, com a particulari-
dade de pouparem tempo e dinheiro em 
deslocações, ponto de relevante impor-
tância para o turista de negócios.
Contudo uns aproveitam a viagem para 
conhecer a capital alguns porque fazem 
questão de separar o ambiente de tra-
balho do pessoal, outros por acreditarem 
que reunir e organizar eventos em locais 
característicos e históricos como palácios, 
museus, teatros e restaurantes de referen-
cia para a cidade e país, tem outro impacto 
e sucesso, ou outros ainda que aproveitam 
como um escape para a descontração e 
lazer após um duro dia de trabalho.
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É esse o lema desta unidade hoteleira situada no centro da capital espanhola. 
Aos hóspedes resta aproveitar um serviço personalizado que começa logo à 
chegada onde os espera uma equipa moderna, profissional e sempre atenta.

N
o local onde antes se encontrava 
o histórico hotel Reina Victoria 
está hoje o ME Madrid, uma uni-
dade moderna que se distingue 
por proporcionar a cada cliente 

uma experiência única que ultrapassa a sim-
ples hospedagem. Aqui ‘Tudo é Possível”, e 
é o próprio ME Madrid que o diz e o prova 
constantemente na prontidão e simpatia 
com que dá resposta às solicitações dos 
hóspedes, na atenção a todos os detalhes 
e na capacidade camaleónica com que 
“veste” o seu lobby de acordo com o ritmo 
e o ambiente de cada momento.

A diferença nota-se logo à chegada, onde o es-
pera o Experience Manager do hotel (o Criador 
de Experiências) e uma equipa de profissionais 
jovens e prestáveis, que o acompanhará até ao 
quarto para aí então lhe explicar como poderá tirar 
o máximo proveito do conjunto de equipamentos 
tecnológicos lá instalados. E acredite que não são 
poucos, começando desde logo pela moderníssi-
ma televisão de plasma de 32 polegadas com de-
zenas de canais para selecionar, um aparelho de 
CD/DVD com sistema de cinema e som surround, 
um menu de filmes e CD’s, acesso Wl-Fi gratuito 
à Internet (um serviço que se estende também às 
zonas comuns do hotel), adaptadores de tomadas 
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e ligações iPod, e diferentes tipos de ilumi-
nação para criar ambientes distintos.
No ME Madrid sentir-se-á sem dúvida no 
século 21. O cofre está preparado para “alo-
jar” os computadores portáteis que podem 
aí carregar as suas baterias. E há ainda a 
possibilidade de contratar um serviço adi-
cional para navegar na Internet e consultar 
os e-mails no ecrã do televisor. Fará quem 
vai a Madrid em trabalho, este é sem dúvida 
um hotel a marcar na agenda. Nos quartos 
as secretária são suficientemente amplas 
e as cadeiras confortáveis para fazer lon-
gos serões. Além disso, o Business Center 
está aberto 24 horas por dia, todos os dias 
da semana, 0 que lhe permite por exem-
plo, num caso de emergência, imprimir um 
documento de última hora para a reunião 
do dia seguinte. Este centro de negócios 
tem acesso à Internet de alta velocidade e 
disponibiliza computador, fax e scanner. O 
hotel dispõe também de uma sala de reu-
niões com 409 metros quadrados com ca-
pacidade para 210 pessoas. A sala pode ser 
dividida em sete espaços diferentes para 
realizar reuniões, conferências de imprensa, 
almoços ou jantares de gala. Para  festas, 
o espaço The Penthouse Bar ô Terraza é o 
ideal, sendo que o espaço VIP, com capaci-
dade para 40 pessoas, é perfeito para fes-
tas mais pequenas. De manhã, antes de sair 

para 0 trabalho, pode desde logo atualizar-
se com 0 jornal diário que está disponível 
todos os dias na portaria.

no centro de tudo
E tudo isto numa localização privilegiada, 
bem no centro da capital espanhola. No ME 
Madrid está a apenas alguns minutos de dis-
tancia do Museu do Prado ou das famosas 
Puertas del Sol, próximo do Museu Reina So-
fia e do Palácio Real. O que o torna um hotel 
ideal não só para quem viaja em negócios 
mas também quem passeia em turismo, ou 
por que não, para quem quer juntar o útil ao 
agradável e, no final de um dia de trabalho, ir 
fazer umas compras ou conhecer alguns dos 
pontos culturais mais importantes da cidade 
de Madrid. Está seguramente num ponto de 
partida perfeito. E mais uma vez percebe- se 
por que razão 0 ME Madrid não hesita em 
descrever-se como um hotel onde o cliente 
recebe uma experiência muito maior do que 
a simples hospedagem. Pode optar por sair e 
terminar o dia numa das muitas esplanadas 
desta magnífica cidade, mas pode também 
deixar-se ficar no último piso, de onde bene-
ficiará de uma vista estupenda sobre a Plaza 
de Santa Ana e a zona antiga de Madrid, en-
quanto bebe algo ou saboreia uma deliciosa 
tapa espanhola num dos terraços que está 
hoje mais na moda na capital espanhola. 

ME MADRID “à luPa”
O ME Madrid dispõe de 113 apartamen-
tos Deluxe, 32 apartamentos Supreme, 
quatro apartamentos para deficientes, 
15 apartamentos “The Levei”, dois Fo-
cus Studio, cinco urban Suites, quatro 
Grand Suites e ainda The Tower (a Sui-
te Estrela). Os apartamentos são todos 
acústicos e têm ar condicionado, Cama 
Dream Max e almofada Top Mattress, 
ferro e tábua de engomar e um Maxi 
Bar com uma enorme variedade de be-
bidas. No ME Madrid o serviço de quar-
to funciona 24 horas por dia e a limpeza 
é efetuada duas vezes por dia.
No que diz respeito à gastronomia, 
pode experimentar o Restaurante Mid-
night Rose, operado pelo Gerber Group, 
que se divide em dois ambientes distin-
tos: 0 Midnight Rose de culinária medi-
terrânea com influências asiáticas, ame-
ricanas e italianas, que conta com dois 
espaços privativos de oito e 10 pessoas: 
e o Rose Room, com um variado buf-
fet para o pequeno- almoço e opções 
de pratos americanos e europeus à la 
carte. O hotel disponibiliza ainda 0 Mi-
dnight Rose Lounge, onde são servidos 
cocktails e um brunch ao Domingo.
Rara quem não quer perder a linha nem 
deixar de praticar exercício, 0 ME Ma-
drid disponibiliza um ginásio aberto 24 
horas, todos os dias da semana
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Nas noites de terça a sábado, entre as 22h30 e as 04h00 da manhã, é um clube 
privado, sofisticado e de acesso restrito. Nos restantes dias e horas (e em casos 
excecionais mesmo no horário non normal de funcionamento, dependendo 
da proposta e número 0 de pessoas), é indiscutivelmente um dos mais 
impressionantes espaços para a sua próxima reunião, evento ou simples ‘get 
together’.

l
ocalizado nos 6 e 7- andares de 
um edifício em pleno coração 
de Lisboa, no histórico Chiado, 
0 Silk oferece uma fantástica 
panorâmica de Lisboa, a 27o2 

graus, contemplando 0 rio, 0 castelo e a 
baixa pombalina. O acesso ao clube faz-
se por elevador panorâmico no interior 
do n2i4 da Rua da Misericórdia, o mesmo 
que expõe as ruínas da secular Muralha 
Fernandina e o Teatro Gymnásio.

O interior do clube pode bem ser palco 
para reuniões de empresa para um má-
ximo de 80 pessoas, podendo-se apro-
veitar o terraço para cocktails ou mesmo 
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para almoço ou jantar buffet, com várias 
opções de catering.
Para apresentações, cocktails ou outros 
eventos em pé, a capacidade do Silk, en-
tre interior e terraço, atinge as 200-250 
pessoas. A criatividade não tem limites e 
o espaço presta-se a eventos temáticos 
da mais variada natureza, assegurando 
também a disponibilidade de equipa-
mentos audiovisuais, dos mais simples 
aos mais sofisticados, para tornar cada 
experiência numa memória marcante.
Outra possibilidade para eventos em-
presariais, é a utilização do auditório do 
Teatro Gymnásio, embora esse seja um 
espaço sob diferente gestão, comple-
mentada posteriormente por uma refei-
ção ou cocktail no Silk.
Com nota positiva da redação da BG, 
vale pois bem a pena considerar este 
como 0 setting da sua próxima reunião 
de quadros, ou apresentação de produ-
tos ou serviços, ou ainda apenas para 
impressionar, pelo estilo e pelas vistas, 
os seus melhores clientes e parceiros de 
negócios, nacionais ou internacionais.
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Lisboa é periférica e está cada vez mais distante dos centros de decisão 
internacionais. E mais periférica ficará com um encerramento da Portela.

o 
tempo de viagem no ar. entre 
aeroportos, é relativamente 
previsível. É o tempo de 
deslocação entre o centro 
da cidade e a porta de em-

barque que geralmente atrapalha a vida 
dos executivos. Com agendas sobrecar-
regadas, é fácil entender que estes prefi-
ram a videoconferência ou encontros em 
capitais europeias “mais à mão”.

É imperativo conseguir minimizar o tem-
po total da deslocação dos passageiros 

entre o centro da cidade e as portas de embar-
que do futuro aeroporto de Alcochete. O execu-
tivo que viaja intra-dag não quer, não pode, ou 
não precisa de:
•	 demorar	uma	hora	até	ao	aeroporto
•	 chegar	ao	aeroporto	com	outros	60	minutos	

de antecedência ao embarque
•	 balcões	check-in,	lounges,	restaurantes	e	lo-

jas duty-free
•	 despachar	a	mala
•	 esperar	na	fila	da	segurança	atrás	de	uma	tia	

a expor o seu kit de manicura
•	 esperar	na	fila	do	SEF

BusinessGate  | oPiNioN MAkERS | 38

“BUSINESS GATES”
EM  AlcocHEtE

o
Pi

n
io

n
 M

a
ke

rs



no aeroporto
Estas barreiras atrapalham a longa cami-
nhada até ao avião e rapidamente transfor-
mam um voo de duas horas no ar, numa pe-
nosa jornada de 5 horas em cada direção. O 
futuro dono da ANA em conjugação com 
os seus principais clientes (TAP, IB, BA, AF/
KLM e LH - que movimentam a vasta maio-
ria dos clientes business em Lisboa) pode-
ria conceber circuitos para frequent flyers 
no NAL de maneira a que estes pudessem:
•	 estacionar	0	carro	próximo	das	portas	

de embarque
•	 ter	um	corredor	de	segurança	próprio
•	 ter	um	corredor	do	SEF	próprio
•	 chegar	 à	 sala	 de	 embarque	 minutos	

ante* do encerramento da porta Dentro 
da zona Schengen do terminal, a ANA 
reservaria uma zona para os destinos 
de médio curso que mais importam à 
economia de Portugal - Madrid, Barce-
lona, Londres, Paris, Bruxelas e Frankfurt 
- acessível às companhias com oferta 
business class, abertos a todos os passa-
geiros, mas com canais fast track para os 
passageiros em classe executiva. Cha-
memos este espaço de “Business Gates”.

Para chegar ao aeroporto
A ponte Vasco da Gama, com traçado di-
reto para 0 NAL, e os acessos rodoviários 
ao aeroporto ganhariam com a introdução 
de uma faixa própria, tal como no acesso 
ao aeroporto Dulles em Washington DC. E 
bem faria a ANA em devidamente triar e 
credenciar os taxistas para pouparem aos 
businessmen as malandragens que hoje 
os esperam nas chegadas da Portela.
0 shuttle ferroviário para o NAL teria o seu 
apeadeiro bem próximo do espaço Business 
Gates. Este shuttle alimentar-se-ia pelas 
estações de Alcântara, Campolide e Entre-
campos, beneficiando do entrosamento da 
via de cintura de Lisboa com as linhas ca-
pilares de Cascais e Sintra e as estações do 
Metropolitano. Isso seria a verdadeira inter-
modalidade air / rail / road em que os princi-
pais concorrentes de Lisboa tanto investem.
Peregrina é a ideia que alguma vez um pas-
sageiro irá do centro da cidade até à Gare 
do Oriente, voltando para trás para atra-

vessar 0 Tejo num comboio em direção ao 
Barreiro. Não abona mesmo nada a favor 
da competitividade de Lisboa, e do seu 
novo aeroporto, o grande “tour” a que os 
passageiros vão ter de se sujeitar para che-
gar ao aeroporto via uma ponte Chelas- 
Barreiro, e seu “ramal” para 0 aeroporto. 
Com uma alternativa ferroviária direta para 
0 aeroporto (e Madrid) via Montijo, mais 
curta e mais barata, a opção via Barreiro 
é incompreensível. Colocar os interesses 
dos passageiros suburbanos para o Bar-
reiro acima de uma ligação rápida e direta 
ao aeroporto, é ignorar quanto periférica 
é Lisboa e que não existe outra forma de 
chegar à Europa senão por avião. Portu-
gal tem de agarrar todos os minutos que 0 
possam ajudar a reduzir a sua excentricida-
de e os seus custos de contexto. O ensur-
decedor silêncio da ANA sobre 0 Shuttle 
via Barreiro só se explica por ser tutelada 
pelo mesmo ministério que tutela a Rave.

Para reter e cativar clientes
Os passageiros da classe business - que 
chegam a pagar mil euros para viajar in-
tra-day a Londres - representam uma fa-
tia de leão das margens das companhias 
aéreas. Sem eles, as companhias de ban-
deira não sobrevivem. Sendo certo que 
para a TAP é critico o desenvolvimento 
de um hub Europa-Brasil em Lisboa, terá 
também de contribuir para um lay-out do 
NAL, e seus acessos, que acarinhe 0 pas-
sageiro business ponto-a-ponto. Este pas-
sageiro deixa na sua conta de exploração, 
e na economia local, uma valia múltiplas 
vezes superior à dos passageiros em trân-
sito. quantos são os passageiros Premium 
que já hoje optam pela BA ou LH em de-
trimento da TAP por não terem paciência 
para os passeios infindáveis de autocarro 
até à placa no meio das pistas?
Para cativar o maior número possível de 
passageiros business para o NAL, a bifur-
cação das linhas de alta velocidade para 
o Porto e Madrid ganharia em ser feita no 
próprio aeroporto - permitindo oferecer 
aos executivos de toda a frente Atlântica 
até à Galiza, e a parte daqueles da Estre-
madura e Andaluzia, o elevado nível de 

serviço das nossas Business Gates, em 
concorrência direta com os distantes e 
megalómanos terminais de Barajas.

Imagine-se viajar para Frankfurt, embar-
cando no shuttle em Entrecampos, onde 
fará 0 seu check-in, desembarcando 15 
minutos depois numa zona do aeroporto 
próxima da sua porta de embarque, pas-
sar pelos filtros da segurança e do SEF em 
corredor dedicado e entrando no avião 
instantes antes do fecho da porta. quem 
disse que Lisboa era periférica para fazer 
negócios? Imagine-se agora ir à Gare do 
Oriente apanhar 0 shuttle para 0 aeropor-
to, voltando para trás para apanhar uma 
ponte monstruosa via beautiful Barreiro, 
quimiparque, Baixa da Banheira. Moita, 
Pinhal Novo, cortando à esquerda mais 
abaixo num “ramal” próprio de 15km para 
0 aeroporto, andar quilómetros no termi-
nal (provavelmente tão sobredimensiona-
do como o do Porto) até à sua Gate, sem 
antes ter passado pelas filas do check-in, 
segurança e SEF. Melhor deixarem-nos a 
Portela como está.
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imagine-se viajar para lon-
dres, embarcando no shuttle 
em Entrecampos, onde fará o 
seu check- in, desembarcan-
do 15 minutos depois numa 
zona do aeroporto próxima 
da sua porta de embarque, 
passar pelos filtros da segu-
rança e do SEF em corredor 
dedicado e entrando no avião 
instantes antes do fecho da 
porta. quem disse que lis-
boa era periférica para fazer 
negócios?



0
5H30 da manhã… O telemóvel 
que deixei, ontem à noite, junto 
a minha mesa de cabeceira está 
aos gritos, para me acordar, neste 
dia de mais uma viagem em tra-

balho.

06H00 da manhã...Estou vestido e perfuma-
do - pus perfume para os dois dias porque 
não posso levar líquidos, dizem eles - pronto 
para seguir para 0 aeroporto. Bip-bip... um 
SMS a esta hora? quem será? “Devido ao 
congestionamento aéreo em Paris, seu voo 
está atrasado de 1H30... Isabel, Serviço de 
Apoio ao Passageiro - Aeroporto de Lisboa 
da TMC. Não acredito! E agora? O que faço? 
Ainda não tenho fome para engolir um pe-
queno almoço depois do jantar tardio de 
ontem. Pois...mais vale dormer um pouco 
mais. Vou-me deitar por cima do sofa mais 
uma horinha e assim sempre prolong um 
pouco mais a minha noite… Ponho o alarme.
Alarme, alarme (grita o telemóvel novamen-
te). São...o quê?....o7H00 já! Não posso acre-
ditar que deixei 0H30 depois do 7... Agora 
estou atrasado!
Corro em direção da área de controle de 
segurança. Espero que a Isabel esteja lá a 
minha espera com o cartão de embarque 
que me esqueci de imprimir ontém. Sinto 
as gotas de transpiração a invadirem-me o 

corpo. Pois...não é muito indicado correr os 
100 metros com fato, sobretudo, cachecol 
e...a minha mala cujas rodas já estão carecas 
e a precisarem imenso de lubrificação!
Tenho que retirar o cinto? Lá vou eu para a 
sessão de strip tease. Mas pelo menos não 
sou 0 único. Foi de facto interessante assis-
tir á sessão da senhora que estava a minha 
frente. 120 Kg de corpo a revistar e mais 10 
minutos da minha vida para esquecer. Os 
sapatos também? Espero que as minhas 
meias não tenham buraco desta vez....ainda 
bem que é de cedo de manhã porque no 
fim do dia, aie o cheirinho.... Lá vou eu pelo 
portão detetor de metais. As minhas calças 
estão descaídas, minha senhora? Pois é, 
pedem-me para tirar 0 cinto e o que é que 
esperam? que lata! Bling bling...querem me 
revistar também? Na cabine ao lado? Mas o 
meu avião está prestes a descolar! OK, ok, 
façam o que entenderem mas não me man-
dem para Guantanamo....
10 minutos mais tarde, a camisa de fora das 
calças, a mão a segurar estas mesmas - não 
consegui apertar 0 cinto ao mesmo tempo 
que corria - chego à porta de embarque. Já 
fecharam a porta de embarque??!! Tenham 
piedade de mim, não é a minha culpa. É cul-
pa dos terroristas internacionais. Vão con-
tactar o comandante para ver se ele aceita 
abrir novamente a porta?
Entro finalmente no avião. um passageiro - 
curiosa as tranças dele até ao rabo....tem um 
ar de Bob Marley de segunda - está instala-
do no meu lugar...O senhor foi o primeiro a 
chegar? Na Toilet Air é assim que funciona? 
Pois, meu caro senhor, mas aqui estamos na 
TAAPPP. Hospedeira, ajude-me por favor. 
Será que preciso de desinfetar o lugar? Fi-
caram uns cabelos suspeitos no encosto da 
cabeça...

O comandante pede desculpa pelo atraso 
do voo devido ao controle aéreo em Paris. 
Desligo o telemóvel e aperto o cinto (os 
dois...).
15 minutos mais tarde... O motor da manga 
está avariado e estamos à espera que as au-
toridades aeroportuárias venham resolver 0 
problema para podermos descolar?
Fecho os olhos e - porque é que será? - sur-
ge-me a imagem do mineiro a caminho da 
mina, saído de um romance do Emile Zola... 
Há qualquer coisa de mineiro na condição 
de viajante de negócios. Sem ofensas...para 
o viajante.

um mineiro
Frédéric Frère, Gestor e passageiro frequen-
te
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Nota do autor:
qualquer falta de similitude com os eventos rela-
tados e as respectivas personagens desta história 
será pura coincidência



41  | bREVES | BusinessGate

B
r

eV
es

PEStANA MiAMi abre 
em Finais De 2010
0 Grupo Pestana vai investir 15 milhões de euros num 
hotel de quatro estrelas superior em Miami Beach, 
Estados unidos. As obras arrancam no segundo se-
mestre deste ano e a abertura esta prevista para 
finais de 2010. A unidade terá 100 quartos, sendo 
um Hotel Boutique constituído por três edifícios 
Art Deco classificados pelo Historical Preservation 
Board. Beneficia de uma localização privilegiada, a 
150 metros da praia South Beach, na James Ave-
nue, tendo como vizinhos os famosos hotéis Delano 
e Setai, O Centro de Convenções ~ 0 Miami Beach 
Golf Club. Está também a dois quarteirões da rua 

pedonal Lincoln Road, um dos melhores locais para 
compras e restaurantes, e da famosa Ocean Drive, 
onde se encontra a Mansão Versace.

lUFtHANSA coM novo voo lisboa-milão
A Lufthansa dispõe de um novo voo Lisboa- Milão-Lis-
boa, através da nova companhia Lufthansa Italia, que 
conta com uma frota inicial de seis aviões e que pre-
tende oferecer as melhores ligações do Norte de Itália 
para os principais destinos da Europa. A Companhia 
dispõe de aviões A319, com 138 lugares em Business e 
Economy Class, oferecendo jornais e revistas italianos 
a bordo. Em breve os passageiros contarão com um 
Lufthansa Lounge renovado, várias máquinas automá-
ticas de check-in e uma via rápida através do controlo 
de segurança no aeroporto de Alpena (Milão).

bRUSSElS AiRliNES coM nova 
classe executiva

A Brussels Airlines tem desde finais de 
Março uma nova classe executiva, a b.bu-
siness, na rede europeia. A b.business 
permite a compra de tarifas só de ida, dá 
acesso gratuito ao serviço de parking Vip 
Valet e ao balcão de check-in no aeropor-
to de Bruxelas, bem como a 2 peças com 
um total de 16 Kg de bagagem de mão. Na 

bagagem registada o peso máximo é de 
30 Kg, sendo que para os voos de ligação 
de/ para África 0 peso aumenta para os 64 
Kg, exceto Luanda (40 kg). A nova clas-
se permite ainda passagem rápida peta 
segurança em Bruxelas e nos aeroportos 
selecionados, incluindo Lisboa; acesso gra-
tuito ao lounge e entrega prioritária de ba-
gagem; assento do meio livre garantido e 
oferta de jornais a bordo; refeição gourmet 
servida em loiça, bebida de boas vindas e 
chocolates belgas, para além de 2000 mi-
lhas Privilege por percurso.
A Brussels Airlines deu também início, a 
29 de Março, ao seu segundo voo sema-
nal para Luanda, passando a voar todas 
as quintas-feiras e domingos

PREço MÉdio 
do bilhete Da 
aviação Desceu
A AirPlus International revelou que a com-
pra de bilhetes de aviação caiu 19% em Ja-
neiro e Fevereiro, em termos homólogos. 
O preço médio do bilhete desceu 11%, algo 
que a empresa justifica com um controlo 
maior por parte dos gestores de viagens, 
reduzindo 0 uso da classe business e au-
mentando a opção pelas low-cost’s.. 
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travelstore lANçA cHEGUE-FÉRiAS
A TravelStore lançou um novo produto, os 
cheques viagem, que permitem pagar aloja-
mento, serviços turísticos e transporte, po-
dendo ser reservados ou adquiridos a partir 
dos 100 Euros. Podem funcionar como um 
presente ou uma forma das empresas grati-
ficarem colaboradores, agentes ou clientes. 

A utilização dos cheques, por parte do be-
neficiário, requer somente 0 contacto com 
a Travel Store para indicação dos serviços 
que serão prestados contra o pagamento 
dos mesmos. O cheque não pode servir de 
meio de pagamento direto a fornecedores 
nem pode ser reembolsado em dinheiro.

club euroPe dA bA coM MAiS 
ESPAço E PRiVAcidAdE
A British Airways lançou uma nova con-
figuração na classe Club Europe, dando 
mais conforto e privacidade aos passa-
geiros desta cabina, removendo a utili-
zação do assento do meio. Assim, todos 
os passageiros que viajarem em classe 
executiva, em rotas europeias, terão um 
lugar à janela ou no corredor. Recen-
temente, a companhia aérea britânica 
transferiu todos os voos de Lisboa. Nice, 
Madrid, Barcelona e Helsínquia do Ter-

minal 1 para o Terminal 3 em Londres, 
Heathrow. Este Terminal 3 será, junta-
mente com o Terminal 3, a nova casa da 
British Airways no Aeroporto de Hea-
throw, e as transferências entre os dois 
terminais, localizados lado a lado, serão 
feitas de uma forma rápida e simples, 
sendo que para os passageiros em trân-
sito, a ligação será realizada através da 
recém-construída gare de ligação por 
um serviço regular de autocarros.

hyatt reGency AbRE HotEl NA 
RúSSiA
A Hyatt Hotels & Resorts vai estrear-se 
na Rússia com a abertura do Hyatt Re-
gency Ekaterinburg em Abril, a quarta 
principal cidade do país. A unidade tem 
2g6 quartos. A cadeia internacional 
pretende abrir mais um hotel na Rússia, 
0 Grand Hyatt Moscow Residences & 
Spa, cuja primeira fase inaugurará este 
ano.

continental eleita coMPANHiA AÉREA 
MAiS AdMiRAdA do MUNdo
A Revista Fortune elegeu a Continental Air-
lines como a Companhia Aérea Mais Admi-
rada do Mundo de 2009, sendo o sexto ano 
consecutivo em que a transportadora está no 
topo da lista. A votação é feita com base num 
inquérito realizado a executivos corporativos 
e de companhias aéreas, diretores e analis-
tas da indústria, de acordo com uma série 

de critérios, nomeadamente: qualidade dos 
serviços e produtos; competitividade global; 
gestão de pessoas; qualidade da gestão; res-
ponsabilidade social; inovação; uso dos atri-
butos corporativos; estabilidade financeira 
e investimentos a longo prazo, segundo o 
inquérito do Fortune.

air France 
lANçA NoVA 
cAbiNE
A Air France vai lançar a nova cabine “Pre-
mium Voyageur” nos voos de longo curso, a 
partir deste Outono, com mais 40% de espa-
ço em relação à classe económica.
Esta cabine já está disponível para reserva 
desde 0 princípio do mês de Abril, sendo que 
os primeiros destinos serão Nova Iorque, Tó-
quio e Osaca. A transportadora aérea fran-
cesa conta com um novo assento, dotado de 
uma estrutura fixa com base larga, de 48 cm, 
e uma reclinação de costas de 123s, sendo 
que os braços de 10 cm permitem pousar os 
cotovelos sem incomodar. Entre os assen-
tos 0 espaço é de 97 cm, e conta com um 
espaço para estender as pernas totalmente 
preservado, graças à integração da caixa ví-
deo no assento. A nova cabine dispõe de um 
ecrã individual de 26 cm e outros elementos 
de conforto como um estojo de viagem, uma 
garrafa de água, auscultadores redutores 
de ruído, almofada de penas e cobertor. A 
restauração a bordo é idêntica à da cabine 
económica, mas no aeroporto o serviço é 
inspirado na classe Affaires, com balcões de 
check-in prioritários, franquia de bagagens 
gratuita de 30 Kg, embarque à hora desejada 
e entrega prioritária das bagagens.

crowne PlaZa 
coM NoVoS 
HotÉiS EM PARiS E 
loNdRES
O Crowne Plaza Paris République e 0 
Crowne Plaza London Kensington já abri-
ram. A unidade de Paris, com 328 quartos, 
é a quinta da cadeia em França e a segun-
da nesta cidade, tendo 18 salas de reuniões. 
O hotel fica a poucos metros da estação 
de metro République e a três paragens 
da Gare du Nord, onde se situa o terminal 
Eurostar e de onde partem comboios de 
alta velocidade para os aeroportos Roissy 
Charles de Gaulle e Orty.
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voDaFone e iPhone 
tElEViSão MóVEl
Já é possível ver televisão no iPhone 3G, pois a Vodafone 
passou a disponibilizar este serviço em Portugal. O serviço 
Vodafone Mobile TV para 0 iPhone conta atualmente com um 
leque de 23 canais de televisão, incluindo 0 RTP Mobile, SIC 
e TVI. Este serviço junta-se a outros que a Vodafone desen-
volveu para o iPhone ao longo dos últimos meses, casos do 
TeleMultibanco, MMS e Visual Voice Mail.Ga

dG
et

s DesiGn Go 
cHARGE it:
Carregador de Via-
gem Rara poupar 
peso e espaço 
em viagem, 
a Design 
Go, mar-
ca que se 
encont ra 
na maioria 
dos aeropor-
tos, lançou o “Charge It”. Trata-se de um 
carregador que possibilita carregar dois 
aparelhos em simultâneo, sejam telemó-
veis, MP3 ou câmaras digitais, entre ou-
tros. Vem equipado com seis adaptado-
res de fichas compatíveis com diferentes 
marcas, incluindo Nokia, Samsung, Song 
Ericsson e ate Blackberrys. Com a vanta-
gem de se poder ligar a uma tomada ou 
ao laptop.

O marketing experiencial há muito que faz parte do nosso dia a dia. 
Os eventos corporativos são cada vez mais essenciais para o bom'fun-
cionamento de uma empresa, tanto para recompensar cotaboradores 
como para fidetizar clientes ou comunicar com os media. Estimulam 
o espírito de equipa, fomentam a cultura do desafio, ajudam a libertar 
energias, enfim... geram emoções. E são estas emoções que disponi-
bilizamos aos nossos clientes, com o know-how e o recurso às sofisti-
cadas tecnologias que a pertença ao grupo Travestore nos confere. Se 
estiver interessado em saber mais, por favor contacte-nos. Promete-
mos trabalho como nunca. E emoções... sempre.

Encare o trabalho
como nunca

Visite-nos em:
www.emotionstore.com travelsto re

travel solutions group
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auDi allroaD Quattro  
PRAzER SEM FRoNtEiRAS
Dentro e fora da estrada, o novo allroad 
quattro traduz-se em prazer de condu-
ção qualquer que seja o pavimento e 
condições. Com tração permanente às 
quatro rodas, a mais recente tecnologia 
da marca alemã, um design com estilo, 
interior refinado e uma gama variada 
de motores turbo, a gasolina e a diesel, 

deverá estar disponível já neste Verão. 
quanto a performances, o 3.0 TDl, um 
V6 com 240 cv, que é a mais poderosa 
das três motorizações, permite acelerar 
dos 0 aos 100 Km/h em 6,4 seg.  e atin-
ge os 236 km/h, com um consumo mé-
dio de 7,1 litros aos 100.

victorinox 
APoNtAdoR 
lASER 
um auxiliar indispensável nas apresenta-
ções, o apontador laser da marca Victo-
rinox é um dos mais pequenos. Em con-
dições normais a luz atinge os 25 metros, 
em escuridão total chega mesmo aos 
100 metros. Além do mais. Integra muitas 
tradicionais ferramentas dos canivetes 
suíços, sempre úteis em viagem.

vacheFon 
constantin 
VERão “oVERSEAS”
Desportivo e elegante, a Vacheron Cons-
tantin propõe para o Verão dois novos 
modelos da linha Overseas, o Automatic 
e o Automatic Chronograph. Recorren-
do ao aço e titânio, estes novos relógios 
apostaram na sofisticação do cinzento, 
numa reinterpretação dos modelos ori-
ginais da gama Overseas, que datam de 
1933, com posteriores adaptações em 
1977. 1996 e mais recentemente em 2004. 
um modelo especialmente pensado para 
os viajantes.

samsonite black 
label bAckPAck 
EM GRANdE EStilo
Em pele, negra, desenhada para transportar 
às costas e em grande estilo o computador 
portátil, com dimensões adequadas às ba-
gageiras das cabines dos aviões e deixando 
ainda espaço suficiente para documentos, 
PDA’s e os essenciais para uma viagem rá-
pida. Modelo Sevruga da Samsonite Black 

Label, gama que afirma destinar-se apenas 
aos 10% de topo dos consumidores.

sony tG/ve UMA 
HANdycAM cHic
Seis horas de gravação garantidas numa 
memória interna de 18GB, que pode ser 
expandida com um stick de memória 
opcional. ultracompacta, leve e com um 
design de estilo, a TG7VE é ainda mais 
pequena e magra que a anterior, com 
a mesma simplicidade de operação e 
qualidade de gravação. Entre muitas 
outras características, que vale a pena 
a viajante explorar, para as deslocações 
de negócio ou lazer
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toD’s 
A Avenida da Liberdade ganhou mais 
uma estrela. A Tod’s, marca italiana re-
conhecida em todo o mundo pelos seus 
artigos de alta qualidade, abriu a primeira 
loja exclusiva da marca em Portugal. Re-
presentada em Portugal pelo Grupo Bro-
dheim, a Tod’s foi fundada há 30 anos e 
os seus sapatos, malas e acessórios, para 
homem e senhora, são símbolo de sofis-
ticação.

ANáliSE Pro 
evolution 
soccer 2018 
(xbox oNE) 
Todos os anos, por volta desta altura, cá 
estamos novamente para falar dos cróni-
cos lançamentos de Pro Evolution Soccer e 
FIFA. Desta feita, e tal com tem acontecido 
nos anos recentes o primeiro a chegar às 
prateleiras foi Pro Evolution Soccer 2018.
Pro Evolution Soccer tem mantido um his-
torial interessante, ao longo dos últimos 
anos. Outrora considerado unanimemente 
como o melhor jogo de futebol, já foi de-
clarado morto em tempos mais recentes 
e parece agora estar a viver uma segunda 
vida. Mas… como será a edição de 2018?

reGisto obriGatório De Drones 
AVANçA AtÉ Ao FiNAl do MêS
Com os incidentes que aconteceram com 
drones e aviões no mês de junho, muito 
se debateu sobre as medidas que deve-
riam ser implementadas.
Como resposta a este tema, o governo 
anunciou que está a preparar o registo e 
os seguros obrigatórios para drones.
No mês de junho, vários foram os relatos 
de incidentes entre drones e aviões. Se 
alguns poderiam efetivamente ser possí-
veis, outros deixaram dúvidas no ar sobre 
a sua veracidade ou sobre o tipo de drone 
utilizado, dado que  uma das aeronaves 
não tripulada era identificada com uma 
envergadura de 1 metro, com forma de 

avião,  a voar perto dos 1200 metros de 
altitude e, até, a acompanhar um avião.
Com muita desinformação à mistura, vá-
rias foram as notícias e os debates sobre 
este tema, com várias pessoas a defender 
o registo obrigatório destas aeronaves, 
entre outras medidas.
Embora nos últimos tempos este assunto 
tenha acalmado, o governo, na pessoa de 
Pedro Marques, ministro do planeamento e 
das infraestruturas, anunciou novas medidas 
relacionadas com drones, onde se inclui o 
seu registo obrigatório, assim como o segu-
ro de responsabilidade civil obrigatório, para 
drones com peso superior a 250 gramas.

huawei P8 lite, o FENóMENo dA 
HUAwEi 
Existem grandes marcas que, ao lançar 
para o mercado os seus topos de gama, 
lançam também a sua versão mais mo-
desta em termos de especificações 
e, naturalmente, de preço. Em 2015, a 
Huawei lançou um verdadeiro fenómeno. 
O Huawei P8 lite acabou 2015 no topo 
dos smartphones mais procurados em 
Portugal e não mais largou o pódio até 
ao final do ano passado, ficando o Ga-

laxy S7 Edge a ocupar o segundo lugar 
na tabela.



análise: 
DooGee mix, NA 
tENdêNciA doS 
(qUASE) SEM 
MARGENS
Os últimos meses ficaram marcados 
por uma certa febre de lançamentos de 
smartphones com margens muito redu-
zidas, uns inspirados no Samsung Ga-
laxy S8, outros no Xiaomi Mi Mix.
A Doogee lançou o Doogee Mix, um 
smartphone que tenta trazer a experiên-
cia de utilização do Mi Mix por um preço 
bastante mais em conta. Hoje apresen-
tamos a análise completa.

smartwatches

Surpreendentemente, a Samsung tam-
bém lidera o top das marcas mais pro-
curadas no mundo dos smartwatches, 
mesmo que estes não sejam baseados 
em Android Wear ou estejam prepa-
rados para uma sintonia perfeita ape-
nas com smartphones da marca. Ainda 
assim, o Top 5 de smartwatches mais 
procurados em Portugal não coloca ne-
nhum dos Samsung Gear no primeiro 
lugar.

iPhone 8 – iGUAl PoR FoRA MAS 
diFERENtE PoR dENtRo
O primeiro contacto não mostra uma al-
teração significativa em relação ao iPho-
ne 7, até o primeiro olhar os olhos menos 
treinados dirão mesmo “é igual”. De facto 
só voltando o iPhone e olhando para a 
parte de trás, agora em vidro, percebe-
mos que há algo novo.
Mas bem lá dentro está algo “diferente” e 
com outra oferta e serventia que até hoje 
a Apple não quis servir ao seu cliente. 
Este novo iPhone 8 tem um novo design 
em vidro. A câmara, que dizem ser a mais 
popular do mundo, está ainda melhor, 
sim e isso nota-se até pela maior varie-
dade de opções no momento do disparo.
Claro que o foco está no processador que 
é mais potente e inteligente, é o maior 
avanço que a Apple conseguiu nos seus 
lançamentos ano após ano e um trunfo 
para o próprio mercado onde gravita a 
sua concorrência, como têm afirmados 
os benchmarks saídos até à data.

Agora com este equipamento pode-
mos ter carregamento sem fios, carre-
gamento rápido e experiências inéditas 
com realidade aumentada. Mas há mais 
novidades no que toca à oferta de usa-
bilidade em interação com o iOS 11.

carreGaDores De carros elétricos 
SERão obRiGAtóRioS NAS cASAS
… já para o ano de 2019
O Governo aprovou um pacote sobre 
eficiência energética nos edifícios, que 
obrigou à instalação de painéis solares 
nos novos prédios. Também agora, nas 
Grandes Opções do Plano (GOP) para 
2018, o Governo inscreveu pontos de car-

regamento obrigatórios nas novas casas 
e garagens. Esta nova regra será também 
acompanhada de mais incentivos aos 
veículos elétricos. Está definitivamente 
em marcha a mudança de paradigma 
em Portugal no que toca ao consumo de 
combustíveis fósseis nas estradas.
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