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C hegámos ao fim de mais um triénio diretivo, e um novo ciclo se iniciará. 

Enquanto responsável máximo desta secular Instituição, não posso deixar de fazer um 
balanço sobre o triénio que agora termina, e que foi profundamente marcado pela 
pandemia COVID-19, especialmente gravosa para as atividades que representamos, e 
que exigiu de nós uma resiliência e um empenho sem paralelo. 

Apesar dos desafios e das dificuldades que esta conjuntura nos impôs, acreditamos que 
soubemos estar à altura do que era exigido, tendo correspondido, com 
profissionalismo e eficiência, ao que os nossos Associados esperavam de nós, o que foi 
profusamente confirmado pelos próprios. 

Numa altura particularmente difícil, também para a nossa Instituição, conseguimos 
reforçar o nosso apoio, aos mais diversos níveis, para que os nossos associados se 
sentissem não só apoiados, como acompanhados, e lograssem assim ultrapassar com 
êxito esta fase, para prosseguirem depois as suas atividades, continuando a contribuir - 
como poucos - para a riqueza do país, para a criação de emprego e para a projeção de 
Portugal como destino turístico de excelência. 

Interviemos junto do poder central e do poder local, assim como junto dos diversos 
partidos políticos, sensibilizando os seus representantes para a gravidade da situação 
económica e financeira vivida pelas empresas das atividades por nós representadas e 
propondo medidas, algumas delas acolhidas, e que muito contribuíram para a 
sobrevivência de muitos milhares de empresas. 

Trouxemos ao conhecimento do público em geral e para a ordem do dia a situação das 
empresas do Alojamento Turístico e da Restauração e Bebidas, através de uma 
estratégia de comunicação, que nos permitiu uma presença assídua nos media. 

Prevejo assim que o próximo mandato seja ainda muito marcado, senão pela 
pandemia, pelo menos pelos seus efeitos, que por certo irão ainda perdurar por um 
tempo que hoje ainda se apresenta muito incerto. 

Impõe-se agora apostar na continuidade da nossa ação institucional e na continuidade 
da melhoria dos produtos e dos serviços que disponibilizamos aos nossos Associados, 
para que se possam prosseguir as políticas atualmente em curso, e que são razões 
suficientes para que tenha decidido apresentar, em nome da atual Direção, esta nova 
candidatura aos Órgãos Sociais, às Comissões Diretivas dos Setores de Atividade e às 
Comissões Diretivas Distritais, para o triénio 2021-2024. 

Pela primeira vez, neste triénio, será dado aos Associados mais poder eleitoral e iremos 
eleger, não só os Órgãos Sociais e as Comissões Diretivas dos Setores de Atividade, mas 
também as Comissões Diretivas Distritais. 
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Fruto da política de proximidade que temos vindo a implementar – pensar 

global│agir local - estamos mais perto de alcançar o objetivo de possuir uma 
Delegação da AHRESP em cada Distrito de Portugal. Durante o próximo triénio, 
contamos que este objetivo seja plenamente alcançado, para que os empresários, cada 
vez mais, nos sintam por perto, facilitando o contacto e, desta forma, proporcionando 
respostas, mais céleres e eficazes, às suas necessidades.  

O Programa do Mandato que agora se apresenta tem assim em conta toda a atual 
conjuntura, sem esquecer aquelas reivindicações que continuam a manter a sua 
atualidade, e incide sobre três eixos fundamentais, que se subdividem em diversas 
matérias com eles relacionadas:  

• EMPRESAS 

• PESSOAS 

• GASTRONOMIA 

As EMPRESAS que são, no fundo, aquilo que nos move enquanto associação e 
enquanto representante de empregadores de atividades económicas. As PESSOAS, que 
são o ativo mais precioso de qualquer organização. E a GASTRONOMIA, Património 
Cultural de Portugal, verdadeiro produto turístico, reconhecida como das melhores do 
Mundo. 

Espero que este Programa do Mandato, que aqui se resume às suas principais 
diretrizes, mereça a confiança de todos os nossos Associados, sem qualquer exceção, 
pois é para todos eles que trabalhamos todos os dias, no sentido da melhoria da 
AHRESP enquanto Instituição e dos produtos e serviços que proporcionamos aos 
Associados, que são a razão da nossa existência. 

Mário Pereira Gonçalves 
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C om forte representatividade no panorama nacional das empresas e do emprego, as 
empresas do Canal HORECA vinham a crescer de forma constante ao longo dos 
últimos anos, consolidando-se como uma das principais fontes de riqueza do país e 
contribuindo para a criação de emprego e para o desenvolvimento económico local. 

No entanto, o atípico e inesperado ano de 2020, com a pandemia COVID-19, produziu um 
impacto muito negativo nestas atividades, e cujos efeitos se prolongaram por 2021, fazendo 
com que as nossas empresas fossem confrontadas com a pior crise desde que há registo. 
Muitos negócios foram forçados a encerrar, e muitos outros estão hoje numa situação em que 
correm sério risco de não conseguir assegurar a manutenção das suas atividades, o que 
justifica uma especial atenção para esta situação. 

Importa assim investir-se num ambiente que potencie a rápida recuperação dos anteriores 
níveis, através da implementação de várias medidas, nomeadamente de natureza económica, 
financeira e fiscal. 
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A pós cerca de ano e meio de severos prejuízos financeiros, a expectativa global é que 
o triénio de 2021-2024 seja não só de recuperação económica, como também de 
aumento das receitas turísticas face aos valores de 2019, em linha com as 

perspetivas anunciadas pelo Governo no Plano Reativar o Turismo | Construir o Futuro. 

A AHRESP dará continuidade aos esforços desenvolvidos de forma intensa ao longo dos 
últimos tempos, trabalhando com o Governo e as entidades competentes em novas propostas 
de apoios financeiros, incentivos ao investimento, apoios à contratação, mecanismos de 
capitalização de empresas e linhas de financiamento, com o objetivo de lançar novas 
iniciativas que potenciem a atividade dos nossos setores. 

Nesta nova fase, que se quer de retoma da atividade, é mais importante que nunca que as 
empresas possam ter ao seu dispor instrumentos de apoio à recuperação do negócio e ao 
investimento na adaptação do serviço às novas exigências dos consumidores. 
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Mecanismos de capitalização 
• Interceder no sentido de serem disponibilizados mecanismos com vista à 

redução do endividamento das empresas, especialmente das micro e 
pequenas, bem como a reposição dos capitais próprios até aos níveis pré-
pandemia.  

Financiamento 
• Trabalhar diretamente junto das instituições bancárias, em conjunto com o 

Governo, no sentido de facilitar o acesso a financiamento por parte das nossas 
empresas.  

Incentivos ao investimento 
• Criar propostas para o apoio à requalificação e ampliação de 

estabelecimentos, bem como para a criação de novas unidades que deem 
resposta às novas necessidades da atividade turística; 

• Colaborar com as entidades competentes para que estas promovam espaços 
ao ar livre, quer através da simplificação das regras regulamentares, quer 
através de redução/isenção de taxas por ocupação do espaço público por 
esplanadas; 

• Sensibilizar o Governo para a necessidade de apoiar o investimento em 
higiene e segurança de pessoas e dos espaços, bem como nos meios de 
pagamento digitais; 

• Acompanhar as matérias relacionadas com o ambiente e com a 
sustentabilidade aplicada às nossas atividades, pugnando sempre pelo 
equilíbrio entre custos/benefícios. 

Apoios à contratação 
• Criar um Plano de Ação para atrair e reter recursos humanos qualificados; 

• Criar propostas para o apoio à contratação de novos recursos humanos, 
nomeadamente reforçando-se os apoios à contratação de novos postos de 
trabalho, que dotem as nossas empresas dos recursos necessários à captação e 
manutenção de talento.

1. Apoios e Incentivos Financeiros

AÇÕES AHRESP
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A  atual carga fiscal e a elevada tributação sobre as nossas empresas, são fatores 
redutores da nossa competitividade, sendo por isso urgente uma maior 
eficiência e justiça fiscal e uma estabilidade e previsibilidade fiscais, fatores 

que hoje condicionam o investimento. 

Por esta razão, a fiscalidade será uma das principais áreas de intervenção da AHRESP 
para o próximo triénio, dando continuidade a todo um conjunto de matérias relevantes 
para as empresas nossas Associadas, tendo igualmente o objetivo de lançar novas 
iniciativas que potenciem a atividade turística, por via da redução da atual carga fiscal. 
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2. Redução da Carga Fiscal

Taxa do Iva 
• Especificamente para o ano 2022, defender que o OE2022 contemple a 

aplicação temporária da taxa reduzida IVA a todo serviço de alimentação 
e bebidas, como forma de reforçar a tesouraria das empresas, travar os 
números do desemprego e evitar o encerramento de milhares de 
negócios, ao mesmo tempo que potencia a sua recapitalização; 

• Garantir a reposição integral da taxa do IVA no Serviço de Alimentação e 
Bebidas na taxa intermédia a partir de 1 de janeiro de 2023. 

Redução da fiscalidade 
• Pugnar pela redução global da fiscalidade para incentivo ao 

investimento, apoiando assim de forma direta e universal o nosso tecido 
empresarial;  

• Defender a estabilidade e previsibilidade fiscal, pois só com um 
ambiente fiscal justo e estável se consegue garantir a manutenção dos 
negócios, de forma rentável e sustentável, e a manutenção e criação de 
emprego.

AÇÕES AHRESP
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A pesar do difícil cenário que vivemos, o Canal HORECA continua a assumir-se 
como dos maiores empregadores nacionais e aquele que mais capacidade 
tem de criar e manter emprego. Para este desiderato é também fundamental 

que se possa dispor de um quadro laboral que promova estes objetivos e não os 
comprometa. 

Nestas matérias a AHRESP acompanhará as iniciativas que sujam, nomeadamente ao 
nível da concertação social, onde a AHRESP está “representada” através das 
Confederações de que faz parte (CTP - Confederação do Turismo de Portugal, a CIP – 
Confederação Empresarial de Portugal e CCP – Confederação do Comércio e Serviços 
de Portugal). 

Quanto à contratação coletiva, esta continuará a constituir uma das principais missões 
da nossa Instituição, promovendo-se este mecanismo de adaptação da legislação 
laboral às especificidades de cada setor, de promoção da paz social e de regulação da 
concorrência. 
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3. Política Laboral

Leis laborais 
• Dissociar a ideia de sazonalidade/picos de procura, com o conceito de 

precariedade;  

• Pugnar pela manutenção dos mecanismos atuais que permitam alguma 
flexibilidade no funcionamento das atividades do Turismo, como os 
contratos de muito curta duração e o contrato de trabalho intermitente; 

• Promoção da estabilidade em matéria laboral. 

Contratação Coletiva 
• Dar continuidade à dinâmica contratual que nos tem caracterizado ao 

longo dos últimos anos enquanto parceiro responsável; 

• Avaliar o atual quadro legal da contratação coletiva, nomeadamente ao 
nível dos Instrumentos de Regulação Coletiva de Trabalho negociais 
(Contratos Coletivos de Trabalho) e não negociais (Portarias de Extensão); 

• Defender uma conceção ideológica que permita ver a contratação 
coletiva na perspetiva da dignidade do trabalho mas também na 
perspetiva da sustentabilidade das empresas; 

• Conceder maior liberdade contratual à contratação coletiva, permitindo 
que disponha sobre matérias cruciais para as nossas atividades.

AÇÕES AHRESP
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A pesar dos próximos tempos não se perspetivarem propícios a investimentos 
em processos de inovação e digitalização das empresas, dadas as dificuldades 
financeiras da maioria delas, fruto da pandemia COVID-19, este é um tema 

incontornável, que deve merecer a nossa atenção, e que não deve ser descurado, tanto 
mais que faz parte, não de um futuro mais ou menos próximo, mas sim do nosso 
presente, potenciado aliás pela mesma pandemia. 

Não obstante o Turismo ser eminentemente pessoal e presencial, característica que não 
pode ser substituída por qualquer outra, a verdade é que o Turismo não pode passar 
ao lado deste tipo de inovação e deve fazer uso de todas as suas mais-valias. 
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4. Digitalização

Turismo Digital/Digitalização do Turismo 
• Aposta na implementação da realidade digital aplicada a todas as 

empresas, independentemente da sua dimensão, privilegiando as micro 
e PME's; 

• Promoção de soluções digitais, nomeadamente, comunicação e 
marketing digital, websites, redes sociais, apps, utilização de plataformas 
de entregas ao domicílio, recurso a check-in & out digital, reservas online; 

• Desenvolvimento do Programa Hotel 4.0, que visa acelerar a 
transformação digital do setor hoteleiro, incluindo novas valências ao 
nível da formação-ação e da captação de turistas internacionais, 
utilizando ferramentas digitais; 

• Promoção do conhecimento e das competências digitais.

AÇÕES AHRESP
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O sucesso da indústria do turismo depende fortemente de uma gestão 
estratégica dos recursos humanos que esteja alinhada com os objetivos do 
negócio. A satisfação dos clientes está diretamente relacionada com a 

qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores e é por isso um fator de 
competitividade das nossas empresas. 

Após mais de ano e meio de pandemia, as empresas do Alojamento Turístico e da 
Restauração e Bebidas deparam-se novamente com uma enorme dificuldade no 
recrutamento de profissionais, dada a inatividade das empresas turísticas no último 
ano, que deslocou trabalhadores para outras atividades económicas. Este é, sem 
dúvida, o grande desafio que temos que ultrapassar no próximo triénio. 
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B | AS PESSOAS

Contratação 
• Criação de mecanismos/plataformas que apoiem e facilitem a 

contratação de recursos humanos, nomeadamente a contratação 
controlada de mão-de-obra estrangeira;  

• Promoção, junto das tutelas competentes, de campanhas de valorização 
e dignificação das nossas profissões, para que as mesmas se tornem 
atrativas no mercado de trabalho e de procura de emprego. 

Formação e capacitação 
• Pugnar pelo desenvolvimento e implementação de um programa 

integrado de formação, de curta duração, seja para ativos, seja para as 
profissões mais carentes de mão-de-obra qualificada;  

• Insistir na massificação de um plano de formação em gestão e plano de 
negócios para gestores e profissionais da área da restauração e 
alojamento; 

• Certificação e dinamização da Academia AHRESP, tornando-a numa 
referência no mercado da formação específica para o canal HORECA.

AÇÕES AHRESP
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A  Gastronomia Portuguesa e o Enoturismo são um dos 10 ativos estratégicos 
identificados na Estratégia Turismo 2027 e assumem-se como um eixo 
fundamental na promoção do destino Portugal e na AHRESP. 

Na perspetiva do turista que nos visita, a Gastronomia Portuguesa é um dos principais 
critérios de valorização de expectativa e é um fator fundamental na sua experiência em 
Portugal. 

A AHRESP muito tem feito pela promoção da Gastronomia Portuguesa, a nível nacional 
e também internacional, e mais deseja fazer. A AHRESP pretende assim reforçar sua 
posição de player fundamental quando se fala em gastronomia, sendo nos nossos 
estabelecimentos que esta pode ser experienciada.
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C | GASTRONOMIA

Capacitação e Promoção 
• Levantamento dos produtos e receituário regional nas regiões dos 

Açores, Madeira, Lisboa e Algarve, ainda em falta, de modo a que 
possamos disponibilizar aos estabelecimentos a informação, e 
capacitação, necessária para que estes sejam fiéis à nossa Gastronomia; 

• Recuperação do site TASTE Portugal que alia os quatro vetores essenciais 
de promoção da nossa Gastronomia: produtos, receituário, 
estabelecimentos e eventos; 

• Implementação do Programa SELEÇÃO Gastronomia e Vinhos a nível 
nacional, criando uma rede de estabelecimentos que garantam a 
satisfação dos seus clientes, através da adoção do receituário tradicional 
português, da utilização preferencial de produtos portugueses/regionais, 
da execução de boas práticas e da oferta de uma qualidade de serviço 
irrepreensível; 

• Desenvolvimento e implementação de um upgrade ao Programa 
SELEÇÃO Gastronomia e Vinhos, dedicado especialmente ao vinho 
português – o Programa BEST WINE SELECTION, que tem como principal 
objetivo dignificar e promover os vinhos portugueses; 

• Expansão do Programa TASTE Portugal de modo a que este possa estar 
acessível a qualquer restaurante, em qualquer parte do mundo. 

Sustentabilidade Alimentar 
• Defesa de medidas de incentivo à adoção de práticas ambientais 

responsáveis e sustentáveis por parte das empresas das atividades que 
representamos; 

• Criação de informação e formação sobre medidas que promovam a 
diminuição do desperdício alimentar, nas fases da compra dos alimentos, 
nas cozinhas e durante a sua confeção; 

• Aposta na sustentabilidade dos sistemas alimentares para reforço da 
reputação das empresas e dos produtos.

AÇÕES AHRESP
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