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NUM ENCONTRO
INFORMAL COM A

COMUNICAÇÃO SOCIAL,
NICOLAU VEIGA, HÁ 11

ANOS NO GRUPO
ACCOR, DEU A

CONHECER ALGUMAS
NOVIDADES DA CADEIA

DE HOTÉIS IBIS QUE
SOMA SUCESSOS.

Actualmente são 765 os
Hotéis Ibis espalhados por
38 países. Em 2010 o grupo
quer chegar às 120o unida-
des e ao dobro dos países.
Em Portugal são 19 os ho-
téis Ibis que oferecem a me-
lhor relação preço/qualidade
aos seus clientes.

Se em 2005 “houve
uma ligeira queda”, o ano
seguinte foi logo de “subida”
e para a maior actividade do
Ibis em Gaia “contribuiu
muito a chegada de no-
vas companhias ao aero-
porto Francisco Sá Car-
neiro”, esclarece Nicolau
Veiga.

É já no decorrer de junho
que os funcionários deste
Hotel se apresentam com
novos uniformes, desenha-
dos pelo estilista Nuno Balta-
zar.

Aquilo a que chamam
projecto actores, implemen-
tado pela cadeia a nível in-
ternacional desde 2003,
tem-se mostrado uma das
apostas ganhas, dado o su-
cesso junto dos colaborado-
res. no fundo, trata-se da
criação de equipas multi-
competência. A este projec-
to aderem os funcionários/
colaboradores que assim o
entendam. Fazem auto for-
mação em diversas áreas,
mas só quando cumprirem,
a cem por cento todos os
«requisitos» de uma tarefa
podem avançar para outra.
Em cada etapa que repre-
senta uma evolução na car-
reira esse colaborar recebe
mais 10% do seu salário.
Esta mobilidade permite co-
laboradores  especializados
nas várias áreas “se por

qualquer razão, faltar o
funcionário da recepção
teremos um outro colabo-
rador apto a desempe-
nhar essas tarefas com
profissionalismo sem que
o cliente se aperceba da
«mudança», tal será o
grau de competência
adquirida no projecto de
formação  e estaremos
sempre a trabalhar com
prata da casa”, exemplifica
Nicolau Veiga.

Para os colaboradores o
projecto Actores tem a van-
tagem de proporcionar um
plano de carreira, fornecer
novas competências e per-
mitir atingir melhores níveis
remuneratórios. Para a rede,
os grandes benefícios são
os profissionalismo, a mobi-
lidade e a multicompetência
adquiridas pelos seus cola-
boradores, com reflexo na
melhoria do serviço prestado
aos clientes.

 A Íbis ficou em 9º
lugar no ranking das 30
melhores empresas para
trabalhar em Portugal,

promovido pelo Great Place
To Work Institute. A única do
sector de hotelaria e turismo
a integrar a lista. o ranking
foi feito a partir de um inqué-
rito aos colaboradores das
empresas participantes
sobre o grau de satisfação
no ambiente de trabalho.

De acordo com os resul-
tados os colaboradores da
Ibis em Portugal destaca-
ram a ausência de discrimi-
nação, o orgulho na activida-
de, o acolhimento, a ética e
a honestidade da administra-
ção e a visão clara os objec-
tivos e meios para os alcan-
çar como pontos fortes da
marca.

A marca foi ainda a mais
conhecida pelos portugue-
ses, com um nível de noto-
riedade global de 68%, que
pela primeira vez supera
todas as outras marcas, de
acordo com um estudo so-
bre notoriedade das redes
hoteleiras efectuados pela
MRCE em 2007.

Lenamar

À PROCURA DO NADA

Surge entre nós, com certa frequência, o debate
público em torno da opção entre república ou
monarquia. Em boa verdade, uma falsa discussão,
como qualquer um, desde que sem paixões e com
objectividade, se debruce sobre o tema.

Tal tema voltou a ser trazido à discussão pública
em torno de mais um aniversário do assassínio de D.
Carlos e de um seu filho, mesmo à entrada do Terreiro
do Paço, quando regressava do sul do País. E teve o
seu auge no programa Prós e Contras, onde, como
normalmente, para mais num tema deste tipo, a
resultante da discussão foi nula.

Sejamos objectivos: o meu caro leitor conhece
bem os problemas do Portugal de hoje. E, se acaso
tem já uma certa idade, terá acompanhado as vicissi-
tudes, as alegrias e os desenganos, que surgiram aos
portugueses com a Revolução de 25 de Abril.

Um pouco mais velho, poderá ter acompanhado a
vivência político-constitucional da II República,
essencialmente sob a liderança de Salazar, e terá
compreendido esta realidade simples: a grande
diferença em relação aos dias de hoje estava no grau
de liberdade e na exigência de ordem pública e so-
cial. Os horizontes, esses, eram igualmente mui
limitados.

Uma tal realidade político-social, com cambiantes,
é muito antiga, apresentando fortíssimas marcas de
natureza estrutural. E esta é a razão para o actual
desnorte nacional, com os nossos políticos, na sua
vastíssima generalidade, à procura do nada.

Não têm, invariavelmente, pensamento político
próprio, derivado de valores culturais autónomos e
das características do País e da sua população.
Limitam-se a copiar as modas que vêm de fora, ora
olhando a Finlândia, ora a Irlanda, mas sempre
seguindo, mais ou menos silenciosamente, os Estados
Unidos.

Conhecendo a acção política de Salazar, que
muitos poderão não validar, há um dado que é certo:
Salazar era monárquico. E se assim era, porque será
que fez colocar na Constituição de 1933 a norma a
cuja luz não podia ser Presidente da República
nenhum português que fosse descendente dos reis
de Portugal até à quinta geração?

Conhecia, como é evidente, o modo português de
estar na vida, onde sempre pontificou uma marca de
pobreza e de inveja. Ora, se as coisas já tinham sido
na Monarquia Constitucional e na I República como
ele as estudara ou vira, que vantagens poderia trazer
ao País, aos portugueses e à acalmia social, o regresso
do regime constitucional monárquico? Nenhumas,
claro está!

Todos os problemas que hoje temos na vivência
da nossa República, com o regresso de um regime
monárquico, ver-se-iam acrescidos de todos os
restantes que a nós chegariam com a corrida aos
títulos nobiliárquicos. À laia de brincadeira, costumo
dizer a gente amiga que logo passaria a Marquês de
Califa e Arredores.

Vivemos hoje com os males e os bens que são os
do tempo que passa, e potenciados pelos maus
políticos que saem do tecido político-social português.
Foi sempre assim. A essencial diferença é que com a
República conseguimos não ter a mais aquele leque
de falsas lutas nobiliárquicas e de fúteis socialites.
Mas, um pouco à cautela, eu já tomei a minha opção:
tornar-me-ei logo Marquês de Califa e Arredores.
Serei, pois, o primeiro.

Hélio Bernardo Lopes

OpiniãoHotéis Ibis

Sempre a crescer

Nicolau Veiga


