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Não o largue. 
Sinta-o e faça dele 

também o seu 
futuro.

COMECE
JÁ AQUI

USE O SEU 
TELEMÓVEL 

E ACEDA 
AO FUTURO.

Como será  
a alimentação, 

o negócio  
e o consumidor  

do amanhã?
Respostas, desafios 
e questões ao seu 

dispor nesta edição 
comemorativa.
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Aceite este 
convite para 
folhear o 
futuro nas 
páginas que se 
seguem e que, 
esperamos, 
possa ser fonte 
de inspiração 
para inovar  
e renovar.

EDITORIAL

O FUTURO  
A NÓS PERTENCE: 
MÃOS À OBRA

E 
m ano de celebração, não comemoramos apenas 
um aniversário — comemoramos, acima de tudo, 
45 anos de trabalho conjunto consigo, nosso 
parceiro. Um trabalho diário e contínuo, fruto 
da experiência reunida ao longo destes anos, mas 

também das aprendizagens do presente. Em ano de celebração, 
reafirmamos por isso o nosso compromisso para com todos  
os parceiros de negócio, para mais outros tantos 45 anos.  
E fazemo-lo reafirmando o que nos move a fazer mais 
e melhor, todos os dias: um futuro de sucessos. 

VOZES QUE CHEGAM AO AMANHÃ
Assim, e porque também esta nossa revista está de  
parabéns pela sua edição n.º 100, dedicamos este número 
tão especial ao futuro e ao que ele nos reserva, pela voz  
de figuras de renome, especialistas e profissionais de diversas 
áreas. É que, embora o dia de amanhã seja por si só uma 
incerteza, a experiência do passado e a vivência do presente 
permitem-nos ter uma visão, perspectiva e opinião sobre 
o que está para vir. Por isso, e quando tanto se fala na 
importância de inovar e aproveitar a onda de crescimento 
que o país vive actualmente, existem ideias e respostas, 
mas também dúvidas e questões, que merecem ser partilhadas. 

FUTURO AO VIRAR DA PÁGINA
Aceite por isso este convite para folhear o futuro  
— da alimentação, do negócio e do consumidor — nas 
páginas que se seguem e que, esperamos, possa ser 
fonte de inspiração para inovar e renovar. E convidamo-lo 
ainda, claro, a continuar a construir o futuro em conjunto 
connosco. Em nome de toda a equipa do Recheio, obrigado 
por fazer parte da nossa história e por nos confiar 
também a história do seu negócio. 

Lojas certificadas: Abóboda, Aeroporto, Albufeira, Aveiro, Barcelos, 
Barreiro, Braga, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Ermesinde, Évora, 
Faro, Fátima, Figueira da Foz, Fogueteiro, Lagos, Leiria, Loures, Madeira, 
Mirandela, Mercado, Plataforma Lisboa, Plataforma Porto, Portimão, 
Porto, Ramalde, Santa Maria da Feira, Setúbal, Sines, Tavira, Torres Novas, 
Torres Vedras, Vila do Conde, Vila Franca de Xira, Vila Real, Viseu.
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UMA HISTÓRIA EM REVISTA

Ponto de partida 
para o futuro A arte de servir

Servir bem os seus clientes 
com bons produtos, ideias 
e receitas: começava assim, 
em 2004, o primeiro núme-
ro da Notícias Recheio.

Começar negócios  
de sucesso
Um dos casos apontados na altura foi o do 
Chef Lujbomir Stanisic cujo Bistro 100 Ma-
neiras foi recentemente considerado o melhor 
restaurante do mundo, pela revista Monocle.

Contemporânea
Foi assim que, há sete anos, o Chef 
José Avillez definiu a sua cozinha, 
quando apresentou à Notícias Recheio 
um dos seus pratos de então: A horta 
da galinha dos ovos d’ouro.

Ovos, arroz, 
azeite e 
conservas
O que nunca podia 
faltar na despensa de 
Filipa Vacondeus, em 
resposta à rubrica  
“À Mesa Com”.

Sector a prémio
Foi em 2015 que a AHRESP 
iniciou a atribuição dos seus 
Prémios aos que mais se 
destacam no sector, desde 
então com o apoio do Recheio.

Negócios 
com destino à 
excelência
Em tempo de turismo fervilhan-
te, apontamos os caminhos a 
seguir rumo à excelência.

UMA EDIÇÃO 
DEDICADA À 
IMPORTÂNCIA DAS 
MARCAS, AFINAL,  
O ROSTO DE 
QUALQUER NEGÓCIO 
DE SUCESSO.

NR.º51

NR.º53

NR.º88

NR.º92 NR.º98

NR71

Desde sempre atenta ao presente, mas com um 
olho no futuro, a Notícias Recheio tem sido feita 
a várias vozes e visões. Chegada ao n.º 100, a 
meta mantém-se: continuar a escrever o futuro.

NR.º01

“Portugal tem um bom 
nível de qualidade”
Opinião de Pedro Portugal Gaspar, 
inspector-geral da ASAE, numa  
entrevista de balanço dos dez anos  
de actividade da instituição.
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> Esta revista não adopta as alterações constantes 
no Novo Acordo Ortográfico.

100

Rui Nabeiro
Impossível não recordar a entre-
vista a uma das figuras de proa do 
nosso país e que criou uma das 
mais fortes marcas portuguesas, 
a Delta Cafés.

Sardinha portuguesa 
salteada com pimento  
em pickles e puré de maçã
Prato representativo do então estilo de 
cozinha do Chef George Mendes, fundador 
do restaurante Aldea em Nova Iorque.

Maloláctica
Fermentação que ocorre no vinho e que 
o torna menos ácido e mais suave. Sabia? 
Num artigo dedicado à tecnologia do vinho, 
Luís Ramos Lopes descodificou algumas 
expressões técnicas deste produto.

“O TURISMO É UM SECTOR 
ESTRATÉGICO PRIORITÁRIO 
PARA O PAÍS”

NR.º35

NR.º37

NR.º54

NR.º68

#

Já dizia Luís Patrão em 2008, 
então presidente do Turismo 
de Portugal.

 P.08
> Começamos por dar- 
-lhe a provar o futuro da 
cozinha portuguesa, na 
companhia da gastró-
noma Maria de Lourdes 
Modesto e do Chef 
Henrique Sá Pessoa.

 P.20
> Que tipo de ingredien-
tes levará a alimentação 
do futuro? Prepare-se: 
servir algas à brás po-
derá vir a ser rotina no 
seu estabelecimento.

 P.27
> Em tempo de festa, 
brindamos ao futuro 
com um cocktail que é 
muito mais do que uma 
bebida: uma verdadeira 
viagem às suas origens.

 P.34
> Um sector cada vez 
mais transparente, 
prevê Nuno Ferreira 
Pires, ex-administrador 

do Pestana Hotel Group, 
que nos deixa algumas 
respostas para os 
desafios do presente e 
do futuro.

  P.42
> O canal da restaura-
ção e hotelaria está a 
mudar, e não faltam ne-
gócios e conceitos inspi-
radores para embarcar 
nessa renovação.

 P.56
> Até onde vai o nosso 
turismo e por que 
caminhos deve ele ir? 
Luís Araújo, presidente 
do Turismo de Portugal, 
partilha a sua visão 
para o sector e o país.

P.62
> O consumidor tem 
sempre uma palavra 
a dizer. Saiba, por 
isso, como será ele 
no futuro, por quem o 
conhece como a palma 
da sua mão.



in, greensavers.pt, 17 de Junho de 2017
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Segundo Santiago Alfonso, da área de Marketing do 
Grupo Cosentino, o Global Kitchen pretende ser um 
instrumento de referência para profissionais 
e consumidores.

O CRESCIMENTO 
DE VINHAS  
NUMA NAVE 
ESPACIAL  
NÃO ESTÁ FORA 
DE HIPÓTESE.

E se fosse 
possível produzir 
vinho no espaço? 
Tanto quanto se sabe, ainda não é. 
Mas segundo uma notícia publicada 
no site winept.com, para os cientistas 
do Veggie, o Sistema de Produção 
de Vegetais da NASA, “é um desafio 
interessante”, conforme realça Gioia 
Massa, investigadora da Veggie. 
Até porque, já por lá desenvolveram 
culturas de legumes e vegetais, e 
o desafio do vinho — que começa 
desde logo pela falta de espaço para 
as videiras — poderá vir a dar frutos 
mais concretos no futuro.

13,7 MIL MILHÕES 
DE EUROS  
NA COMIDA 
SAUDÁVEL

W I N E P T. C O M

Tecnologia lusa, 
fresca e saudável
São cada vez mais as empresas, profissionais 
e investigadores que investem no movimento 
da comida saudável. Um desses exemplos 
chega-nos de uma equipa da Universidade 
Católica do Porto e da Universidade de 
Aveiro, que desenvolveu uma tecnologia 
de conservação a frio, sem tratamento 
térmico nem substâncias químicas. De 
acordo com o jornal Público, o investigador 
Norton Komora explica que o objectivo 
é “produzir alimentos mais frescos e 
saudáveis, que sejam benignos tanto 
para a saúde como para o ambiente”.

in, p3.publico.pt, 17 de Agosto de 2017

Cozinha do futuro 
apresenta-se
Um espaço multifuncional, hiperconectado 
e focado na saúde — assim será a cozinha 
do futuro, de acordo com o relatório 
Global Kitchen, realizado pelo Instituto 
Silestone, uma plataforma de investigação 
internacional em torno da cozinha e 
impulsionada pelo Grupo norte-americano 
Cosentino. No futuro, as bancadas da 
cozinha possibilitarão, por exemplo, 
que se cozinhe directamente sobre 
a superfície e que se calcule as 
propriedades nutricionais dos alimentos.

in, www.cosentino.com/blog

A M A Z O N 
I N V E S T E
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C H E F  A L E X A N D R E  S I L VA

C L I E N T E S  A U T I S T A S

HORA ESPECIAL 
PARA NECESSIDADES 
ESPECIAIS
Promover uma hora mais 
tranquila para pessoas 
autistas fazerem as suas 
compras. Diz-nos um artigo da 
multiplataforma Imagens de 
Marca que o projecto-piloto 
está a ser desenvolvido na 
Austrália, numa cadeia de 
supermercados, e prevê que 
as lojas tenham uma hora 
por dia em que reduzem, por 
exemplo, o som do rádio e a 
intensidade em luz em 50%.

in, Imagens de Marca
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O Chef Manuel 
Liebaut será 
a pessoa res-
ponsável pelo 
I+D, segundo 
as informações 
avançadas pela 
revista Time Out 
Lisboa e pela 
evasoes.pt

100% 77%

Este laboratório 
é Loco
São sobejamente conhecidas as 
experiências gastronómicas laboratoriais 
de Chefs estrangeiros como Heston 
Blumenthal e Ferran Adrià. Por cá, 
é a vez do Chef Alexandre Silva 
complementar o seu restaurante Loco, 
em Lisboa, com uma sala-laboratório, 
chamada I+D. No fundo, um espaço de 
inovação e desenvolvimento, para dar 
largas ao processo criativo.

P R O G R A M A  W O M B

COLABORAÇÃO 
ENTRE SECTORES 
AGROALIMENTAR, MAR, 
SAÚDE E TURISMO
Iniciativa de inovação 
desenvolvida por entidades 
de Lisboa visa criar soluções 
para desafios nestes quatro 
sectores.

in, jornaleconomico.sapo.pt,  
24 de Agosto de 2017

I N T E L I G Ê N C I A 

A R T I F I C I A L

VENDAS EM MOVIMENTO
Não restam dúvidas de 
que as startups não param 
de abrir caminho para 
soluções inovadoras, junto 
dos consumidores. Assim, 
a Imagens de Marca fala-nos 
da Moby Mart: uma loja 
de alimentos e bebidas 
completamente autónoma, 
capaz de viajar dentro de uma 
cidade, desenvolvida pela 
sueca Wheelys em parceria 
com a Hefei University, na 
China. Aberta 24h por dia, 
todo o ano, não necessita de 
empregados e tudo é feito 
através de uma aplicação 
para smartphone. Tudo graças 
à inteligência artificial.

in, Imagens de Marca

R E V I S T A 
D E
I M P R E N S A

DÁ NOVIDADES
O futuro vive-se todos os dias, 
em todas as áreas, um pouco por 
todo o mundo  – Portugal incluído.  
E a sua materialização é tão 
diversificada quanto os desafios 
a que dá respostas diariamente. 

FUTUROQ U A N D O  O

in, Marketeer in, BBC

65%
DAS CRIANÇAS 
QUE ESTÃO 
AGORA A ENTRAR 
NO ENSINO 
PRIMÁRIO 
ACABARÃO  
A TRABALHAR 
EM PROFISSÕES 
QUE AINDA  
NÃO EXISTEM.

Sofia Tenreiro, directora-geral da Cisco 
Portugal, in, circulodainovacao.pt.

BIODEGRADÁVEIS 
ASSIM SÃO AS 
PALHINHAS COMES-
TÍVEIS SORBOS QUE 
ACABAM DE CHE-
GAR A PORTUGAL.

RISCO QUE A PRO-
FISSÃO DE BAR-
TENDER TEM DE SE 
TORNAR AUTOMA-
TIZADA NO FUTURO, 
NO REINO UNIDO.

A G E N D A

OUTUBRO DIZ “HELLO 
TOMORROW”
“Olá Amanhã”, assim se 
chama em português a 
comunidade internacional 
Hello Tomorrow, a 26 e 27 
de Outubro, se reunirá em 
Paris, França, para um global 
summit. O objectivo: juntar 
nomes da ciência, tecnologia 
e empreendedorismo, 
para a partilha de soluções 
inovadoras para diversas 
áreas, entre as quais a 
alimentação e a agricultura.

in, hello-tomorrow.org/summit.
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FRENTE
-A-

FRENTE



SERÁ A  
ALTA
COZINHA  
OU A
COZINHA 
TRADICIONAL  
EM ALTA?

O FUT   ROU
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De um lado, Maria de 
Lurdes Modesto, referência 
incontornável da nossa 
gastronomia tradicional.  
Do outro, Henrique Sá Pessoa, 
Chef português com uma 
estrela Michelin, e um dos mais 
conceituados da actual alta 
cozinha. Duas vozes de duas 
gerações diferentes que, na 
verdade, se completam em 
defesa da cozinha portuguesa.

ENTREVISTAS, LILIANA FIGUEIRA
FOTOS, LUÍS FERRAZ
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Olhando para o presente, a cozinha portu-
guesa está boa e recomenda-se? 
Neste momento, ela representa para mim 
uma preocupação mas, ao mesmo tempo, 
também acho que está bem. Como é que con-
cilio isto? Ora, os chamados grandes chefs 
falam muito na cozinha portuguesa, mas 
não se pode dizer que a pratiquem muito. 
Não quer dizer que não a conheçam, sim-
plesmente fazem outra coisa. Na minha opi-
nião, eles praticam uma cozinha moderna, 
evoluída até do ponto de vista científico, mas 
também de alto risco. Relativamente ao meu 
optimismo, vejo que as câmaras municipais, 
um pouco por todo o país, estão muito aten-
tas às cozinhas das suas terras, e isso dá-me 
uma certa tranquilidade quanto ao futuro.

Porque acha que é de alto risco?
Para mim, o principal aspecto da alimen-
tação é manter a vida com saúde. Quando 
falo de alto risco nesta cozinha que se faz 
agora refiro-me à prática dessa cozinha sem 
preparação, sem bases sólidas. E porquê? 
Porque os alimentos devem ser saudáveis, 
bons. E o que acontece é que nas cozinhas tra-
dicionais, a comida cozia até ao fim, tratava 
de sanear bactérias, enquanto que esta nova 
cozinha é a cozinha das cozeduras curtas. 

No seu primeiro 
programa televisivo, 

em 1958, ensinou a 
preparar alcachofras. 

Hoje já não as utiliza 
tanto quanto gostava, 

mas se há ingrediente de 
que não prescinde são 

as ervas aromáticas que 
cultiva no terraço de 

sua casa.

Mas também há que destacar que uma coisa é 
a cozinha dos chefs, outra a cozinha da famí-
lia, para a qual eu estive sempre virada. 

Portugal está cheio de restaurantes, cafés…
Não é Portugal, é o lado esquerdo de Portugal, 
a faixa tocada pelo Atlântico e também pelo 
Mediterrâneo. Infelizmente, as aldeias vão 
estando cada vez mais desertas, mas ainda 
há não muito tempo fui a uma festa lindíssi-
ma na Beira Baixa, em Oleiros, para a festa do 
cabrito estonado. E também há pouco tem-
po dei o meu contributo para a divulgação 
do pastel de Vouzela. Estas são as minhas 
preocupações e ambições.

Acha que o futuro passa por defender mais 
estes nossos produtos?
Sim. Fora das grandes cidades, os pratos são 
sempre de festa. Por isso é que as pessoas se 
reúnem, mas essa também é uma função 
da alimentação: a reunião e a partilha.

Nós vivemos muito à mesa…
Exacto. A reunião que a cozinha tradicional 
proporciona é muito importante, coisa que 
não acontece na contemporânea. Se pedir-
mos pratos diferentes à mesa, não estamos 
a comungar sabores nem sensações, nem 
emoções. Já na cozinha tradicional, quando 
comemos o cabrito estonado, estamos todos 
a saber o que estamos a comer, estamos todos 
a sentir a mesma coisa.

MARIA DE LOURDES MODESTO

Sim à boa cozinha 
portuguesa e aos 
bons restaurantes 
de autor

ALAR DE COZINHA 

TRADICIONAL IMPLICA 

REFERIR MARIA DE LOURDES 

MODESTO, NOME DE 

REFERÊNCIA NO PANORAMA 

DA CULINÁRIA NACIONAL. 

COM UMA VIDA DEDICADA 

À GASTRONOMIA , COMEÇOU EM 1958 

NA TELEVISÃO E, DESDE ENTÃO, NÃO 

MAIS PAROU. MAS DESENGANE-SE QUEM 

JULGA QUE DEFENDE APENAS O QUE DE 

MELHOR E MAIS TRADICIONAL TEMOS. 

MARIA DE LOURDES MODESTO NÃO 

NEGA UMA BOA NOVIDADE, COM 

A DOSE CERTA DE MODERNIDADE.

F
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JOSÉ 
AVILLEZ
“Não andou na escola 
de hotelaria, mas tem 
um curso de marketing 
e publicidade. Portanto, 
tem uma base muito 
boa de partida, tem uma 
grande curiosidade e, 
depois, sabe ler.”

RAYMOND  
BLANC
“Também não andou 
numa escola de hotelaria, 
mas gosta tanto daquilo 
que está a fazer que às 
vezes até parece um 
pouco ridículo. Gosto 
porque transmite uma 
alegria enorme.”

JOAQUIM 
FIGUEIREDO
“Infelizmente já nos 
deixou, mas tinha uma 
atitude muito parecida 
com a do Raymond 
Blanc. Ele não dizia 
salada, dizia ‘saladinha’… 
percebe?”

FRENTE-A-FRENTE

Se for 
original, o que  
é preciso é fazer 
novo. Não 
estragar o que 
há, preservar  
o que há de bom 
e depois fazer 
novo.

E onde é que se poderia inovar para levar 
mais longe a cozinha?
A inovação da cozinha tradicional vai-se dan-
do. Seria bom que as pessoas, desde já, aten-
dessem às recomendações da Organização 
Mundial de Saúde: menos sal, menos açúcar, 
menos gordura. Se fizessem os mesmos pratos 
com um pouco de tudo isto a menos, estáva-
mos a fazer a grande inovação.

Os chefs também têm um papel importante 
nessa ‘educação’ junto dos clientes?
É do desconhecimento de alguns que eu me 
queixo. Mas, verdade seja dita, há muitos que 
têm a preocupação de saber, há muita gente 
que estuda – porque a cozinha também está 
nos livros.

Defende que eles deviam ler mais…
Eu mando ler tudo, até as revistas cor-de-rosa! 
O que é preciso é habituarem-se a ler. 

Ouvimo-la dizer também numa entrevista 
que a cozinha italiana entrou-nos pela casa 
adentro há uns anos. Acha que vai acontecer 
o mesmo com outra?
É uma cozinha de facto muitíssimo boa. Não 
quer dizer que seja a melhor, assim como 
a nossa também não é provavelmente a me-
lhor. Mas foi uma cozinha que alimentou ge-
rações e gerações e, portanto, tem que ver com 
os nossos genes. Acho que a cozinha japonesa 
está a ‘abusar’ um pouco do espaço. 

Mas não será isso que hoje os portugueses 
procuram: diversidade de cozinhas, de pro-
dutos? 
Não são só os portugueses, é o mundo inteiro, 
porque é a única maneira que temos de nos 
alimentar. Nós esgotamos tudo. Comemos 
muito, comemos demais. E uma das coisas 
que devia ser tida em conta num bom progra-
ma de educação alimentar são as quantidades. 
Já não conseguimos comer aquelas pratadas 
que muitas vezes nos servem quando não 
é cozinha de autor.

Se hoje escrevesse um livro, seria sobre o quê?
Há muitas coisas sobre que escrever, mas eu 
gosto muito de técnicas culinárias, porque 
hoje um assado não se faz como se fazia. Faço 
a minha reverência aos chefs modernos, pois 
agora já asso como eles.

E como é que é?
Eu começava por fazer a crosta no forno 
e depois ia assando. Agora, posso fazer a cros-
ta, mas depois o fogão não vai além dos 150 
graus. E fica bem. 

Existe alguma outra técnica mais actual que 
ache que vale a pena?
Eu estou sempre a aprender. Vejo os progra-

NOMES QUE FAZEM A COZINHA
Três foi a conta que Deus fez e é o número de 
nomes apontados por Maria de Lourdes Modesto:
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FRENTE-A-FRENTE

Pastel de bacalhau
É, no entender de Maria de Lourdes Modesto, 
um prato “proibido” de ser reinventado  
– “Completamente!”

Queijo
Um dos produtos nomeados pela 
gastrónoma como representante do 
potencial da nossa cozinha: “Tem sido muito 
desprezado e merecia aparecer na mesa.”

NO PA S S A D O E NO F U T URO
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MARIA DE LOURDES MODESTO

mas de cozinha e não é raro aprender isto 
ou aquilo. Por exemplo, a cozinha molecular.

O que é que vê de bom nessa cozinha?
É muito interessante. Claro que eu não vou 
fazer esferificações com a minha posta de 
salmão, mas os chefs precisam de saber 
trabalhar aquelas gelatinas.

Olhando para o futuro, acha que os chefs  
deveriam trabalhar mais em colectivo ou de 
forma mais individual?
Acho que os chefs têm surgido em cogumelo: 
essa é realmente a imagem que correspon-
de ao meu sentimento. Vejo-os a dialogar 
bastante uns com os outros, mas se isso é 
proveitoso para o trabalho de cada um, não 
sei. Pessoalmente, tenho pena de não haver 
marcas identitárias mais fortes. Gostava que 
cada chef tivesse uma identidade profissional 
muito forte, que nos faça saber ao que vamos, 
quando vamos ao seu restaurante. 

E mesmo que prove um prato que não tenha 
uma base portuguesa, mas sim outras in-
fluências, isso não deixa de contribuir tam-
bém para a nossa gastronomia…
Se for original, o que é preciso é fazer novo. 
Não estragar o que há, preservar o que há de 
bom e depois fazer novo. 

Por fim, como é que acha que vai ser no futu-
ro a cozinha portuguesa?
Uma grande interrogação. A cozinha portu-
guesa é aquilo que sempre foi: rústica, forte, 
uma cozinha de mulheres. O que o futuro nos 
reserva do ponto de vista gastronómico, since-
ramente não sei. Mas vejo que há uma camada 
grande de gente jovem que adere à novidade 
e estou a referir-me à cozinha de autor. Tenho 
visto salas cheias nesses restaurantes.

E como gostava que fosse?
Gostava que houvesse restaurantes com 
boa cozinha portuguesa e bons restauran-
tes de cozinha de autor. Que houvesse um 
restaurante japonês, restaurantes chineses, 
restaurantes de cozinha italiana. E também 
gostaria muito de ver em Portugal um bom 
restaurante de cozinha francesa, que essa 
é a mãe.

Portanto, há lugar para toda a gente.
Desde que façam bem, quanto mais diversifi-
cado e mais divertido for, melhor.

Aos 87 anos, 
Maria de Lourdes 
Modesto continua 
a colaborar em 
diversos projectos: 
mais recentemente 
com um grupo de 
cientistas para um 
congresso sobre o 
uso de leguminosas.

Vejo que há uma 
camada grande de gente 
jovem que adere  
à novidade e estou  
a referir-me à cozinha  
de autor.



A cozinha portuguesa está boa e recomen-
da-se?
Está boa. Acho que está num momento histó-
rico com o recorde de prémios Michelin que 
tivemos este ano. Há-de haver sempre quem 
diga que esses prémios não representam 
o universo da cozinha tradicional portugue-
sa, mas eu faço sempre esta comparação: 
não representam na sua totalidade, mas 
é como se fosse uma equipa de futebol, que 
tem o Cristiano Ronaldo, o Nani e todos os 
outros jogadores, sendo que o Ronaldo é a 
nossa referência máxima. Portanto, eu diria 
que os prémios Michelin são uma espécie 
de Cristiano Ronaldo da selecção nacio-
nal da gastronomia portuguesa e este ano 
houve uma colheita de Ronaldos grande. 
E claro que o facto de haver restaurantes de 
referência com estrelas Michelin com chefs 
portugueses, que é coisa que não aconte-
cia no passado, espoleta também um gosto 
pela cozinha portuguesa no geral para um 
público mais interessado e mais entendido. 
O mesmo cliente de um restaurante com 
estrela Michelin vai querer visitar um res-
taurante tradicional, comprar algo ligado à 
nossa tradição e à nossa cozinha. E nós temos 
visto realmente que esta ligação entre a alta 
cozinha, a tradicional e o produto teve uma 
evolução brutal nestes últimos anos. Acho 
que isto também se deveu um pouco ao fac-
to de a própria crise nos ter obrigado a voltar 

muito para nós e a sermos criativos com pou-
co. Houve necessidade de procurar um tipo 
de restauração mais acessível por questões 
económicas, mas que foi buscar também mui-
tas das tradições que estavam perdidas. E este 
nascimento recente da alta cozinha também 
foi muito fruto dessa vontade de cozinhar 
a cozinha portuguesa. Eu quero dar aquilo 
que acho que Portugal tem de melhor.

E o que tem Portugal de melhor?
Peixe e marisco. Quer dizer, Portugal tem 
muita coisa boa. O que eu acho que falta, e tem 
vindo a melhorar, é realmente a valorização 
destes produtos bons que nós temos, e que 
muitas vezes está disperso e pouco apoiado. 

O próprio restaurante Alma também trans-
mite um pouco do receituário nacional, até 
através dos ingredientes que utiliza. Fazê-lo 
tem sido um cuidado seu?
Ultimamente tem sido cada vez mais uma 
preocupação. A minha cozinha já foi muito 
mais internacional do que é hoje em dia, mas 
continuo obviamente a não ser um purista 
nem tradicionalista. 

Olhando para o Alma, em que pratos isso se 
reflecte?
Por exemplo, o menu Costa a Costa é o mais 
representativo dessa filosofia, porque temos 
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HENRIQUE SÁ PESSOA

Da tradicional à 
alta, a experiência  
é quem manda

Depois do Alma,   
do Cais da Pedra,  
do espaço no Time 
Out Market Lisboa  
e do Tapisco , o Chef 
irá abrir um Tapisco 
no Porto, o seu 
primeiro restaurante  
no norte do país.

EM VÁRIOS PROJECTOS 

DE RESTAURAÇÃO, MAS 

É O ALMA QUE SIMBOLIZA 

A VERDADEIRA ALMA 

DESTE CHEF. UMA 

ALMA ESTRELADA PELO 

GUIA MICHELIN E QUE 

CONSAGROU AINDA MAIS O SEU NOME. 

MAS HENRIQUE SÁ PESSOA, HÁ MUITO 

CONHECIDO PELOS SEUS PROGRAMAS 

DE TELEVISÃO E LIVROS DE COZINHA, 

CONSTRÓI TAMBÉM A SUA ASSINATURA  

A PARTIR DA GASTRONOMIA PORTUGUESA 

– UMA REFERÊNCIA E INFLUÊNCIA QUE 

LEVA PARA O FUTURO.

T
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sardinha, gambas do Algarve, veja dos Aço-
res – produtos muito específicos que não se 
podem encontrar em mais nenhum lado. 
Portanto, há alguma incorporação de inova-
ção no sentido em que a receita não é exacta-
mente como a receita nacional, mas o ponto 
de partida é o mesmo.

As técnicas também mudam…
Claro, hoje temos acesso a equipamentos que 
não tínhamos há 20 anos. Mas, por exemplo, 
está-se a recuperar o cozinhar outra vez com 
o fogo. É uma tendência.

Estamos a caminhar para o futuro, mas a 
voltar às raízes.
Há 10 anos era a cozinha molecular, agora 
estamos a voltar às raízes. Mas eu identifico- 
-me mais com isso do que com uma cozinha 
estratosférica, que muitas vezes não tem cor-
respondência no paladar.

A alta cozinha não tem que ser estratosfé-
rica?
Não, aliás, para mim isso é muito mais desa-
fiante. Consigo criar um prato que alguém 
adora, que lhe traz todo o tipo de memórias 
– uma açorda, sardinhas assadas –, mas que 
nunca faria da forma como eu faço aqui no 
Alma. Essa para mim é a parte autoral e que 
faz alguém visitar o restaurante e dizer: isto 
realmente é uma experiência única. 

O facto de a alta cozinha partir também do 
receituário nacional e trazer algumas me-
mórias às pessoas faz com que possa ser 
uma cozinha de partilha e reunião?
Sem dúvida. Isso é uma coisa que nós qui-
semos criar no Alma. Tentamos muito dar 
esse ambiente quase de casa. E isso também 
faz parte desse sentimento de estar à mesa 
com amigos, família, namorada ou sozinho, 
e sentirmo-nos bem.

Há pouco falou dos produtos locais. Como 
é que a cozinha pode evoluir no sentido de 
procurar ser um pouco mais sustentável?
Penso que cada vez mais, e muitas vezes 
sem darmos conta, estamos a comprar in-
gredientes que estão fora de época. Penso 
que temos que começar a ter essa consciên-
cia e, se calhar, um prato não pode estar na 
carta durante um ano porque não há aquele 
ingrediente o ano todo. 

REFERÊNCIAS 
INSPIRACIONAIS
Confessa que podia 
estar o dia todo a nomear 
chefs que o inspiram. 
Não sendo possível, 
ficam pelo menos 
alguns nomes:

“Vítor Sobral, Luís Baena e Fausto 
Airoldi, sendo que o Vítor Sobral foi 
sem dúvida um dos chefs que mais me 
inspirou. Para mim, é o grande 
padrinho da nova cozinha 
portuguesa, que fez a transição da 
cozinha tradicional e de restaurantes 
típicos para uma cozinha autoral.”

“Da minha geração, acho que o 
José Avillez é a referência máxima, 
mas noutros segmentos temos o 
Pedro Lemos, Rui Paula, Ricardo 
Costa, Alexandre Silva, João 
Rodrigues. Acho que há um cluster da 
mesma geração que está a levar a 
nossa gastronomia para um patamar 
nunca antes atingido.”

“A nível internacional, Gordon 
Ramsay, Marco Pierre White  
e Jamie Oliver.” 

Há 10 anos era a 
cozinha molecular, agora 
estamos a voltar às raízes. 
Mas identifico-me mais 
com isso do que com uma 
cozinha estratosférica.
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O mesmo 
cliente de um 
restaurante 
com estrela 

Michelin vai 
querer visitar 

um restaurante 
tradicional, 

comprar algo 
ligado à nossa 

tradição e à 
nossa cozinha.

Os chefs também têm um papel educativo em 
relação a estas questões?
Sim, é preciso comunicar isso, consciencia-
lizar as pessoas. Como representante de gas-
tronomia, quando fazemos televisão, rádio, 
e passamos uma mensagem de equilíbrio, 
isso é importante. Até porque hoje em dia 
temos os olhos postos em nós, somos uma 
espécie de rock star. 

Quanto aos restaurantes tradicionais, como 
é que devem caminhar para o fututro?
Pela forma como a nossa sociedade evoluiu 
e pela forma como nós consumimos, para um 
restaurante que tem 30 anos é difícil ter a mes-
ma decoração e ambiente e que isso seja agra-
dável hoje em dia. Não estou a dizer que isso 
seja aplicável em todos: há restaurantes que 
gostamos de encontrar exactamente como há 
30 anos. Mas eu diria que é tentando actuali-
zar, modernizar. Há restaurantes que se foram 
actualizando na cozinha, nos equipamentos, 
e que souberam manter a sua essência.

E como é que se imagina daqui a alguns anos? 
Espero, acima de tudo, ter a mesma paixão 
que tenho agora como quando tinha há 20 
anos. Essa é que a parte mais desafiante. Se 
calhar, mudarei ainda mais a minha forma 
de estar na cozinha, mas a paixão e a alma 
continuarão as mesmas.

E a cozinha portuguesa, como será?
Não vejo muitas alterações nos próximos 20 
anos – vejo actualizações. Por exemplo, há 
coisas que se faziam antes na cozinha tra-
dicional que já não fazem sentido, como as 
quantidades, o excesso de gordura, de açú-
car, de ovos. Se eu fizer um bacalhau à la-
gareiro e colocar apenas um terço do azeite, 
será que o bacalhau vai piorar? Se a cozedura 
do bacalhau for mais cuidada, a uma tem-
peratura mais baixa e utilizando uma das 
técnicas que estão disponíveis hoje em dia, 
o bacalhau não sairá mais enaltecido? É mais 
elegante e faz todo o sentido: nós sempre 
pecámos muito pelo excesso e ainda vemos 
isso nos restaurantes.

Qual é o ingrediente secreto para o futuro?
Há uns anos eu diria coragem, agora diria 
confiança. 
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Cozido à 
portuguesa 
Um prato que não pode ser 
reinventado: “Para mim, 
um cozido à portuguesa é 
um cozido à portuguesa, 
uma feijoada é uma feijoada.”

Bacalhau
Se calhar, o produto mais óbvio 
que identifica a nossa cozinha. 
Mas “o porco alentejano também 
é um produto muito nosso.” 

NO PA S S A D O E NO F U T URO



ALIMENTAÇÃO
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Serão os pratos, vinhos  
e produtos que vai servir 
amanhã diferentes do 

que são hoje? Alguns sim,  
outros nem tanto. Mas é certo 
que a alimentação do futuro 
poderá encomendar menus com 
novas receitas. Deixamos-lhe 
alguns ingredientes nas próximas 
páginas.



AFINAL,O QUE
VAMOS NÓS
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PERANTE O DESAFIO 
DA SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL, DAS NOVAS 
TENDÊNCIAS DE CONSUMO 
E DOS PROCESSOS 
PRODUTIVOS, O QUE 
ALIMENTARÁ A ALMA  
DA NOSSA GASTRONOMIA 
NO FUTURO? DA ORIGEM 
AO PRATO, IMPORTA SABER 
O QUE ESTÁ , PODE E DEVE 
MUDAR.

TEXTO, LILIANA FIGUEIRA

estes anos mais difíceis, diria que houve 
dois grandes sectores que sobreviveram: 
o turismo e a agricultura em algumas áreas.” 
Luís Mira da Silva, presidente da Inovisa, 
resume desta forma a evolução positiva que 
o sector agrícola tem vivido em Portugal. 
Mas porque a evolução – neste sector e nou-
tros ligados à alimentação – traz também 
desafios, é tempo de nos sentarmos à mesa 
e provarmos um pouco do dia de amanhã. 

Nacionais e tradicionais em terra firme
Segundo Luís Mira da Silva, já temos uma 
agricultura moderna, industrializada, al-
tamente competitiva a nível internacional 

e com gente que sabe fazer. O responsável 
da Inovisa, entidade criada pelo Instituto 
Superior de Agronomia da Universidade de 
Lisboa (ISA), dedicada ao empreendedoris-
mo e à transferência de conhecimento nos 
sectores agrícola, alimentar e florestal, des-
taca assim duas áreas que têm evoluído de 
forma interessante: a hortifruticultura, que 
inclui também o vinho e o azeite, e a área 
animal, com cada vez mais oferta de pro-
dutos de carne de raças autóctones. “Hoje 
em dia, estes produtos democratizaram-se, 
os preços baixaram um pouco e a oferta 
é muito maior ao nível dos produtos tradi-
cionais”, explica o responsável. 

REPORTAGEM

N
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Ciência ao serviço do consumidor
Hoje, também as opções dos consumidores di-
tam novas ofertas e fazem, para Paulina Mata, 
com que a alimentação caminhe para uma 
diversidade maior. E aqui também a ciência 
cumpre uma função importante: “Nos últi-
mos anos, o conhecimento científico permitiu 
desenvolver produtos para pessoas com aler-
gias e intolerâncias alimentares, ou com op-
ções alimentares diferentes. Esta é uma área 
que tem necessariamente que evoluir”, recor-
da a professora e coordenadora do mestrado 
de Ciências Gastronómicas da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa e do Instituto Superior de Agronomia.

Outras opções precisam-se
Maria Manuel Gil, coordenadora do pólo 
MARE – IPLeiria (Instituto Politécnico de Lei-
ria), recorda o papel de reeducação e divulga-
ção que o sector HoReCa pode desempenhar. 
“Há uma tendência alimentar que é influen-
ciada pelos chefs e pelas pessoas ligadas à res-
tauração e eles podem ajudar a mudar o para-
digma da nossa alimentação e que fiquemos 
abertos a outras opções”, considera a respon-
sável do MARE, que trabalha em três frentes: 
a aquacultura, a biotecnologia marinha e o 
desenvolvimento de recursos alimentares 
marinhos. Afinal, explica Maria Manuel Gil, 
perante o facto de que em 2050 a produção 

Acho que não 
vamos comer 
coisas muito 
diferentes. 
Vão haver é 
mais pessoas 
a comer coisas 
diferentes.
LUÍS MIRA DA SILVA , INOVISA

Será este um 
hambúrguer 
do futuro? Não 
temos a certeza, 
mas uma coisa  
é certa: tem 0% 
de carne.

©Impossible Foods
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MONTRA  
PARA O FUTURO 

De novos produtos a experiências que 
valorizam os pratos, não faltam ideias, 
pela voz dos especialistas, com potencial 
inspirador para oferecer diferente amanhã. 

À esquerda, 
Paulina Mata 
com uma 
peça que 
representa o 
cinamaldeído, 
molécula 
responsável 
pelo aroma da 
canela.

A experiência 
gastronómica 
El Somni dos 
irmãos Roca, 
nas imagens 
acima, usou 
o som e a 
imagem para 
intensificar 
a percepção 
dos sabores 
dos pratos 
servidos.

Nem tudo  
o que parece é
“Nos EUA há uma empresa 
chamada Impossible Foods 
cujo produto estrela é um 
hambúrguer vegetariano, que 
é exactamente igual à carne: 
tem o mesmo cheiro e textura 
e, quando se grelha, também 
sangra. O responsável diz que 
não quer vender a vegetarianos, 
mas sim a quem come carne. 
Acho que a inovação poderá 
passar por coisas que não 
mudem os nossos hábitos 
alimentares.”
LUÍS MIRA DA SILVA , INOVISA

Refeição com  
princípio, meio e fim
“No MARE, já conseguimos 
desenvolver produtos 
inovadores, em colaboração 
com uma empresa, que nos 
permitem preparar uma 
refeição completa: como 
entrada, temos pão d’algas,  
pão de bivalves; para prato 
principal, bacalhau com algas, 
azeite enriquecido com algas; 
para sobremesa, o gelado de 
algas e kefir; e para beber, gin 
com algas. Há também um 
chutney de ginja com algas, 
que nos permite ter um molho 
para temperar.”
MARIA MANUEL GIL , MARE

“A percepção que temos dos 
alimentos não depende só 
dos sentidos, depende das 
emoções, do meio envolvente. 
Sabe-se isso, mas tal pode 
ser bastante mais explorado, 
modificando a percepção 
que temos de um prato com 
o som, com formas diferentes 

de servir... O Chef Heston 
Blumenthal do The Fat Duck 
já o faz há muito tempo, com o 
prato Sound of the Sea. 
Este aspecto também foi 
bastante explorado na 
experiência gastronómica 
El Somni [um jantar com 12 
pratos, preparado como se 
de uma ópera se tratasse] dos 
irmãos Roca do restaurante 
El Celler de Can Roca.”
PAULINA MATA , CIENTISTA

Sim às novas  
experiências 
sensoriais
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A Impossible 
Foods usou o 
composto quí-
mico heme para 
simular  
a cor e o sabor 
da carne.

Diria que a próxima 
revolução terá que 
ver com formas mais 
eficientes de explorar 
o lado multissensorial 
e emocional da 
alimentação.
PAULINA MATA , CIENTISTA

PA R A FI NA LI Z A R

Maria Manuel Gil, do MARE - 
IPLeiria, não põe de lado esta 
alternativa, face à necessidade 
de optarmos por novas fontes 
de proteínas. Mas, “dada a nossa 
cultura, a sua inclusão demorará: 
poderá passar mais rapidamente 

pela alimentação animal”, explica. 
Luís Mira da Silva partilha da 
mesma opinião, afinal, diz, “os 
hábitos alimentares das pessoas 
não mudam facilmente”. O que 
não significa que algo não esteja a 
mudar. O responsável explica que 
a própria legislação europeia está 
a evoluir, no sentido de ser mais 
permissiva ao uso de insectos 
nas rações dos animais. Desta 
forma, continua, potenciam-

-se as políticas de economia 
circular e minimiza-se o impacto 
do desperdício: “os insectos 
comem os resíduos das unidades 
de produção e transformação 
agrícolas, que eram um 
problema e um custo para a 
indústria, e depois são usados 
na alimentação animal”. Assim, 
a resposta à eterna questão 
dos insectos poderá, ainda que 
indirectamente, ser “sim”.

Comer insectos: 
sim ou não, 
eis a questão

animal não será suficiente para alimentar 
toda a população – os bifes, por exemplo, 
serão um recurso escasso e caro –, “é neces-
sário encontrar outras fontes de proteínas”. 

Assim, o MARE tem trabalhado com algu-
mas empresas na criação de produtos inova-
dores através da utilização de novos recursos 
marinhos. “Passa muito por algas, por outras 
espécies de peixe, mas também por outros 
organismos invertebrados que não são agora 
considerados na alimentação, como os pepi-
nos do mar, mas que têm uma caracterização 
nutricional importante”, identifica Maria 
Manuel Gil, que alerta também para as várias 
espécies de peixe que já estão em vias de ex-
tinção ou em situação problemática. E aqui 
a aquacultura pode ajudar a minimizar os 
danos. “Temos sistemas em Portugal de exce-
lência”, defende a responsável, acrescentan-
do existirem muitas espécies de bacalhau, 
atum e linguado em vias de extinção que po-
deriam ser controladas graças a este sistema. 

Novidades na mesa da cozinha
Mas porque, na opinião de Maria Manuel Gil, 
o consumidor tem sempre alguma resistên-
cia à mudança, as alterações alimentares po-
dem ser feitas gradualmente, transformando 
as novas fontes de proteína em algo que seja 
semelhante à proteína animal. “As algas são 
tão antigas, por que não incluí-las nos nos-
sos pratos tradicionais? Por que não fazer um 
bacalhau à brás com outra proteína?”, ques-
tiona a responsável. E o cozido à portuguesa, 

Luís Mira da 
Silva é também 
professor no Ins-
tituto Superior 
de Agronomia, 
que produz um 
vinho  branco.
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continuará a ser como o conhecemos ou po-
derá vir a ter ingredientes novos? “Um prato 
como o cozido leva batatas, em algumas re-
giões arroz, tudo coisas que vieram de outras 
paragens. Poderá acontecer o mesmo. Alguns 
ingredientes, como a carne, poderão sofrer 
grandes aumentos de preço”, diz por seu tur-
no Paulina Mata. 

E embora haja coisas que se foram per-
dendo e outras que estão a ser recuperadas, 
para Paulina Mata a diversidade de produtos 
que consumimos é cada vez menor. “Recen-
temente, numa conferência, ouvi que 75% 
das plantas que comemos correspondem a 
apenas 12 espécies. E que 90% da produção 
animal para alimentação a nível mundial 
corresponde a 15 mamíferos e aves”, realça 
a docente que, no entanto, recorda a forma 
como a globalização nos tem trazido ingre-
dientes de outras partes do mundo, como 
as tapiocas. Por outro lado, continua, nos 
últimos anos começaram a ser usados aditi-
vos alimentares, como gelificantes e emul-
sionantes, que permitem alterar texturas e 
apresentações. Já nas bebidas, Paulina Mata 
é da opinião que continuaremos a beber 
o mesmo, mas com mais qualidade, graças 
ao conhecimento e à tecnologia. E dá como 
exemplo os sumos e as novas técnicas de con-
servação que permitem manter os sabores 
e aromas mais próximos da fruta fresca.

Inovação traz qualidade 
Qualidade é de resto uma palavra-chave para 
Luís Mira da Silva, da Inovisa. “Acho que há 
um paradigma de mudança em prol da quali-
dade, da sustentabilidade, e depois há produ-
tos que deixam de ser moda. Mas não consi-
go prever nenhum que venha a desaparecer”, 
explica o responsável, salientando antes o 
novo paradigma das startups como fonte de 
inovação e berço de novos produtos. Lá fora, 
aliás, “as grandes empresas estão a associar- 
-se às startups como forma de ganharem 
novos mecanismos de inovação”. 
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uís Ramos Lopes (LRL), 
jornalista especialista 
em vinhos, director da 
revista Vinho Grandes 
Es co lhas, avisa desde 
logo: “É muito difícil an-
tecipar comportamen-

tos de mercado a 10 anos”. Esse é afinal o 
tempo que uma vinha demora a ficar ma-
dura, desde a plantação até à pro-
dução em pleno. Já do lado da 
procura são múltiplas as va-
riáveis, existem vários mer-
cados, segmentos de preços e 
perfis de consumidores. Mas se 
isso dificulta previsões a longo pra-
zo, mostra que o sector não é estandar-
dizado e que devemos olhar o amanhã com 
optimismo. Afinal, para Luís Ramos Lopes, 
as vinhas e os vinhos portugueses vão man-
ter o rótulo da qualidade.

Antes do futuro, o passado e o presente
LRL: Importa perceber que em Portugal 
o próprio conceito de “vinho de qualida-
de” é algo relativamente recente. Se pen-
sarmos no que eram os restaurantes há 
20 anos em termos de serviço de vinhos, 
no que era a viticultura, a produção de 
vinho, nada disso tem que ver com o que 
é hoje. O conceito de qualidade cingia-se 
a meia dúzia de restaurantes, de produto-
res e de consumidores. Os vários agentes 
evoluíram em paralelo de forma tremen-
da nas últimas décadas.

SE A GASTRONOMIA E A DIETA ALIMENTAR 
NOS APRESENTAM DIARIAMENTE VÁRIOS 
DESAFIOS, AS VINHAS E OS VINHOS NACIONAIS 
SÃO TAMBÉM UM IMPORTANTE SECTOR 
A CONHECER, PROVAR E POTENCIALIZAR.

ENTREVISTA, LILIANA FIGUEIRA

“O futuro dos  
vinhos portugueses 
é risonho”

L

NA PRIMEIRA PESSOA

As tendências dos próximos anos
Depende dos preços, mas diria que nos pri-
meiros degraus da escada vai haver um maior 
consumo de vinhos brancos e rosé, sendo que 
os brancos vão vender-se mais em todos os 
segmentos de preço. Depois, na base da pi-
râmide vai manter-se o interesse por vinhos 
exuberantes, frutados, jovens, frescos, sua-
ves, com os taninos muito polidos, muito 
redondos. E o preço será o principal factor 
de decisão. À medida que vamos subindo no 
segmento de preço e no grau de exigência do 
consumidor, as regiões e as marcas come-
çam a ganhar peso na decisão de compra.  
E aí procuram-se vinhos com alguma elegân-
cia, onde o teor alcoólico não é tão importan-
te, com maior identidade e personalidade.  
E depois, no topo, temos os super-nichos, 
onde há um pouco de tudo: vinhos velhos, 
orgânicos, naturais, vinhos que fazem dife-
renciação. E também se vão vender cada vez 
mais espumantes.

Vinhos de nicho: qualidade, 
diferenciação, custos
Os orgânicos ou biológicos são uma tendên-
cia para crescer e para se tornarem mais ba-
ratos, porque hoje quase todos os produto-
res querem ter uma área de vinha orgânica. 
Por outro lado, também já se percebeu que, 
por enquanto, o consumidor não está dispos-
to a pagar mais por vinho orgânico. Quanto 
aos naturais, supostamente são vinhos sem 
intervenção ou com pouca intervenção, mas 
temos que perceber que vinho verdadeira-
mente natural não existe. A própria uva de vi-
nho sem intervenção humana não produzi-
ria fruto. É possível produzir vinhos naturais 
com qualidade, mas na esmagadora maioria 

EM PORTUGAL, O CONCEITO  
DE “VINHO DE QUALIDADE” É ALGO 
RELATIVAMENTE RECENTE.

VAI HAVER UM MAIOR CONSUMO  
DE VINHOS BRANCOS E ROSÉ, E OS 
ESPUMANTES VÃO VENDER-SE TAMBÉM 
CADA VEZ MAIS.

Os orgâni-
cos ou bioló-
gicos são uma 
tendência 
para crescer  
e para se tor-
narem mais 
baratos.
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LUÍS RAMOS LOPES

a não intervenção conduz a vinhos defeituo-
sos em termos de aroma e de sabor. Mas in-
felizmente, em alguns nichos de mercado, 
existem consumidores que valorizam mais 
a diferença do que a qualidade. 

Ainda a diferenciação
Há muitas formas de marcar diferença. 
Os espumantes brancos da casta tinta Baga, 
por exemplo. Ou fazer um vinho branco não 
espumante a partir de uma uva tinta. É a tal 
procura da diferenciação que pode passar 
pelo rótulo, pelo nome da marca, por co-
locar vinhos a envelhecer dentro de água. 
Muitas vezes a diferenciação faz-se recor-
rendo a técnicas do tempo dos nossos avós. 
Há cada vez mais pessoas a utilizar tonéis an-
tigos ou barricas velhas para estagiar os seus 
vinhos. Existe de facto uma procura grande 
pela diferença. 

Sobre quem mais ordena: o consumidor
O consumidor está mais aberto a coisas 
novas, mas por outro lado o preço continua a 
comandar as decisões de compra. A oferta é 
enorme e muitas vezes o comprador refugia-
-se nas marcas que já conhece ou que lhe dão 
algum “certificado” de qualidade, como um 
prémio no concurso ou uma boa classifica-
ção numa revista.

É MUITO MAIS FÁCIL VENDER UM 
VINHO ‘DIFERENTE’ QUANDO HÁ 
CAPACIDADE DE RECOMENDAÇÃO:  
AÍ O TRABALHO FEITO NO WINE BAR OU 
RESTAURANTE É MUITO IMPORTANTE.

Há cada 
vez mais 
pessoas a 
utilizar to-
néis antigos 
ou barricas 
velhas para 
estagiar os 
seus vinhos. 
Existe de 
facto uma 
procura 
grande pela 
diferença. 
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NA PRIMEIRA PESSOA

Caminhamos para tradição 
ou optimização?
Há dois caminhos completamente distintos: 
um aumento enorme de tecnologia para os 
vinhos de volume, que são os que represen-
tam mais de 95% do consumo. E para os vi-
nhos de nicho caminhamos para processos 
cada vez mais artesanais, quer na vinha quer 
na adega.

Nova tecnologia à espreita
Um equipamento que pode vir a generali-
zar-se em algumas adegas chama-se osmo-
se inversa e serve para muitas coisas, entre 
as quais diminuir o teor alcoólico. Nos úl-
timos anos temos tido dificuldade em man-
ter o potencial alcoólico das uvas num nível 
moderado e, se o consumidor começar a 
torcer o nariz a vinhos com 14.5º e 15º, este 
equipamento pode vir a ser mais comum no 
futuro. 

Um clima de mudança
Houve uma evolução grande ao nível das 
vinhas, das castas e clones, e hoje produ-
zem-se genericamente uvas mais maduras. 
Globalmente, também as alterações climáti-
cas têm conduzido ao aumento das tempera-
turas médias e isso faz com que as uvas ama-
dureçam mais rapidamente. Mas, atenção, 
um Verão muito quente não significa uvas 
com um grande potencial alcoólico, porque 
a planta também se defende.

Castas portuguesas: reaparecimentos
Das 250 e tal castas que temos, muitas fo-
ram desaparecendo, porque foi-se apos-
tando naquelas que em determinada altura 
ofereciam mais garantias. De alguma ma-
neira, perdeu-se algum património nessa 
evolução, que agora começa a ser recupera-
do, também pela aposta na diferenciação. 
Quando no Douro se começa a fazer vinhos 

de Tinta Francisca, por exemplo, ou de ou-
tras castas mais raras e antigas, procura-se 
a diferença. 

Aparecimento de novas castas
Não vão surgir novas castas porque elas já 
lá estão, nas vinhas velhas e nos campos de 
investigação. O que pode haver é um me-
lhor aproveitamento de uvas de que nunca 
ninguém ouviu falar, mas que estavam lá. 

O futuro com vinho, com certeza
Acredito que o futuro dos vinhos portugue-
ses é risonho. Temos todas as razões para 
estar confiantes, pois conseguimos ir ao en-
contro daquilo que o mercado internacional 
pede: qualidade e diferença. Um vinho, só 
por ser português, já é diferente nesse mer-
cado: basta que seja feito com uvas portu-
guesas. Portugal tem um património imen-
so e havendo uma apetência cada vez maior 
por produtos novos nos mercados de expor-
tação, podermos apresentar vinhos com ca-
rácter e originalidade é muito importante. 

Escrevendo sobre 
vinhos há quase 

28 anos, Luís 
Ramos Lopes tem 

também intensa 
actividade como 

formador, em 
Portugal e no 

estrangeiro

O futuro dos vinhos 
portugueses é, nas 
palavras de Luís Ramos 
Lopes, “risonho”. Mas o 
sector tem ainda alguns 
desafios pela frente, 
conforme explica: “Há 
demasiados amadores 

na fileira e acredito que 
o nível de exigência e 
profissionalismo vai 
ser cada vez maior: na 
produção, no comércio de 
vinho e no canal HoReCa. 
Se o enoturismo pode 
potenciar isto? Pode, 
mas até agora não tem 
acompanhado o impacto 
que o turismo está a ter. 

Tem base para crescer, 
mas é preciso termos 
uma oferta consolidada. 
Por outro lado,  
ao nível da HoReCa, a 
profissão de sommelier 
ainda não é tão 
reconhecida quanto 
deveria. São ainda muito 
poucos os restaurantes 
com estes profissionais.”

S ECT OR V ÍNIC O

O PE S O DA  
R EC OM E NDAÇ ÃO

Desafios pela 
frente 

50%

A NÍVEL DE TECNOLOGIA DE  
VINDIMA E DE ADEGA, CONSTRUÍMOS 
EQUIPAMENTOS ALTAMENTE 
SOFISTICADOS EM PORTUGAL.

A OSMOSE INVERSA É UM 
EQUIPAMENTO QUE PODE VIR A SER 
USADO NAS ADEGAS PARA DIMINUIR  
O TEOR ALCOÓLICO DOS VINHOS.

O ALVARELHÃO É UMA UVA CONHECIDA 
NA REGIÃO DOS VINHOS VERDES, QUE 
COMEÇA A SER USADA PARA VINHOS 
MAIS LEVES, FRESCOS E ATÉ COM MENOS 
COR QUE O HABITUAL.

 Segundo Luís Ramos Lopes, 
esta é a percentagem de 
“compras” num restaurante 
que é da responsabilidade de 
quem faz a recomendação ao 
cliente. Por isso, em qualquer 
tipo de restaurante, o papel 
do sommelier ou da pessoa 
responsável pelo serviço de 
vinho é cada vez mais prepon-
derante.



A equipa do  
The Lobby Bar já 
está a trabalhar 

na segunda 
edição do 

cocktail Origem, 
que vai ter 

como principal 
ingrediente o 

vinho do Porto.

Tenho 
curiosidade 
em saber como 
é que as coisas 
aparecem 
e acho que 
cada vez mais 
as pessoas 
também a têm.

SUGESTÃO AO BALCÃO
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UM BRINDE 
AO FUTURO!

M
isture-se o sabor do whisky 
Dalmore, as paisagens das 
terras altas da Escócia, fumo 
com aroma a velhos barris e 
um pouco de realidade virtual. 

Agite-se durante  2’14’’ e Origem está pronto a 
saborear. Bar manager do londrino The Lobby 
Bar, Pedro Paulo criou com a sua equipa o menu 
Showtime Cocktails, com 17 conceitos inovadores, 
entre os quais se encontra Origem. Com este 
cocktail, o barman português quis proporcionar 
uma experiência memorável e… superou-se! 
Quando um cliente o escolhe, são-lhe dados 
uns óculos de realidade virtual e o empregado 
tem exactamente 2’14’’ para preparar a bebida, 
enquanto o cliente assiste a um filme que mostra a origem  
do cocktail. “Começamos na destilaria, passamos pelas várias 
fases, depois fazemos a ponte com a nossa localização, onde 
a câmara passa pelo meio das pessoas em Convent Garden 
e entra no bar. O último shoot é o cocktail a ser deslizado à 
frente do cliente — e quando a pessoa retira os óculos a bebida 
está posicionada da mesma forma, explica o barman cuja visão 
do futuro passa precisamente pelo que originou este cocktail: 
o regresso a um consumo mais orgânico. “Relembra as pessoas 
da origem dos ingredientes e que nada aparece numa garrafa 
por magia”, diz. 

Ainda agora começámos 
a vislumbrar o dia de 
amanhã, mas já julgamos 
ser momento de brindar 
ao que está para vir. 
Pedimos por isso ao barman 
português Pedro Paulo que 
nos sugerisse um cocktail  
da sua autoria que tenha 
sabor a futuro.

PE R FI L

Quem é Pedro 
Paulo?
Em 2013 foi eleito o melhor 
barman do Reino Unido e é, 
desde o ano passado, o bar 
manager do The Lobby Bar,  
no londrino Hotel One 
Aldwych. Pedro Paulo é 
algarvio, começou a trabalhar 
em hotelaria aos 16 anos e, 
embora esteja em Londres 
desde 2010, é possível 
encontrá-lo em Portugal 
ligado a diversos eventos e 
competições deste sector.
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CRIAR PRODUTOS PARA O AMANHÃ

EIS QUE SURGE 
UM NOVO PRODUTO

É a cada seis 
semanas que, nas 
lojas d’A Padaria 
Portuguesa, surgem 
novos produtos ou 
receitas melhoradas. 
Até lá, há uma equipa 
que os pensa, cria e 
testa – tudo para que 
passem com sucesso 
na derradeira prova: 
o teste diário do 
consumidor.

TEXTO, SUSANA TORRÃO  

FOTOS, ANTÓNIO CABRAL
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área de desenvolvimento 
foi, desde o início, uma 
prioridade para a equipa 
d’A Padaria Portuguesa, 
mas só em 2015 surgiu o 
Ateliê de Inovação, de-
senvolvido para a inves-

tigação e criação de novos produtos, a fun-
cionar na avenida Duque de Ávila, no centro 
de Lisboa. Ali, num espaço com vista para a 
loja e para os clientes – e vice-versa – funcio-
na uma mini-fábrica de pastelaria, padaria 
e cozinha. Tudo num “ambiente de fábrica 
que, simultaneamente, tem um aspecto de 
cozinha industrial”, conforme descreve Car-
los Pina, director de Qualidade e Desenvol-
vimento de Produto d’A Padaria Portuguesa, 
que nos apresenta o processo criativo e algu-
mas fontes de inspiração – que na verdade 
podem estar ao virar da esquina.

1.º A ideia
Pode sempre surgir em qualquer momento e 
de qualquer pessoa da empresa. No final de 
cada ano, é apresentada uma proposta para 
o ano seguinte, o que leva a equipa do Ateliê 
de Inovação a apresentar uma série de ideias 
ligadas por um mesmo fio condutor que, 
no final, poderá ser ou não seguido. Afinal, 
“a meio do caminho pode surgir algo mais 
interessante”, explica Carlos Pina. 

2.º Passagem à prática
É feito um estudo de mercado para saber se 
existe algum produto igual e quais as me-
lhores referências existentes. “Ao encontrar 
boas referências, queremos fazer melhor 
e não igual. A partir daí, vamos à procura 
de receitas ou então criamos a receita de 
raiz”, explica Carlos Pina. Por outro lado, se 
o projecto é por exemplo uma nova salada 
de frango, é necessário perceber quais os 
ingredientes que combinam melhor e de 
seguida ir procurá-los, o que nem sempre 
é fácil. Muitas vezes, a criação de um pro-
duto pode implicar também viagens, já que 

Se o processo criativo 
se vai manter desta forma? 
Não sei. Mas, tal como há 
três anos não tínhamos 
este processo tão focado, 
espero que no futuro 
possa ser diferente.
CARLOS PINA

A

Novos produtos na calha
> PÃO TRADICIONAL PORTUGUÊS: 
com cereais nacionais, 
de agricultores portugueses, 
moídos em mós de pedra, feito 
de forma tradicional. Promete 
voltar à origem do pão. 
Nas lojas no final do ano. 
> SUMO VERDE: feito à base de 
aipo, pepino holandês, espinafre, 
sumo de limão e gengibre.  
Nas lojas depois do Verão.

O processo em números
> 6 SEMANAS: é, por norma, o 
período de tempo necessário para 
desenvolver novos lançamentos, 
embora este não seja um número 
estanque. No Verão, por exemplo, 
a necessidade de lançar novos 
produtos não é tão sentida.
> 15 DIAS: duração da formação 
dada a cerca de 250, 300 
pessoas da empresa, entre 
cozinheiras, ajudantes, gerentes 
e subgerentes, que recebem 8 
horas de formação prática com 
toda a explicação sobre o novo 
produto.

Uma receita melhorada
> CROISSANT BRIOCHE: a receita 
inicial não era a melhor e a 
equipa do ateliê percorreu 
o país até encontrar, no Porto, 
a inspiração para criar, de raiz, 
um novo croissant. No primeiro 
fim-de-semana de lançamento, 
o produto esgotou em todas 
as lojas.

Num negócio voca-
cionado para respon-
der a necessidades 
de consumo diárias, 
novidades são sempre 
bem-vindas, mas o 
tempo também dita 
processos.

E M FO C O

é importante perceber o que se passa no 
estrangeiro. Depois, há que adaptar as ten-
dências à realidade portuguesa.

3.º Fase de testes
Quando a equipa passa à acção, já tem uma 
ideia final do produto, inclusive como este 
será montado. Afinal, há sempre o risco de, 
no último momento, se perceber por exem-
plo que apesar de ter um óptimo sabor, 
as cores não combinam na montra. Por ten-
tativa e erro, a equipa do ateliê chega à fase 
em que está confiante no produto consegui-
do. É nesta altura que entram em cena os pro-
vadores. “Temos reuniões com os gerentes 

É tempo 
de novidades

CRIAR PRODUTOS PARA O AMANHÃ



Edição Especial / Recheio  31  

Porque a inovação  
e o futuro caminham 
lado a lado, pequenos 
passos podem fazer 
a diferença nos 
negócios do dia-a-dia.

O FUTURO 
EM TRÊS 
QUESTÕES

O que é a inovação 
num produto? 
Na opinião de Carlos Pina, 
o produto pode ser inovador 
pelos ingredientes, pela forma 
ou até pela apresentação. 
O importante, explica, é que, 
ao ser consumido, transmita 
boas sensações ao cliente. 
E exemplifica: a sandes de 
caranguejo de casca mole, 
lançada este ano e apresentada 
dentro de um brioche e 
servida com batatas fritas de 
batata-doce é o exemplo de 
um produto inovador na sua 
apresentação. Inovar pode 
ser também regressar às 
origens e recuperar tradições 
ancestrais, nomeadamente na 
feitura do pão. “Mesmo que 
uma cozinheira nem esteja a 
pensar em inovação, muito 
provavelmente está a inovar: 
está a criar o prato com a sua 
experiência e com aquilo que 
acha que os outros vão gostar 
também. E se calhar vai dar um 
toque pessoal, vai pôr aquela 
erva que os outros não põem”. 

E o que vai ser o futuro 
da restauração?
Para Carlos Pina, a restauração 
apresentará uma oferta mais 
internacional, mas sem nunca 
esquecer aquilo que nos torna 
únicos, seja pelos produtos, 
cultura ou tradições. 

E uma tendência a ter 
em mente?
O responsável pela inovação 
d’A Padaria Portuguesa acredita 
que o conceito de slow food é 
uma tendência que está para 
ficar: “Não é só amassar, pôr a 
cozer e está na loja! Nós vamos 
fazer o pão em slow food, em 
fermentações longas, lentas… 
Acho que o caminho deve ser 
este”. 

Muito húmido, feito com manteiga (e não margarina), 
doses extra de coco e cozido de forma a que os vários 
bolos se mantenham unidos, o Pão de Deus é desde 
que chegou às lojas, em 2010, o best-seller da marca.

e subgerentes, com cento e muitas pessoas, 
e levamos as amostras a esse painel bastan-
te alargado a quem é distribuída uma folha 
com uma pergunta e duas opções de respos-
ta: “Gosta” e “Não Gosta”. É neste momen-
to que o produto é aprovado ou rejeitado”, 
explica Carlos Pina.

4.º Formação em loja
Com o produto aprovado e criado, é chamado 
ao ateliê um dos chefs da fábrica, que se as-
segura que o mesmo pode ser produzido em 
massa. Nas duas semanas antes da chegada do 
novo produto às lojas, a equipa do ateliê par-
te para a formação do pessoal: gerentes, sub-
gerentes, cozinheiras e ajudantes aprendem 

a preparar o novo produto para que, à chegada 
às lojas, tudo corra da melhor forma.

5.º Palavra de cliente!
A gama de produtos é igual em todas as lojas 
e a sua manutenção depende da aceitação do 
público. Caso algum produto não funcione, 
poderá ser retirado e, eventualmente, também 
melhorado para regressar às montras mais 
tarde. Quando em 2016, por exemplo, o ateliê 
decidiu olhar de novo para a receita dos cro-
quetes – e criar a receita de espinafres – Carlos 
Pina recorda que a equipa andou quase seis 
meses a comer croquetes até chegar a duas re-
ceitas consensuais. Objectivo: ter hoje um cro-
quete considerado de referência em Lisboa. 

CASO PRÁTICO
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Em tempo de renovação  
e inovação, também  
o sector da hotelaria  

e restauração tem pernas para 
andar, crescer e afirmar-se.  
Mas que rumo deverá tomar o seu 
negócio para chegar ao melhor 
destino? O caminho faz-se  
de novas estratégias, modelos  
e visões de mercado.
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    PREVEJO UM 
SECTOR CADA VEZ 
MAIS
TRANSPARENTE

Nuno Ferreira Pires acredita num futuro brilhante 
para o sector do turismo em Portugal. Mas para 
que esse destino se cumpra, é necessário ter 
marcas de sucesso e dar resposta aos desafios que 
hoje se colocam aos negócios e ao próprio país.

ENTREVISTA, SUSANA TORRÃO

ENTREVISTA



NUNO FERREIRA PIRES
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Quem é  
Nuno Ferreira 
Pires?
Foi até este mês de Setembro 
administrador executivo da 
Pestana Management com o 
pelouro do Marketing & Vendas 
a nível mundial e membro da 
Comissão Executiva do Pestana 
Hotel Group. Nuno Ferreira Pires 
tem ainda no currículo, entre 
outras experiências, a passagem 
pela Compal, onde foi o autor 
da inovação mundial Compal 
Essencial, e pela Central de 
Cervejas. Eleito como um dos 100 
portugueses mais inovadores 
pelo Círculo de Inovação em 
2016, é ainda administrador não 
executivo da AMINT Consulting 
Company e mentor na PWN 
(Professional Women Network).
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lado, quer fortalecer o Grupo com um know 
how a 360º – tanto leisure como business, tan-
to cidade como resort. Ter mais expertise em 
todo o tipo de mercados garante a possibilida-
de de uma maior sustentabilidade de negócio, 
permitindo recolher as partes boas dos ciclos 
económicos altos e estar protegido quando há 
ciclos económicos mais baixos. 

Qual é o posicionamento actual do Grupo no 
mercado e no sector do turismo?
Diz-se que uma marca é uma promessa cum-
prida. E nós prometemos aos nossos clien-
tes que vão ter os melhores dias da sua vida 
quando nos confiam o seu tempo – a nossa 
assinatura é the time of your life. E para ga-
rantir isso, oferecemos a melhor localização 
e algo a que chamamos o human centered 
staff, ou seja, pessoas centradas numa expe-
riência humana. O que fez de nós este suces-
so foi as pessoas saberem que, ao viajar para 
um sítio qualquer, se há um Pestana, nós es-
tamos implantados no melhor local e podem 
confiar que há num staff treinado para ser 
human centered.  

Numa entrevista referiu a localização como 
o segredo para o sucesso de uma unidade ho-
teleira. Continua a ser?
Costumo dizer, a brincar, que qualquer pes-
soa que não perceba de hotelaria, se conse-
guir acertar na localização, tem sempre ga-
rantido um negócio razoável. Ninguém quer 
estar num hotel de super-luxo na localização 
errada. Quando procuram um hotel as pes-
soas começam por escolher a localização e, a 
partir daí, aplicam filtros: se é de 4 ou 5 estre-
las, o preço, com cama de casal, com ou sem 
restaurante... Mas a localização é a variável 
de exclusão.  

Acha que a localização tem o mesmo peso 
noutras áreas do sector?
Sim. À excepção de restaurantes que tenham 
conseguido criar um capital de confiança 
por terem estrelas Michelin ou um chef co-
nhecido, a maior parte da escolha em restau-
ração funciona por impulso. Se estiver numa 
rua famosa de Lisboa ou de Londres e pas-
sarmos por um restaurante que nos pareça 
agradável é natural que entremos. Numa rua 

ntecipando um sector cada vez mais trans-
parente e em que os clientes procuram so-
bretudo um escape ao quotidiano, Nuno 
Ferreira Pires, até este mês de Setembro 
administrador do Pestana Hotel Group, um 
dos principais e maiores grupos hoteleiros 
do país, não tem dúvidas que todas as acti-
vidades relacionadas com o ar livre, a gas-
tronomia e as experiências culturais terão 
um futuro brilhante em Portugal. Para tal, 
aponta alguns caminhos para o sucesso, 
mas recorda também os desafios que o país, 
os gestores e os profissionais do sector ainda 
têm pela frente.

Em 2016, o Pestana Hotel Group teve o mais 
alto volume de negócios de sempre. Qual a 
estratégia por trás destes resultados?
O Grupo cresceu sempre com passos mui-
to pensados. Dionísio Pestana regressou 
da África do Sul para ajudar o pai, Manuel 
Pestana, quando o hotel entra numa situa-
ção complicada no pós 25 de Abril. A partir 
daqui começou, devagar, a expandir. Surgiu 
o segundo hotel, o Pestana Casino Park, e 
todos os outros hotéis na Madeira. Passados 
20 anos, arriscou ir para o continente e para 
o Algarve – quando o Grupo ganhou escala 
e se transformou em líder de mercado – e só 
passados outros dez anos é que se deu início 
à internacionalização. Dionísio Pestana cos-
tuma dizer que nunca teve uma ansiedade 
na vida porque nunca deu o passo maior do 
que a perna e faz sempre o trabalho de casa. 

Qual foi o TPC para a internacionalização?
Começou a ficar claro que era necessário 
reforçar a presença nas grandes cidades eu-
ropeias, porque era algo que nos traria mais 
notoriedade nesses mercados. É hoje um dos 
nossos grandes esforços: já temos Londres, 
Berlim, Barcelona e Madrid, já anunciámos 
Amesterdão e estamos prestes a abrir em Nova 
Iorque. Hoje, a nossa política de expansão está 
muito associada ao facto de não estarmos ob-
cecados em comprar os imóveis e, por outro 

PESTANA HOTEL GROUP

A base de uma marca  
é sempre conseguir 
acrescentar alguma coisa 
à vida do cliente e, hoje,  
à distância de um clique, 
conseguimos não só 
comunicar como vender 
produtos para qualquer 
parte do mundo.

A
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Para Nuno 
Ferreira Pires, 

o desenvolvimento 
de marcas e a 

aposta na inovação 
e em novos canais 

de comercialização 
fazem parte do 

quotidiano.

periférica o esforço para a venda tem de ser 
muito maior. O que a localização dá é uma 
atracção imediata que faz com que, sem es-
forço ou investimento inicial, o target poten-
cial já lá esteja.  

Qual o segredo para construir – e manter – 
uma marca de sucesso?
Devido ao digital, hoje em dia é muito mais 
fácil construir uma marca de sucesso. A base 
de uma marca é sempre conseguir acres-
centar alguma coisa à vida do cliente e, hoje, 
à distância de um clique, conseguimos não 
só comunicar como vender produtos para 
qualquer parte do mundo. O que continua a 
não ser fácil é descobrir a proposta que faça 
a diferença na vida das pessoas, para que es-
tejam dispostas a retirar parte do orçamento 
familiar e dar-lho a si, porque tem um pro-
duto que lhes muda a vida. Esta é a base da 
construção de uma boa marca, produto ou 
negócio. Para a manter são necessárias duas 
coisas: cumprir a promessa e ser consistente. 
Se uma marca acrescentar valor, cumprir a 
promessa e for consistente ao longo de mui-
tos anos, acontece o que aconteceu à Apple, 
que actualmente tem um grau de confiança 
tal que o cliente paga primeiro e descobre 
o produto depois, com os clientes a compra-
rem iPhone 7, só porque sabem que saiu. 

TURISMO: CONSTRUÇÃO  
A VÁRIAS MÃOS

Como deve ser encarado o futuro do merca-
do do turismo?
Vou responder com o que disse ao ministro da 
Economia por altura do World Economic Fo-
rum Report: Portugal duplicou as receitas de 
turismo nos últimos dez anos, e a secretária 
de Estado anunciou que vai duplicá-las dos 13 
mil milhões para os 26 mil milhões na próxi-
ma década. Para que isto aconteça e tenha-
mos um turismo perfeito, têm que se garantir 
três premissas: acessibilidade, mobilidade e 
conectividade. Nenhum país é competitivo se 
não tiver uma acessibilidade facilitada, quem 
não se movimenta bem numa cidade não quer 
visitá-la e toda a gente quer estar sempre co-
nectável, mas em Portugal as estruturas de 
wi-fi ainda são deficitárias no acesso gratuito. 

A formação e a profissionalização são tam-
bém vistos como grandes desafios do sector 
em Portugal. O que há ainda a fazer?
Tudo. Por duas razões: primeiro porque as 
mãos não chegam, depois porque as escolas 
de hotelaria continuam a ter algumas defi-
ciências na formação, nomeadamente na área 
da gestão – hoje um gestor hoteleiro tem de sa-
ber operar na hotelaria e saber gerir como um 
gestor. E depois há algo dramático no nosso 
país: a cultura de servir ainda não é aspiracio-

ENTREVISTA
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O Pestana Hotel Group 
gere actualmente mais de 
11 mil quartos em todo o 
mundo.

E os outros 10%?
Há muita coisa que pesa: os níveis remunera-
cionais, a progressão de carreira são impor-
tantes. Temos por exemplo programas inter-
nos, como o Growing Together, que permite às 
pessoas experimentar outros departamentos. 
Mas, fundamentalmente, tem que ver com o 
orgulho em cá trabalhar, depois as garantias 
de progressão e, por último, para aquilo que é 
o sector, nós pagamos o que é justo. Fomos os 
primeiros a ter um ‘salário mínimo Pestana’: 
8% a 10% acima do salário mínimo nacional. 

Em termos de recursos humanos, existem 
políticas que devam ser aplicadas em qual-
quer tipo de negócio?
Há, mas deveriam ser governamentais. Haver 
uma política de orgulho em sermos reconhe-

nal. Eu espero que isso seja contrariado com 
o turismo. Aconteceu esse fenómeno com 
os chefs: há uns anos, o chef era visto como o 
cozinheiro, hoje tem uma aura aspiracional. 
É fundamental fazer-se um trabalho que faça 
mais gente querer qualificar-se nestas áreas. 
Se estas duas coisas acontecerem vão permi-
tir a subida dos níveis remuneracionais na 
hotelaria.

O Pestana Hotel Group foi distinguido como 
uma das melhores empresas para trabalhar. 
O que permite alcançar este resultado?
Acima de tudo um orgulho corporativo in-
crível. As pessoas percebem que estão numa 
casa justa, que reconhece o talento e o mérito 
de fazerem parte deste sucesso. Isto é 90% do 
nosso tema. 

ENTREVISTA

S ECT OR M A I S 
TR A NS PA R E N TE

‘Não’ às 
experiências 
overpromising
Num sector que Nuno Ferreira Pires 
prevê cada vez mais transparente, 
também as escolhas dos clientes — 
que cruzam cada vez mais informa-
ção — assim o serão. “Não vai haver 
lugar para experiências overpromi-
sing, os agentes económicos vão 
ter mesmo de oferecer experiências 
boas, porque as pessoas penalizam 
de forma muito grave as más”, ad-
verte Nuno Ferreira Pires, lembran-
do que ainda aproveitamos pouco o 
que torna o país competitivo, como 
as actividades outdoor.
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surpreendido com aquilo que quer e da forma 
que quer, e isso obriga a uma atenção mui-
to maior e investimento na capacidade de 
antecipar: se um hóspede já esteve na casa, 
saber todas suas as preferências e conseguir 
replicá-las. Quando falamos da hotelaria de 
mass market, é ter a capacidade de introduzir 
mais experiências num menu mais variado. 
As pessoas querem entertainment e tudo o que 
permita inovar nestas áreas com baixo custo 
para a hotelaria e com muito valor acrescen-
tado para o hóspede vai ser fundamental. 
E na hotelaria de baixo custo é fundamental 
continuar a surpreender os clientes dando- 
-lhes o mínimo, bem e de forma digna. Hoje 
muitas casas não têm check-in, têm um códi-
go de acesso digital… São inovações que têm 
um custo adicional mas que no longo prazo 
permitem reduzir despesas com pessoal.  

Tendo em conta a situação do turismo e da 
economia, qual o potencial de desenvolvi-
mento dos negócios nacionais?
É enorme! Aliás, penso que se deveria elevar 
de novo o Turismo a ministério, pois per-
mite que o responsável alinhe em situações 
de igualdade e de forma mais eficiente com 
outros ministérios. Já na esfera privada, os 
22 milhões de pessoas que chegam todos 
os anos a Portugal vão consumir as marcas 
que estão no top of mind. Se Portugal e os 
portugueses não contactarem com eles, vão 
consumir aquilo a que já estão habituados. 
As empresas presentes em Portugal devem 
criar um plano de marketing efectivo para 
o consumo do turista. Já há empresas que o 
fazem muito bem: a L’Oreal apostou parte do 
plano de marketing nos turistas e ofereceu 
em todos os nossos check-ins um desconto 
em produtos deles. E, há dois anos, a Galp 
ofereceu vales de 5 euros aos nossos turistas. 

Como antecipa o futuro do sector?
Prevejo um sector cada vez mais transparente, 
em que as pessoas vão saber exactamente 
se o preço e a experiência são os melhores. 
Um sector cada vez mais evoluído na tecno-
logia – queremos conforto tecnológico, daí a 
importância da conectividade – e onde se dará 
cada vez mais valor ao chamado software: as 
pessoas querem ter um escape da sua vida 
normal e a comida, o entretenimento de lazer 
e cultura e as actividades outdoor assumem 
um papel fundamental. Em Portugal, tudo o 
que tenha que ver com clima, gastronomia, 
com a nossa extraordinária forma de receber 
e com tudo o que é a experiência cultural, 
tem um futuro brilhante. Assim os agentes 
económicos tenham a capacidade de fazer 
um trabalho como deve ser. Se isto tudo for 
aliado a uma boa acessibilidade, mobilidade 
e conectividade, é muito difícil que não redu-
pliquemos as receitas do turismo. 

PESTANA HOTEL GROUP

NOVO S MODE L O S

cidos como um dos países mais hospitaleiros 
do mundo era fundamental. Um português 
médio, que circule todos os dias em Lisboa, 
não tem claro para si que faz parte da cons-
trução que os turistas levam do país. Todos 
os touch points que vai tendo são fundamen-
tais para que diga aos amigos: têm de ir a 
Portugal. Isso não depende das estrelas do 
hotel, mas sim da relação humana que gera-
mos. Tenho a certeza de que se os portugue-
ses fossem motivados todos os dias, seríamos 
um povo ainda mais anfitrião e auxiliador.

E em termos de trazer inovação para o sector, 
que estratégias devem ser adoptadas?
Depende muito. No sector luxo terão de as-
sentar no serviço humano. Quem entra num 
hotel de luxo espera ser permanentemente 

As empresas 
presentes  
em Portugal  
devem criar  
um plano  
de marketing 
efectivo para  
o consumo  
do turista

Alojamento 
local: negócio  
a não perder  
de vista

Questionado 
acerca dos novos 
modelos de negócio 
a que vale a pena 
estar atento, Nuno 
Ferreira Pires realça, 
sobretudo, o short 
term rental.

Afinal, explica, “a hotelaria 
continua a fazer sentido para 
quem quer um full service e 
quer estar despreocupado mas, 
em certos momentos, pode 
fazer sentido ter acesso a uma 
fracção como se fosse uma casa 
de férias. Este é um fenómeno 
que há-de ficar e se há-de 
desenvolver e é complementar 
à oferta hoteleira”. Para o 
Grupo Pestana, afirma ainda, 
“é um fenómeno muito válido 
que obriga a desinstalar os 
hoteleiros do seu cantinho e a 
terem de pensar de forma mais 
inovadora”. No entanto, a seu 
ver, o que não pode fazer sentido 
é a total desregulamentação: 
“Não defendemos mais 
regulamentação, dizemos 
é que a hotelaria está hoje 
excessivamente regulamentada, 
com coisas obsoletas há décadas 
e o que é fundamental não é 
regulamentar o alojamento 
local e sim desregulamentar 
a hotelaria.”
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O 
comércio em geral está a 
reinventar-se. Mas, ao contrário 
do que previam alguns 
visionários, a transformação 
digital não acaba com o 
comércio tradicional, bem 

pelo contrário, pode ser a oportunidade de 
chegar mais rapidamente a potenciais clientes.  
Exige alguma coragem, algum investimento, 
mas sobretudo a sabedoria de observar o 
cliente, testar novos serviços (via digital), 
afinar implementações e escalar, ou seja, o 
verdadeiro espírito de empreendedor aplicado ao 
restaurante, neste caso, como uma startup.

RESERVAR ATRAVÉS DE UMA APLICAÇÃO: 
UM NOVO PADRÃO
Na área da restauração, a iniciativa de entrar 
no Foursquare, no TripAdvisor, no Zomato ou no 
TheFork nem sempre partiu dos restaurantes, 
mas sim dos utilizadores, e a pesquisa de um 
restaurante “perto de mim”, a consulta de 
pontuações (ratings) e a leitura de opiniões 
(reviews) torna-se um hábito cada vez mais 
comum, levando os restaurantes a aderir aos 
programas de fidelização promovidos por estas 
plataformas. 

Depois da lista de sugestões baseada na 
geolocalização do utilizador, a reserva online foi 
a primeira funcionalidade que veio melhorar a 
experiência do cliente. Criada em 2011, a startup 
portuguesa BestTable foi uma das pioneiras com 
este modelo, tendo sido adquirida pelo TripAd-
visor em 2015. No entanto, este modelo já é 
insuficiente e os clientes querem uma experiência 
ainda mais melhorada. Muitas startups lançam-se 
a testar novos modelos, mas do lado dos restau-
rantes ainda pouco é feito. Serão estas novas 
oportunidades?

TEXTO, SANDRA RIBEIRO, DIRECTORA DE PROJECTO DA FABERNOVEL INNOVATE*

A NOVA META 
DA RESTAURAÇÃO

INOVAÇÃO NA RESTAURAÇÃO

Os hábitos de 
almoçar ou jantar 
fora estão a mudar e 
se, até aqui, o poder 
das comunidades 
na reputação de um 
restaurante é claro, o 
grande desafio passa 
agora pela melhoria 
da experiência digital. 
Uma nova revolução 
está em curso!

Agência de Consultoria em 
Inovação pertencente ao Grupo 
Fabernovel, que se dedica à 
implementação de estratégias  
de inovação em diferentes áreas 
de negócio.

*Fabernovel Innovate

UMA EXPERIÊNCIA SEM TEMPOS  
DE ESPERA
A Eazeat é uma aplicação que permite reservar 
um restaurante, consultar o menu, escolher 
o prato e pagar. Quando o cliente chega ao 
restaurante, a cozinha recebe um alerta. Criada 
em Janeiro deste ano, a Eazeat é uma startup 
francesa que nasce da observação de que o 
cliente esperava em média 8 a 12 minutos para 
fazer o pedido e o mesmo tempo para pedir a 
conta. O objetivo desta aplicação é optimizar 
a gestão do restaurante e permitir uma maior 
rotação de mesas, poupando em média 20 
minutos de espera ao cliente. Todos os detalhes 
foram pensados, desde a possibilidade de 
convidar amigos para almoçar ou jantar à 
possibilidade de dividir a conta.

Na China, o WeChat (parecido com o 
What’sApp que agrega inúmeros serviços 
e pagamento) acabou com os menus nos 
restaurantes. O cliente passa o QRCode relativo 
à sua mesa e faz o pedido por chat directamente 
para a cozinha. A conta também chega por 
mensagem, o cliente paga pelo WeChat e vai-se 
embora! Simples de utilizar e gerador de muito 
conhecimento para os restaurantes, que passam 
a conhecer os pratos mais consumidos e a poder 
personalizar a oferta.  

ENTREGAS EM CASA, A NOVA META
A grande oportunidade da restauração está na 
capacidade de antecipar uma nova tendência: servir 
em casa do cliente. Empresas especializadas em 
entregas rápidas estão a testar novos modelos de 
negócio. Entre elas, a UberEats da Uber, que depois 
dos Estados Unidos já está a conquistar alguns paí-
ses da Europa; a Foodora do grupo alemão Delivery 
Hero, avaliado em mais de 4 mil milhões de euros 
na bolsa de Frankfurt; ou ainda a Delivroo, a startup 
inglesa que promete entregas em menos de 30 
minutos em qualquer das 84 cidades onde opera. 

Vários analistas da FoodTech ainda consideram 
estes modelos frágeis e difíceis de rentabilizar, por 
ganharem em média 2,5€ por entrega. Mas se para 
um agregador de restaurantes, este modelo de 
negócio pode não ser rentável, o mesmo pode não 
acontecer com o próprio restaurante, que passa a 
gerir melhor as suas vendas e a gestão de pessoal 
excedente. Para o restaurante, é como ter uma nova 
sala de jantar, em cada casa. 

Muitas startups 
lançam-se a testar 
novos modelos,  
mas do lado dos 
restaurantes ainda 
pouco é feito.
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FABERNOVEL INNOVATE

Optimizar a gestão de um restaurante, 
com maior rotação de mesas para o em-
presário e menos tempo de espera para 
o cliente, é o objectivo desta aplicação 
francesa, que permite gerir todo o pro-
cesso, desde a reserva ao pagamento.

Está presente em dez países (além da 
Europa, existe também no Canadá e na 
Austrália), trabalha com mais de cinco 
mil restaurantes e assegura a entrega 
de comida numa média de 30 minutos, 
através do uso de bicicletas.

EAZEAT

Pertencente hoje ao TripAdvisor, as suas 
funcionalidades chegam a quase todo 
o país, permitindo ao cliente descobrir 
restaurantes com boas classificações, 
reservar uma mesa e usufruir de ofertas 
e descontos nos estabelecimentos.

THEFORK

FOODORA
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TEXTO, LILIANA FIGUEIRA

É caso para dizer que 
nunca, como hoje em dia, 
o sector da restauração 
e hotelaria deu tanto 
que falar no nosso país. 
Sucedem-se, semana 
após semana, a abertura 
de novos e diferenciados 
espaços de restauração, 

hotelaria e alojamento: se para este ano está 
prevista a abertura de 41 hotéis, até ao passado 
dia 21 de Junho existiam, de acordo com dados da 
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP), 44.846 estabelecimentos 
de alojamento local identificados no Registo 
Nacional de Estabelecimentos de Alojamento 
Local (RNAL). Ana Jacinto, secretária-geral da 
AHRESP recorda que o crescimento do turismo, 
o reforço do poder de compra da população 

e as medidas fiscais implementadas em 2016 
— nomeadamente a redução do IVA para 13% — 
contribuíram para que o sector tenha começado 
a recuperar no último ano.

O QUE AÍ VEM
Fruto deste crescimento, mas também da 
cada vez maior exigência dos consumidores, 
o país tem assim assistido ao nascimento 
de novos conceitos e modelos de negócios. 
Novidades encaradas com satisfação pela 
AHRESP, conforme explica Ana Jacinto, que 
considera que no futuro “a restauração vai 
evoluir muito”. Partindo do já aparecimento de 
tipologias específicas de cozinha, ecologicamente 
sustentáveis, a responsável prevê a continuação 
da aposta no uso de produtos locais e de época, 
mais saudáveis, e das formas de confecção 
tradicionais, conjugadas com a alta gastronomia. 

Temos 
resiliência, 
capacidade  
de receber bem 
e criatividade. 
Por isso, hão-de 
surgir muitos  
e inovadores 
negócios.
ANA JACINTO

Com o sector da restauração e hotelaria a assistir à necessidade  
de se repensar e redesenhar, face à emergência de novos conceitos 
de negócio, vontades e necessidades dos clientes, para que futuro 

nos devemos preparar?

AHRESP
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NOVOS
TEMPOS

Novos 
Modelos

REPORTAGEM / NEGÓCIO



Recursos humanos

A secretária-geral 
da AHRESP, Ana 
Jacinto, encara 

o futuro com 
optimismo, 

antevendo o 
aparecimento 

de negócios 
inovadores.

DESAFIOS 
DO AMANHÃ
Segundo dados do INE, 
o canal HoReCa registou 
um novo máximo histórico 
na empregabilidade, com 338,7 
mil postos de trabalho no final 
do 2.º trimestre de 2017.  
No entanto, Ana Jacinto 
recorda os desafios que o sector 
ainda enfrenta nesta área:

A inexistência de mão-de- 
-obra qualificada e disponível 
para trabalhar nas empresas.

A rotatividade que o sector 
mantém e que urge atenuar.

A necessidade de dignificar 
e valorizar as profissões  
do sector.
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Já no que refere ao alojamento, assiste-se 
ao aparecimento de unidades tematizadas, 
ambientalmente responsáveis e tecnicamente 
mais inclusivas, e Ana Jacinto destaca ainda 
a ligação das estruturas com o ambiente e o 
território, bem como o ajuste às tecnologias de 
comunicação e informação. Quanto à dimensão 
global do sector turístico, tem registado 
evoluções distintas: por um lado a crescente 
tendência para a desmaterialização na prestação 
do serviço (alavancada pela expansão das 
novas tecnologias), por outro o crescimento de 
novos negócios, ancorados na personalização 
do serviço. Paralelamente a isto, acrescenta 
ainda Ana Jacinto, há uma proliferação de novos 
negócios no sector e, ao mesmo tempo, uma 
aposta crescente na especialização — decorrentes 
do crescimento da actividade turística global 
e dos índices de exigência do novo turista.

A IMPORTÂNCIA DE INOVAR 
Mas, apesar do optimismo, a responsável da 
AHRESP deixa um alerta: “não nos podemos 
esquecer que continuamos a ter um sector 
com muitos custos de contexto”. O que, caso o 
crescimento do turismo e do poder de compra 
estagne ou diminua, poderá fazer com que 
muitas empresas não consigam suportar tais 
despesas. “Temos que ter consciência de que 
somos vulneráveis ao que se passa à nossa volta 
e daí a importância de termos soluções para 
fazer face a alturas menos boas”, relembra Ana 
Jacinto. Para a secretária-geral da AHRESP, 
uma coisa é certa, no entanto: “Temos resiliência, 
capacidade de receber bem e criatividade. 
Por isso, hão-de surgir muitos e inovadores 
negócios.” 

PROJECTOS A ACOMPANHAR
Movidos pelas palavras de Ana Jacinto, e porque 
há entre nós casos de sucesso e projectos com 
grande potencial inspirador, convidamo-lo 
a conhecer nas páginas que se seguem três 
conceitos de negócio diferentes, que dão cartas 
no sector: a plataforma Portuguese Table, o Time 
Out Market Lisboa e os projectos de restauração 
do Grupo Sea Me.

Valorizar e qualificar 
os profissionais
“Todo o trabalho 
desenvolvido ao nível 
dos chefs — hoje é sexy 
ser cozinheiro — deve 
ser transposto para 
as restantes profissões 
do sector.
Os negócios inovadores 
e as novas tecnologias 
vieram introduzir uma 
série de desafios que os 
nossos recursos humanos 
têm de acompanhar.”

Melhor distribuição  
dos fluxos turísticos
“Temos todo um território 
para tratar e que pode 
ser visitado. Só temos 
que saber organizar e 
estruturar produtos, para 
que as pessoas não se 
concentrem nos mesmos 
sítios e possam ir para 
outros locais.”

Trabalhar em rede
“As parcerias são 
cruciais: a estruturação 
dos produtos tem que 
ser dinamizada, os 
empresários têm de 
trabalhar em conjunto. 
O pequeno empresário 
tem a simplicidade, 
a autenticidade dos 
produtos; o grande 
empresário tem o 
conhecimento de como 
se estrutura uma 
organização.”

T OM E NO TA

A secretária-geral da AHRESP aponta três aspectos  
a considerar por parte dos empresários do sector:

O futuro passa por aqui

Embora reconheça a maior densidade de 
estabelecimentos de alojamento local em algumas 
áreas de Lisboa e do Porto, para Ana Jacinto não há 
alojamento a mais, mas são necessárias regras de 
convivência entre moradores e turistas.

NEGÓCIO

Conceito ganhador

PELA 
DIFERENCIAÇÃO, 
MAIS PORTUGAL
Porque afirmar Portugal e a nossa cultura 
é essencial, Ana Jacinto deixa-nos mais 
algumas ideias a reter:

Apostar nos produtos tradicionais 
e no nosso rico receituário.

Nova abordagem, e mais orgulhosa, 
à portugalidade, alicerçada na formação.

Mais atenção ao conceito de ruralidade, 
como forma de aproximação às novas 
tendências alimentares.

44  Recheio / Edição Especial



REPORTAGEM

Os restauran-
tes tradicionais 
têm de existir, 
mas só a diver-
sidade permite 
que cada cliente 
encontre o ca-
minho que 
quer.
PAULO CASTRO

Na companhia 
de Paulo Castro 
e Jorge Azevedo, 
Helena e Ana 
prepararam uma 
refeição em que 
tudo tem cunho 
português: 
desde os pratos 
ao vinho, até ao 
próprio espírito 
com que se recebe 
os clientes.

Amigas de infância, Ana 
e Helena sempre qui-
seram ter um projecto 
relacionado com comida. 
Hoje, são ambas anfitriãs 
da Portuguese Table e 
foi na casa de Ana que, 
juntamente com Paulo 
Castro e Jorge Azevedo, 

assistimos a uma refeição que espelha bem o objec-
tivo deste conceito: oferecer good food, através de 
great people, sejam eles chefs profissionais 
ou amadores.

UM VIVA À LEI E AO QUE É PORTUGUÊS
Desde projectos que levam chefs a casa dos clien-
tes, como o Supper Stars, a chefs que preparam 
jantares pop-up em locais diferenciados, como o 
projecto Once Upon a Table, experiências como 
estas estão a ganhar cada vez mais dimensão. 
O genuíno e o autêntico são palavras-chave do mo-
mento e também o que norteia Paulo Castro, Jorge 
Azevedo e Paulo Lopes, os três sócios da Portugue-
se Table: plataforma digital lançada em 2016 e que 
acabou por ser a primeira startup do Tourism Crea-
tive Factory — o programa acelerador de startups 
do Turismo de Portugal — a ir para o mercado. 
A receptividade à ideia pelas entidades foi, desde 
o início, “brutal”, conta Paulo Castro. Não só por 
ser um negócio com o devido enquadramento legal, 
mas por oferecer uma experiência genuína. “Estu-
dei durante vários meses as estatísticas do Turismo 
de Portugal e a hospitalidade e a gastronomia são 
sempre vincadas. E lendo as estatísticas, é fácil 
perceber que a gastronomia está sempre acima dos 
restaurantes, ou seja, nos restaurantes o serviço 

Numa altura em que tanto se fala 
na importância da experiência  
e da portugalidade, a plataforma 
Portuguese Table surgiu para 
servir refeições portuguesas,  
em casa de portugueses.

Experiências 
gastronómicas  
ao domicílio

PORTUGUESE 
TABLE

penaliza a experiência”, continua Paulo Castro. 
Assim, este projecto oferece experiências de co-
zinha lusa em casa de portugueses, para turistas. 
Nesse sentido, os pretendentes a anfitrião são ‘ava-
liados’ pessoalmente por Paulo e por Jorge, que 
seleccionam quem reúne todas as condições para 
aceitar as reservas que os clientes podem fazer 
na plataforma online www.portuguesetable.com. 

PARCERIAS PARA NEGÓCIOS ALARGADOS
Para que o conceito chegue a cada vez mais pes-
soas (turistas e potenciais parceiros de negócio) 
Paulo e Jorge têm percorrido o país em apresen-
tações e o projecto já é incluído em roteiros pelo 
país de bloggers estrangeiros, além da parceria 
com o Recheio e com a plataforma de transportes 
Cabify. E não só. “Neste canal business-to-business 
estamos a tentar chegar aos operadores e a ir aos 
hotéis, que têm duas reacções antagónicas: quem 
considere que somos concorrência e quem entenda 
que a nossa proposta pode influenciar positiva-
mente a avaliação que o turista vai fazer do hotel”, 
explica Paulo Castro, para quem, depois de uma ex-
periência Portuguese Table, mais rapidamente um 
turista irá a um restaurante tradicional português 
do que a um espaço de fast food.
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Depois da revista, quis inaugurar um conceito diferente 
de restauração e assim o conseguiu. E o sucesso tem sido 
tal que, a par da internacionalização, o Time Out Market 
Lisboa é apontado como uma tendência global.

O melhor de 
vários mundos 
num só

Três anos após a 
abertura de portas, 
o Time Out Market 
Lisboa conta hoje com 
24 restaurantes, três 
dos quais de chefs com 
estrelas Michelin, oito 
bares, uma academia 
de cozinha, sala de 

eventos e discoteca. Tudo reunido num mesmo 
espaço e com tal sucesso que o conceito vai 
ser replicado em Miami, nos Estados Unidos. 
No fundo, explica Ana Alcobia, directora-geral 
do espaço,”tudo começou com o projecto de 
extensão de marca, que acaba neste momento 
por ser a grande tendência da área imobiliária 
e de restauração no mundo inteiro”. Foi em 
2007, com o lançamento da publicação Time Out 
Lisboa, que a equipa deu os primeiros passos na 
abertura das mentes em relação à restauração 
em Portugal. “Foi a primeira revista a fazer 
críticas negativas a restaurantes”, o que de 
certa forma lhe deu cada vez mais credibilidade, 
recorda Ana Alcobia. A Lisboa seguiu-se o Porto 
e depois, a questão inevitável: qual seria o futuro 
da marca? “Precisávamos de ter uma ideia fora 
da caixa e pensámos: já que levamos as pessoas 
até aos espaços e os enchemos, por que não criar 
um sítio onde pudéssemos ter uma amostra com 

TIME OUT 
MARKET 
LISBOA
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Variedade e 
qualidade, a preços 
mais democráticos, 
são adjectivos que 
não faltam na oferta 
gastronómica do 
mercado.
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o melhor da cidade?”. Estava dado o pontapé 
de saída para a recuperação e revitalização do 
Mercado da Ribeira, hoje Time Out Market Lisboa 
— o primeiro do género em Portugal.

EXPERIÊNCIAS DIFERENCIADAS 
Ao lado das bancas dos comerciantes locais, 
os visitantes podem, ao mesmo tempo, 
experimentar petiscos tradicionais portugueses 
ou provar um prato da autoria de um Chef 
Michelin, como Henrique Sá Pessoa, do Alma, 
ou Alexandre Silva, do Loco. “Servimos comida 
de qualidade num ambiente muito mais 
democrático e descontraído, e variedade, não só 
da cozinha portuguesa, mas do que de melhor a 
cidade tem para oferecer”, realça Ana Alcobia. 
E, sem esquecer, claro, a possibilidade de se 
poder até comprar um peixe arranjado para 
preparar em casa. Afinal, e por oferecer também 
residências artísticas para famílias, miúdos e 
graúdos, este Mercado tem como alvo o público 
local, conforme explica a responsável: “a nossa 
estratégia está sempre virada para o consumidor 
local, até porque os turistas estrangeiros hoje 
existem, mas amanhã já não se sabe”. 

Milhões  
de euros

24
FACT UR AÇ ÃO E M 2 016

Só em 2016, passa-
ram por este Mer-
cado mais de três 
milhões de visitantes.
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LADO A LADO COM AS TENDÊNCIAS
E se as grandes tendências na restauração 
apontam, na opinião de Ana Alcobia, para 
procurarmos cada vez mais produtos biológicos, 
saudáveis, com qualidade, o próprio mercado 
tem acompanhado essa evolução. Por um lado, 
com os profissionais da restauração 
a adaptarem a sua oferta a essa procura e, por 
outro, com bancas locais — atrás das quais se 
vêem gerações mais novas — a terem também 
essa preocupação. “Aliás, muitos dos nossos 
restaurantes abastecem-se no mercado e, 
portanto, também se criou aqui um fio condutor 
muito interessante”, reforça a directora-geral 
cuja equipa tem também apostado numa agenda 
forte em termos de actividades, para trazer cada 
vez mais os locais ao mercado. “Vamos voltar 
a conhecer a Elisabete dos legumes, a Rosa do 
peixe, e acho que faz sentido que o mercado se 
promova por esse lado”, justifica. Até porque, 
caminhar para o futuro também passa por aí: ser 
um mercado quase directo de produtores, que 
responda às necessidades do consumidor final.

CRESCER E RENOVAR
E porque há uma evolução e crescimento, não 
apenas do Time Out Market como também do 
próprio sector em Portugal, a necessidade de 
mudança e adaptação também tem uma palavra 
a dizer. “Não somos escravos das tendências, 
mas se calhar o que era válido há quatro anos, já 
não é, por isso, também temos de ir fazendo essa 
reflexão”, explica Ana Alcobia. Afinal, continua, 
num sector cada vez mais exigente, “com as redes 
sociais, o digital e até com os conteúdos da própria 
revista, estão a surgir cada vez mais projectos”.

Hoje, há uma 
predisposição 
diferente para 
gastar um pouco 
mais de dinheiro 
em refeições. 
Há uma 
valorização do 
espaço, do 
ambiente, que 
não existia 
antigamente.
ANA ALCOBIA

São vários os chefs de renome que 
têm um espaço próprio no Time 
Out Market Lisboa.



O produto, o espaço e o serviço. 
Três vertentes trabalhadas de 
maneira diferente nos três 
conceitos em que tem vindo 
a apostar desde 2010. É desta 
forma que o Grupo Sea Me se 
diferencia e inova no mercado.

“O sector da restaura-
ção precisa mesmo de 
inovação. É altamente 
competitivo, há imensos 
empreendedores, ges-
tores com experiências 
em empresas multina-
cionais, e estão a abrir 
conceitos diferentes 

todos os dias.” É em frente ao mais recente 
projecto, Barracuda by Sea Me, aberto no food 
court do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, 
que António Querido nos conta a história e evo-
lução do Grupo Sea Me, de que faz parte junta-
mente com os sócios Rui Gaspar e João Rebelo 
Vaz. Uma história que nasceu da necessidade de 
inovar, num mercado cada vez mais em ebulição, 
criando conceitos alimentares diferentes. Afinal, 
como é que se consegue ser diferenciador, ques-
tiona, para logo responder: “a única forma de 

GRUPO  
SEA ME

Tudo o que vem  
à rede são conceitos 
novos

NEGÓCIO

sobreviver aos grandes grupos é inovando 
e captando novos públicos”. Foi assim que em 
2010 se lançou a primeira pedra para a constru-
ção do Grupo Sea Me, que hoje tem já três con-
ceitos diferenciados no mercado, sete espaços 
abertos e três em preparação para abrir. E ape-
sar das diferenças entre eles, em todos os con-
ceitos o foco é o mesmo: “o produto, o design 
interior que vai envolver toda a experiência e 
que vai permitir vender o produto, e o serviço.” 

PRODUTO, PÚBLICO E PREÇO DIFERENTES
Em 2010, com a abertura do restaurante Sea 
Me, em pleno Chiado, em Lisboa, foi o peixe e 
suas novas formas de confecção, juntamente 
com o universo da peixaria dentro do próprio 
espaço, que fizeram a diferença. Desde os nigiris 
de sardinha à existência de um DJ à porta, tudo 
neste fine dining levou ao sucesso do conceito. 
Três anos depois, o Grupo inaugurava um novo 
conceito, com O Prego da Peixaria: os pregos 
e hambúrgueres de peixe. “Depois do Sea Me, 
que é uma restauração média-alta, com preços 
a rondar os 35, 40€ por pessoa, criámos uma 
marca mais democrática, de comércio de rua”, 
explica António Querido, que chega então 
ao terceiro conceito, o Barracuda by Sea Me. 
Um espaço que, segundo o próprio, reúne 
“o que de melhor” existe no Sea Me e 
n’O Prego da Peixaria, numa vertente mais 
económica, orientada para centro comercial.
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Rompendo com as lojas tipo dos centros comerciais, 
o Barracuda convida o consumidor a viver a marca, 
oferecendo-lhe um ambiente industrial atlântico. 
Ao lado, António Querido com a equipa deste espaço.
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Mil euros
200

VA L OR I N V E STI D O 
NO B A R R ACUDA

Um investimento 
superior ao que é 
feito habitualmente 
em espaços de food 
court, mas que o 
grupo considerou 
essencial, por 
acreditar na marca.
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BARRACUDA: UM MAR DE EXPERIÊNCIAS
“Aqui, a grande variável diferenciadora é a 
experiência de loja”, resume António Querido 
acerca do mais recente projecto do Grupo, 
inserido no centro comercial lisboeta Amoreiras 
Shopping Center, que quis de facto romper com 
os típicos espaços de food court. O objectivo 
de terem algo mais envolvente, mais quente, 
que ofereça mais do que uma simples refeição 
levou-os assim à criação de um espaço que mais 
se parece com um submarino ou embarcação, 
onde os clientes são convidados a entrar e a viver 
uma experiência diferente. “É muito o passar o 
espectáculo do produto para o cliente”, continua 
o responsável a propósito da importância do 
lado estético nos negócios que, no caso dos food 
courts, têm de prever também as variáveis do 
preço e do tempo — ambos bastante limitados, 
tendo em conta o contexto de centro comercial. 

NOVOS CONCEITOS À VISTA
E porque não faltam ideias de negócio, o Grupo 
Sea Me já embarcou na preparação de mais 
dois novos espaços, com possível abertura até 
ao final do ano: uma taberna asiática, no bairro 

Acho que  
a restauração 
tradicional vai 
continuar a 
existir. O que 
vai acontecer  
é que os 
restaurantes e 
novos projectos 
que não tenham 
qualidade vão 
deixar de 
existir.
ANTÓNIO QUERIDO

Além do Barracuda by Sea Me, o Grupo tem hoje 
dois restaurantes Sea Me e quatro restaurantes 
O Prego da Peixaria. 

lisboeta de Alvalade, e o Meat Me — Assador 
Moderno, no Chiado. O primeiro, explica António 
Querido, “mais informal, mas com a qualidade 
gastronómica de um fine dining”, reunirá o 
melhor da cultura asiática, com influências da 
Índia, Japão, China, Coreia. O segundo será uma 
versão do Sea Me, mas com carne, e incluirá um 
bar, um DJ e música ao vivo e uma esplanada. 
“Vamos trabalhar três ambientes diferentes, que 
é algo que nunca conseguimos fazer nos outros 
conceitos”, realça o responsável.

HÁ VIDA PARA LÁ DO CENTRO
Com todos os seus espaços abertos no concelho 
de Lisboa, o Grupo Sea Me prepara-se agora 
para abrir o primeiro estabelecimento fora deste 
perímetro, levando O Prego da Peixaria para o 
Alto de Algés, em Oeiras. “Queremos públicos 
diferentes: assim, tanto trabalhamos as zonas 
turísticas, como estamos posicionados nos 
centros comerciais e em zonas residenciais”, 
explica António Querido, acrescentando ainda o 
facto de que esta descentralização permite um 
grau menor de exposição e dependência face ao 
fluxo do turismo. 
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O LADO ESTÉTICO,
CRIATIVO  
E FUNCIONAL 
DO FUTURO
Na restauração ou na 
hotelaria, o design, a 
arquitectura e a estética 
têm um papel essencial na 
diferenciação do espaço 
e da oferta. E com novos 
e inovadores conceitos de 
negócio a surgirem, o futuro 
deve ser encarado com arte.

N
ão há dúvida: tanto a 
estética — na sua vertente 
arquitectónica como de 
design de interiores — como 
o design desempenham 

um papel cada vez mais fundamental na 
diferenciação dos negócios da restauração 
e hotelaria. Contudo, de que forma 
poderão eles contribuir para potencializar, 
no dia de amanhã, as experiências que se 
oferecem aos clientes? Para responder 
a esta e a outras questões, falámos com 
três profissionais que trazem para cima 
da mesa a sua visão e experiência sobre 
o tema: Suzana Parreira, docente de 
Design da Comunicação na Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 
e autora da tese de doutoramento 
“Design-en-place. Processo de design 
e processo criativo na alta cozinha”; 
Tiago Feio, Chef do restaurante lisboeta 
Leopold, no hotel Palácio Belmonte, e 
com formação em arquitectura; e Joana 
Beirão, arquitecta de interiores e business 
designer especializada na inovação 
e empreendedorismo, ligada a novos 
modelos de negócio e coordenadora do 
projecto “O Mais Português Hotel  
do Mundo”.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

CONJUNTO

Para Suzana Parreira, a relevância do 
design num projecto de hotelaria ou 
restauração pode ser visto desde logo de 
duas abordagens diferentes: a primeira 
prende-se com o reconhecimento do papel e 
importância do design, enquanto a segunda 
sublinha a semelhança dos processos 
criativos de designers e chefs, conforme 
defende na sua tese de doutoramento. Para 
a académica, é necessária uma colaboração 
entre os dois para resolver questões tão 
diferentes como a louça, o mobiliário, a 
concepção do espaço, a comunicação ou a 
identidade visual do projecto. “A questão 
dos detalhes é extremamente relevante 
tendo em conta a necessidade de um 
restaurante se destacar”, afirma Suzana 
Parreira, para quem encarar o design como 
algo que chega quando tudo o resto já está 
definido é um mau princípio.
Por outro lado, continua, e uma vez 
que considera que as balizas do design 
deveriam estar ao serviço de todos os 
tipos de negócio, a académica diz ser 
fundamental que os designers actuem de 
forma diferente consoante a natureza das 
questões colocadas. Caso não o façam, 
há o risco de haver uma uniformização 
dos espaços, com perdas ao nível da 

TEXTO, SUSANA TORRÃO

O design deve ser 
encarado como o 
ponto de partida ou 
fazendo parte daquilo 
que é uma construção 
de um restaurante,  
de um hotel, de uma 
experiência.
SUZANA PARREIRA , DOCENTE DE DESIGN
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O PAPEL DO DESIGN NO NEGÓCIO

Suzana Parreira 
recorda que, 
além do prato, 
também o 
empratamento 
e tudo o que 
o rodeia 
contribui para a 
experiência que 
o cliente vai ter.

1 .
E S PAÇ O
Envolve aspectos 
como os lugares, 
a disposição da 
sala em relação 
à cozinha e a 
optimização 
das dinâmicas 
de utilização do 
espaço. 

2 .
OB JECT O S  
E A RT E FACT O S
Mobiliário, louça 
e talheres devem 
responder a 
questões estéticas 
e funcionais e 
ser pensados 
em função da 
experiência total.

3 .
I LUM I NAÇ ÃO
Natural ou 
artificial, tem um 
papel determinante 
no ambiente criado. 
Deve resultar de 
uma identificação 
clara do que é 
pretendido.  

identidade. “Aquilo que está a acontecer 
em Lisboa é uma perda de identidade: 
temos restaurantes praticamente iguais, 
no conceito e na forma como comunicam 
— toldos pretos, letras brancas, menus em 
ardósias, etc.”, lamenta Suzana Parreira, 
realçando a responsabilidade que também 
os profissionais de restauração têm nesta 
problemática. Para a especialista, “muitas 
vezes, nos projectos mais familiares, de 
pequena ou média dimensão, o que é 
preciso é resolver questões pontuais de 
comunicação, e não pensar uma reinvenção 
ou reformulação total, que faz com que 
fiquem todos iguais”. Já no que toca ao 
futuro, Suzana Parreira identifica duas 
potenciais tendências para os restaurantes. 
A primeira vai no sentido de uma cada vez 
maior customização — “Como se aquele 
prato e serviço fossem concretizados 
naquele momento para as necessidades 
e desejos daquela pessoa” — enquanto a 
segunda vai na direcção oposta, com os 
restaurantes a destacarem um determinado 
conceito ou chef. “Essa enorme relevância, 
responsabilidade e exigência que hoje 
já é colocada nos chefs, creio que se vai 
acentuar no futuro, reforçando também 
a construção das narrativas e linguagens 
pessoais e distintivas do restaurante”, diz 
Suzana Parreira.

Vertentes do design  
num restaurante

4 . 
C ONST RUÇ ÃO 
D O E S PAÇ O
Uma parede 
branca, um mural, 
uma obra de arte 
ou uma colecção 
são elementos que 
contribuem para a 
leitura do espaço.  

5 . 
C OMUNIC AÇ ÃO
A identidade visual, 
através das suas 
componentes 
visuais gráficas 
como a carta ou 
os cartões de 
contacto, deve ser 
coerente.

SUZANA PARREIRA
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S
er-se chef ou arquitecto não 
é para Tiago Feio, Chef do 
restaurante Leopold, muito 
diferente. Uns e outros dão 
resposta a duas necessidades 

básicas do ser humano — alimentação e 
abrigo — e ambas são, simultaneamente, 
profissões técnicas e criativas, que 
trabalham em função do Outro. Com uma 
diferença: na arquitectura os projectos 
perduram e na cozinha são efémeros. 

Assim, a formação em arquitectura 

De portas abertas 
à comunidade

TIAGO FEIO

revela-se em vários aspectos no trabalho 
de Tiago, conforme exemplifica: “Não 
penso num prato como a proteína, molho, 
guarnição, mas sim em texturas e cores”. 
A envolvência com a comunidade — uma 
exigência de Tiago — também revela 
o arquitecto por trás do Chef: “Há a 
necessidade que o restaurante tenha uma 
intervenção positiva no bairro ou na cidade. 
A melhor forma que arranjámos foi fazer 
coisas em comum com pessoas de outras 
áreas criativas, com grande valor aqui na 

O PAPEL DO DESIGN NO NEGÓCIO
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A evolução é que  
o bairro interfira  
no restaurante de 
forma positiva e vice- 
-versa. E a referência 
para este processo  
são os restaurantes 
familiares de sempre.
TIAGO FEIO, CHEF DO LEOPOLD

Adepto das texturas e das cores, num dos 
mais recentes menus apresentados por 
Tiago Feio, a inspiração vem também 
da sétima arte, nomeadamente do lado 
cromático de alguns filmes de eleição, 
como os do realizador Wes Anderson. 
“Ando a estudar isso e a aproveitar para

os pratos”, conta o Chef do Leopold.

REPORTAGEM

Tiago Feio 
apresenta 

neste prato três 
elementos (novilho 

dos Açores com 
pickle de algas e 

salicórnia e chorão 
do mar) com três 

texturas diferentes.

Com a cozinha 
aberta para a 

sala principal do 
Leopold, Tiago 

Feio e a sua equipa 
estabelecem 

uma relação mais 
próxima com os 

clientes.

zona, nomeadamente a ceramista Teresa 
Pavão que fez a louça, o Alexandre da Silva 
que fez os painéis de entrada e a Armanda 
Vilar que nos vai fazer algumas obras 
gráficas”, explica o Chef do Leopold.  

Ao mesmo tempo, Tiago Feio assume que 
a passagem do restaurante (outrora numa 
antiga padaria, na Mouraria) para o hotel 
Palácio Belmonte, implicou um trabalho 
de equipa, com conceitos pensados de 
raiz. No caso da louça, houve o cuidado de 
trabalhar a textura dos pratos do serviço 
de sala, de modo a que estes fossem o 
mais simples possível. “O prato foi feito 
de forma a ser suficientemente neutro, 
versátil para depois conseguir adaptar 
ao empratamento idealizado”, diz o Chef. 
O ambiente conseguido resulta assim do 
diálogo entre Tiago e os responsáveis do 

Palácio: “Desde o início percebemos que 
havia uma linguagem comum e acho piada 
ao espaço vir dessa dinâmica”, explica o 
Chef, que gosta de sentir que o espaço 
tem um toque seu e que não parece um 
restaurante. Parte desse ambiente vem 
aliás da estrutura do Leopold, que aposta 
numa cozinha aberta e num espaço aberto, 
em que pessoas que não se conhecem 
fazem uma refeição juntas, degustando 
uma cozinha que Tiago pretende “simples, 
contemporânea e urbana, com poucos 
ingredientes e pouca confecção”. Outro 
cuidado foi o de evitar o excesso de 
informação, com menus curtos e uma forma 
rigorosa mas descontraída de confeccionar 
e servir. “Não quero que a comida tenha 
demasiada importância na refeição, porque 
se calhar o mais importante ou igualmente 
importante é a pessoa com quem se está a 
viver aquela experiência”, explica Tiago Feio, 
para quem toda a componente estética do 
espaço e da própria comida potencia esse 
momento. Por isso, para Tiago, o design — e 
a interacção entre as várias áreas criativas 
— terá cada vez mais importância na 
restauração que, prevê, será cada vez mais 
democrática: tanto a nível do preço como do 
que é oferecido e da própria arquitectura e 
design, garantindo ao cliente o máximo de 
liberdade.

O lado inspirador 
dos filmes
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Q
uando tentamos perceber as 
pessoas e as pomos no centro 
da discussão, não há como 
falhar. O que um designer ou 

outro criativo devem fazer bem é descobrir e 
identificar as pessoas e os seus problemas e, 
daí, construir o produto. Esta é a viragem do 
mindset para a inovação”, assegura Joana 
Beirão, business designer e coordenadora 
do projecto “O Mais Português Hotel do 
Mundo”, resultante de uma parceria entre 
o grupo Hoti Hotéis e a Fundação AIP.

Para desenvolver este projecto, Joana, 
que há anos desejava promover Portugal 
através do design, colocou-se na pele do 
turista — “O que é que os turistas vêem em 
Portugal?” — para chegar ao conceito final 
do produto. “Há meia dúzia de pessoas 
em Portugal que acreditam no design 
português, no artesanato português e que 
acreditam que a passagem da mensagem 
da portugalidade é por aí. 
Agora, os hotéis são casas 
portuguesas? Não. São 
quartos com camas muito 
confortáveis e que poucas 
experiências trazem ao 
cliente, além do conforto”, 
explica Joana Beirão, que 
seleccionou cinco equipas 
para desenvolver propostas 
para o hotel. A todas lançou 
o repto: dizer ao país que é 
possível criar um hotel só 
com produtos portugueses. 
“Provámos que é possível. Foi a maior 
mensagem que passámos”, realça. 

Por outro lado, num mundo em que 
os negócios se multiplicam e as escolhas 
parecem infinitas, torna-se mais fácil 
chegar às pessoas através de conceitos — 
que devem ser fortes, actuais e obedecer 
a tendências — uma vez que estes criam 
clusters, agrupando indivíduos com os 
mesmos interesses. “Não se pode pôr 
um negócio na rua sem experimentar se 
existe realmente pessoas interessadas 
nele. E quando fazemos isto estamos a 
fazer o futuro hoje”, alerta a especialista, 
para quem o design tem de estar colado 
ao modelo de negócio. Como exemplo a 

O PAPEL DO DESIGN NO NEGÓCIO

A pessoa  
no centro da 
inovação

JOANA BEIRÃO

Portugal tem  
de se equipar com 
experiências.  
E o nosso design  
e os nossos produtos 
concorrem melhor  
do que ninguém para 
essas experiências.
JOANA BEIRÃO, BUSINESS DESIGNER

Outro destaque de Joana Beirão vai para a 
iniciativa da cadeia McDonalds que está a 
activar a chamada tendência do unique and 
universal, através da qual marcas mundiais 
dão ênfase ao que é único nos diferentes 
países. “No McDonalds do Chiado, sente 
que está num restaurante em Lisboa, por-
que toda a imagem fala Lisboa”, afirma.

Fazer do  
universal único

seguir, Joana Beirão destaca o modelo do 
Club Med: uma cadeia que “tem tudo o que 
o ramo hoteleiro deve ter: diferenciação, 
entretenimento, espaços para as pessoas 
que não querem entretenimento, recursos 
humanos polivalentes…”. A seu ver, o 
futuro da hotelaria far-se-á por isso 
pela diferenciação e pela celeridade de 
apresentação do projecto. “Diz-se que o 
segredo é a alma do negócio até ele abrir. 
Agora é o contrário: nós dizemos às equipas 
das startups ‘mostrem o vosso produto o 
mais cedo que conseguirem, para verem se 
as pessoas querem comprar’. Deve-se falhar 
o mais cedo possível, porque sai muito caro 
um erro de negócio”, assegura. 

“O Mais Português Hotel do Mundo” prevê a 
criação de hotéis só com produtos nacionais, 
com a abertura de uma unidade em Lisboa e 
outra no Porto, dentro de dois anos.
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A residência 
inaugurada 
em Maio é a 
primeira de 
uma série de 
50 novos 
espaços 
JO&JOE 
que serão 
inaugurados  
até 2020
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O foco da 
JO&JOE deixou 
de ser a venda 
de quartos para 
ser a venda de 
experiências 
que incluem 
comida, bebida, 
eventos e 
alojamento.
MAT THIEU PERRIN, DIRECTOR 

DA MARCA JO&JOE

CONCEITO A ESPREITAR

BEM-VINDO
A UMA NOVA FORMA 
DE HOSPITALIDADE
Chama-se JO&JOE e 
é a nova marca do grupo 
AccorHotels que, em 
resposta às tendências 
do mercado, procura 
oferecer o melhor do 
alojamento particular, 
dos hostels e da hotelaria 
tradicional.

TEXTO, LILIANA FIGUEIRA

J
á nos dizia Joana Beirão, business 
designer e coordenadora do projecto 
“O Mais Português Hotel do Mundo”  
que “o hotel não tem de ser apenas para 

os hóspedes, pode ser aberto para a comunidade, 
criando novas propostas de valor”. Muitos dirão 
que o alojamento local e os novos players digitais 
são o exemplo perfeito desta ligação, mas já há 
grupos hoteleiros a trabalhar nesse sentido.

E o AccorHotels — que em Portugal detém hotéis 
de várias insígnias, desde topo de gama à gama 
mais económica — é um desses casos, com a criação 
da marca JO&JOE em Setembro de 2016, através 
do seu Laboratório de Marketing e Inovação. 
O objectivo, explica Matthieu Perrin, director da marca, 
é “atingir as necessidades dos novos viajantes e mais 
especificamente da geração millennial”. Afinal, continua,  
esta geração viaja quatro vezes mais do que os seus pais 

M A RC A JO & JOE

Algumas  
valências novas

Happy house: espaço 
para viajantes, onde podem 
trabalhar, relaxar, cozinhar, 
lavar a roupa.

Bar e restaurante que 
servem pratos locais, com 
um menu completo que 
começa nos 10 euros.

Espaço para concertos, 
workshops, encontros e outras 
actividades propostas pelos 
habitantes e pelos viajantes.

e quer fazê-lo de uma forma diferente: “Não querem ficar pelo 
tradicional quarto de hotel — querem experimentar a gastronomia 
local, querem conhecer as pessoas que lá vivem. E daí termos 
procurado criar uma nova oferta focada nas expectativas das 
novas gerações.”

Uma experiência totalmente diferente em termos de design, 
serviço, catering e estadia, numa casa aberta aos habitantes locais 
e aos turistas – assim se define a marca JO&JOE, que em Maio 
deste ano abriu a sua primeira residência em Hossegor, França. 

©P
en

so
n



56  Recheio / Edição Especial

ENTREVISTA

“É FUNDAMENTAL
QUE TODOS OS AGENTES
ESTEJAM ABERTOS 
À INOVAÇÃO”
Sendo o turismo um sector dinâmico e em constante 
mudança, e porque somos todos chamados a construir  
a marca Portugal, até onde conseguiremos ir? Luís Araújo, 
presidente do Turismo de Portugal, responde ao futuro  
a partir do presente.

ema na ordem do dia, 
o turismo tem sido tra-
balhado diariamente em 
várias frentes e, já este 
ano, assistimos ao lança-
mento do Programa Tu-
rismo 4.0 e do seu Centro 

de Inovação. Está dado o pontapé de saída 
para uma conversa com Luís Araújo (LA) 
sobre o sector, essencial para todos nós.

O que poderá neste momento acrescentar 
mais valor à oferta de Portugal?
LA: Os resultados que temos obtido no turis-
mo são reflexo de um trabalho diário e que 
tem sido desenvolvido de uma forma articu-
lada e contínua entre as diversas entidades 
do sector, públicas e privadas. Importa agora 
manter os excelentes resultados, ao mesmo 
tempo que asseguramos a competitividade 
de Portugal e tornamos o turismo uma acti-
vidade cada vez mais sustentável, sem redu-
zir os ritmos de crescimento. É neste sentido 
que continuamos a trabalhar e há muito ain-
da por fazer. No que diz respeito à inovação 
em turismo e melhoria da qualificação dos 
recursos humanos, por exemplo, são duas 
áreas em que temos vindo a apostar e que são 
indispensáveis para acrescentar valor à ofer-
ta de que já dispomos. Também o contínuo 
investimento no desenvolvimento de infra-
-estruturas, nos equipamentos e nas acessi-
bilidades é fundamental.

T

Embora seja factor de crescimento, o turis-
mo traz também desafios e problemáticas 
que podem motivar mudanças. Que mu-
danças são essas e que turismo teremos no 
futuro resultante das mesmas?
O turismo é um sector fundamental na 
estratégia de crescimento de Portugal 
e um forte impulsionador da economia, 
pelo que todos temos a beneficiar com 
os bons resultados alcançados. Quan-
to às mudanças, a definição da Estra-
tégia Turismo 2027 pretende, preci-
samente, preparar o futuro. Tem 
uma visão a longo prazo e preten-
de antecipar os principais desafios 
da próxima década, propondo 
acções concretas. É uma estra-
tégia desenhada para tornar 
Portugal um destino cada 
vez mais competitivo, atento 
às mudanças internacionais 
e ao ambiente tecnológico. 
Acreditamos que o turismo do 
futuro passa, necessariamente, 
por ser sustentável no plano eco-
nómico, social e ambiental. Mais con-
cretamente, a crescente qualificação da ofer-
ta turística, a que actualmente assistimos, 
e o esforço de promoção do país enquanto 
território coeso, de forma a que a procura 
turística se distribua de forma mais homo-
génea, terão certamente impacto no turis-
mo do futuro que se prevê constante durante 
todo o ano e alargado a todo o território.  

E que tipo de turistas teremos?
O turista é, cada vez mais, um consumi-
dor informado e exigente, pelo que se im-
põe uma constante adaptação. Nos últi-
mos anos, principalmente, temos assistido 
a uma alteração nos padrões de consumo 
e nas motivações, com os turistas a privile-
giarem destinos que ofereçam experiências 
diversificadas e autênticas. Tem havido 

PE R FI L

ENTREVISTA, LILIANA FIGUEIRA

Quem é 
Luís Araújo?
Presidente do Turismo de 
Portugal desde Fevereiro de 
2016, é licenciado em Direito 
pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, tendo 
diversas especializações em 
hotelaria pela Universidade 
norte-americana de Cornell. 
Foi, entre 2005 e 2007, chefe 
do Gabinete do secretário de 
Estado do Turismo.
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TURISMO DE PORTUGAL

também uma procura crescente por hábitos 
saudáveis e produtos de saúde e bem-estar. 
Acreditamos que estas são tendências que 
se irão manter. 

Temos hoje diversas tipologias a que dar 
atenção. Será mais vantajoso para um 
player ‘especializar-se’ numa ou procurar 
responder a vários perfis? 
Existem, de facto, novas realidades às quais 
temos de nos adaptar. O crescimento do 
turismo sénior, o chamado x-tra money to 
spend (solteiros com poder de compra) e 
double income no kids (casais sem filhos), 
são alguns exemplos. Em Portugal, existe 
procura e oferta para os vários segmentos. 
Continuamos a apostar em iniciativas de 
estruturação de produtos ajustados a dife-
rentes perfis. No entanto, importa, acima de 
tudo, que a oferta turística seja constituída 
por produtos estruturados, diferenciado-
res e com qualidade. A decisão de se focar, 
especializar num, ou em vários tipos de per-
fil, caberá a cada um dos players. O funda-
mental é que contribua para a qualificação 
da oferta e sustentabilidade do sector.

Relativamente à inovação no turismo, a que 
tendências internacionais devem os profis-
sionais estar atentos como inspiração?
A aposta na inovação é fundamental para 
assegurar a sustentabilidade do sector. Foi 
com essa consciência que foi lançado o Pro-
grama Turismo 4.0, que prevê a digitaliza-
ção e modernização do sector através de 
iniciativas inovadoras. Mas, apesar de estar 
atento ao panorama internacional, Portugal 
tem um lugar pioneiro neste âmbito da ino-
vação, pois estamos alguns passos à frente e 
temos vindo a servir de referência para ou-
tros mercados. A melhor inspiração para os 
nossos profissionais será, certamente, o que 
já se faz dentro do nosso país. 

Nas áreas da restauração 
e hotelaria, a inovação 
deve ser encarada 
como uma mais-valia, 
inclusivamente na 
vertente económica, 
permitindo uma melhor 
gestão dos gastos.

Luís Araújo  
destaca o 

crescimento 
de todos os 

indicadores do 
turismo, com 
as dormidas, 

as receitas e os 
hóspedes em 

destaque.
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Queremos que 
Portugal seja não 
só um destino 
para visitar, 
mas também 
para investir, 
viver, estudar, 
investigar e criar 
empresas.

apoio à promoção internacional da inova-
ção feita em Portugal. Para a sua implemen-
tação estão previstas diversas iniciativas, 
tais como a formação em empreendedoris-
mo na rede de Escolas de Hotelaria e Turis-
mo do Turismo de Portugal; programas de 
aceleração suportados em conhecimento; 
linhas de financiamento dedicadas ao em-
preendedorismo e novos negócios no turis-
mo; e Programas Mobilizadores de “Inves-
tigação e Desenvolvimento Tecnológico”. 
É também de referir que, para dinamizar o 
investimento, estamos a criar instrumen-
tos financeiros específicos, com prazos 
e condições adaptadas ao investimento tu-
rístico. São exemplo disso a Linha de Apoio 
à Qualificação da Oferta, com uma dotação 
de 60 milhões de euros e capital de risco, 

Partindo deste Programa Turismo 4.0, 
em que projectos e ferramentas poderão os 
profissionais do sector apoiar-se, com vista 
a posicionarem os seus negócios no turismo 
do futuro?
A sustentabilidade do sector depende, em 
muito, da reinvenção sistemática das ex-
periências no destino e da melhoria dos 
sistemas de suporte. O Programa Turismo 
4.0 pretende, precisamente, posicionar Por-
tugal como hub especializado de inovação 
no turismo e uma referência mundial. Den-
tro deste programa, estão previstos diver-
sos projectos que pretendem ser um apoio 
para todos os agentes do sector. Um deles é 
o Centro de Inovação do Turismo, que tem 
como missão a identificação das tendências 
internacionais de inovação no turismo e o 

TURISMO DE PORTUGAL

“Ambas acrescentam imenso valor à nossa oferta 
turística. A qualidade que encontramos em 
Portugal, com vários chefs reconhecidos interna-
cionalmente e diversos restaurantes com estrelas 
Michelin, é um factor enriquecedor da experiência 
turística que proporcionamos a quem nos visita, in-
dependentemente do “tipo de cozinha”. Para mim, 
o aspecto mais importante, e no qual o Turismo de 
Portugal se concentra, é a divulgação da excelência 
do nosso património gastronómico, construindo 
uma identidade reconhecida e reconhecível.”

TRADICIONAL

VS.

CONTEMPORÂNEA

G A STRONOM I A
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Segundo Luís Araújo, 
são diversos os 
aspectos marcantes 
para quem nos visita. 
Mas, se tivesse de 
indicar apenas três, 
nos primeiros lugares 
do top estariam:

Hospitalidade
“Taleb Rifai, secretário-geral 
da Organização Mundial 
do Turismo, referiu, a esse 
respeito, que o melhor de 
Portugal são os portugueses.”

Vasto património 
cultural 
“Resultante dos nossos 900 
anos de História e do imenso 
Património mundial, material 
e imaterial, reconhecido pela 
UNESCO por todo o território.” 

Tradições autênticas 
“Aliadas à modernidade e ao 
cuidado na preservação do 
destino, contribuem para a 
imagem que transmitimos a 
quem nos visita.” 

Apostar na 
inovação é 
fundamental 
para o sector. 
Foi com essa 
consciência 
que foi lançado 
o Programa 
Turismo 4.0, 
que prevê a 
digitalização  
e modernização  
do sector.

Em 2016, o sector 
foi responsável por 
48,3% do total das 

exportações de 
serviços do país, 

representando 
6,9% do PIB 

nacional, recorda o 
responsável.

o Programa Capitalizar, que visa a acelera-
ção da execução do Portugal 2020; e o pro-
grama Valorizar, com linhas específicas para 
as acessibilidades, implementação de wi-fi 
grátis nos centros históricos e uma linha es-
pecífica para projectos no interior do país.

Que mudanças importantes traz a inovação 
ao dia-a-dia do negócio?
É fundamental que todos os agentes estejam 
abertos à inovação – na gestão, nos produtos 
e na forma de organização, por exemplo. Nas 
áreas da restauração e hotelaria, a inovação 
deve ser encarada como uma mais-valia, in-
clusivamente na vertente económica, permi-
tindo uma melhor gestão dos gastos. A aposta 
na inovação permite também que muitas das 
tarefas se tornem mais práticas e acessíveis, 

permitindo uma melhor e mais rápida res-
posta aos clientes. 

Por outro lado, tendo em conta um turismo 
que se pretende sustentável, mas também 
vantajoso para todos os players do sector, 
que trabalho conjunto pode ser feito para 
potenciar a nossa oferta de restauração 
e hotelaria?
Em 2016, o Fórum Económico Mundial con-
siderou-nos o 14.º país mais competitivo, do 
ponto de vista turístico, de um total de 140 
países. Subimos uma posição em relação a 
2015. É uma excelente classificação que re-
força a ideia de que o trabalho conjunto, ar-
ticulado entre todos os agentes económicos 
do sector, tem resultados muito positivos.  
O Centro de Inovação do Turismo servirá 
para isto mesmo, pois é um centro de discus-
são e lançamento de ideias que está aberto 
a todos os tipos de empresa do sector. 

Que país se prevê termos no futuro, fruto 
deste fluxo crescente de turistas?
O nosso objectivo, definido para o prazo de 
dez anos, é posicionar Portugal como líder do 
turismo do futuro. Queremos que Portugal 
seja, não só, um destino para visitar, mas tam-
bém para investir, viver, estudar, investigar 
e criar empresas. Um país onde se valorizou e 
investiu nas pessoas e nas suas qualificações, 
atraindo talento. Queremos, em 2027, alcan-
çar os 80 milhões de dormidas e uma receita 
turística de 26 mil milhões de euros. Também 
no plano social definimos objectivos claros: 
vamos trabalhar de forma a alargar a activida-
de turística a todo o ano, de forma a aumentar 
as habilitações da população empregada no 
sector do turismo e de forma a assegurar que a 
actividade turística gera um impacto positivo 
nas populações residentes. No futuro, resul-
tado de todo este trabalho, teremos um país 
reconhecido internacionalmente como um 
destino sustentável, inovador e competitivo.

E se um dia Portugal deixar de estar ‘na mira’ 
dos turistas, como deverá o país reagir?
A estratégia recentemente traçada foi defini-
da com o intuito de posicionar Portugal como 
um dos destinos turísticos mais competiti-
vos e sustentáveis do mundo. É nesse sentido 
que estamos a trabalhar: para o crescimento 
do sector do turismo, criando condições ne-
cessárias para atrair ainda mais turistas e fa-
zendo com que a riqueza produzida se possa 
estender a todo o país. Pelo que não ponde-
ramos outro cenário. Temos uma estratégia 
turística bem definida, tendo inclusivamen-
te sido considerada um case study pelas mais 
prestigiadas instituições internacionais do 
sector. Todo este trabalho, somado à nossa 
oferta ímpar, asseguram que Portugal conti-
nuará a ser um destino de excelência. 

ENTREVISTA

Em três 
características

1.

2.

3.
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Com as suas vontades, 
necessidades e 
exigências, é também 

ele quem comanda o dia de 
amanhã e as estratégias a pôr 
em prática. Antecipamos assim 
os potenciais segmentos  
de consumidores a que iremos  
abrir a porta no futuro.



COMO
PRENDER UM 
CLIENTE À NOSSA 
MARCA?
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RETRATO DO CONSUMIDOR

A docente do Instituto 
Português de 

Administração de Marketing 
(IPAM) e especialista em 
ciências do consumo, 
Mafalda Ferreira, não tem 
dúvidas: no futuro, os 
aspectos mais valorizados 
pelo consumidor serão 
experiência, qualidade 
e preço. “Por esta ordem 
e com este nível de 
importância”, afirma Mafalda 
Ferreira, que considera que 
a dimensão da experiência 
é muito importante e 
determinante para os 
vínculos estabelecidos com 
as marcas. 

Por isso, para a 
especialista, a qualidade 
do produto e a dimensão 
experiencial andam a par 
nas escolhas do consumidor. 
“É fundamental que se 
coloque o cliente no 
centro do processo. Que 
se aposte na qualidade do 
atendimento e na satisfação 
das necessidades do cliente, 
de forma a contribuir 
para o desenvolvimento 
de experiências únicas, 

E X P E R I Ê N C I A

Os consu-
midores 
valorizam  
o vínculo 
emocional 
com as 
marcas.
MAFALDA FERREIRA , IPAM

ipam

Qualidade  
e novas  
experiências 
fidelizam

potenciadoras do 
estabelecimento de relações 
duradouras”, diz.

Já no que toca aos 
fazedores de opinião de 
amanhã, Mafalda Ferreira 
antecipa que a função 
caberá aos próprios 
consumidores. “Estes 
valorizam o que é genuíno 
e por isso a produção de 
conteúdos efectuada por 

outros consumidores tem 
um papel relevante. 
Eu diria que cada vez mais 
a ideia de consumidor 
para consumidor, de forma 
genuína, ganha espaço”, 
afirma a especialista, 
para quem a popularidade 
de bloggers e youtubers 
está relacionada com a sua 
imagem de “consumidores 
comuns”. Para o futuro, 
Mafalda Ferreira antecipa 
ainda quatro tendências 
de consumo: a alimentação 
relacionada com o bem-
-estar; a necessidade de 
reinventar o tradicional; 
a valorização da rapidez, 
comodidade e facilidade 
no acto de compra e, por 
último, a exclusividade 
das experiências.

PORQUE PREPARAR  

O FUTURO PASSA TAMBÉM 

POR ANTEVER O CLIENTE 

DE AMANHÃ,  

OUVIMOS ESPECIALISTAS 

DE ÁREAS DIFERENTES 

PARA SABER COMO 

SERÁ ELE. DOS SEUS 

TESTEMUNHOS, AQUI FICA 

UM REGISTO E RETRATO 

DO CONSUMIDOR DO 

FUTURO, PARA QUE 

MELHOR SAIBAMOS 

CONQUISTAR E FIDELIZAR.

TEXTO, SUSANA TORRÃO
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REPORTAGEM

Chamam-se Casal Mis-
tério e são, como o pró-

prio nome indica, um casal de 
bloggers que se mantêm no 
anonimato na avaliação que 
fazem a restaurantes, hotéis 
e percursos turísticos, e que 
prezam a independência e 
imparcialidade acima de tudo. 
Não têm ligações a qualquer 
empresa ou grupo económico 
e não aceitam ‘borlas’. Não é 
pois de estranhar que o Casal 
aponte a credibilidade como 
um factor chave nas escolhas 
dos consumidores do futuro, 
nomeadamente no que toca 
aos fazedores de opinião, 
que “serão aqueles que 
beneficiem de credibilidade”. 
“Mesmo no caso dos consu-
midores — e já há alguns com 
destaque em redes sociais 
como a Zomato — tem de se 
basear sempre na credibilida-
de”, afirma o Marido Mistério. 
O Casal prevê também que o 
consumidor suba ainda mais 
os seus níveis de exigência, 
fruto do constante escrutínio 
e partilha de informação. E, 
tal como já acontece hoje, 
a qualidade da oferta irá 
melhorar. “Quando o sufrágio 
sobre os sítios é muito 
maior, a exigência por parte 
dos proprietários também 
é maior e isso reflecte-se 
nos produtos”. Quanto aos 
aspectos mais valorizados na 
escolha de uma refeição ou 
hotel, o Casal acredita que 

Com um livro também já 
publicado, o Casal Mistério 
foi considerado o Melhor 
Blog de Lazer e Culinária 
em 2016, na 1.ª edição dos 
Blogs do Ano.

blog casal 
mistério

Cliente  
ao sabor do 
credível

não existirão grandes mudan-
ças, com o sabor, o conforto e 
a beleza a assumirem papéis 
determinantes. “O que inte-
ressa é o sabor. A aparência 
é um factor essencial ao 
início, mas o que permanece 
na memória é o sabor”, diz 
a Mulher Mistério. A isto 
juntar-se-á a tendência para 
seguir um tipo de alimenta-
ção cada vez mais saudável: 
“As pessoas preocupam-se 
em saber se o salmão é 
selvagem ou de aquacultura, 
como é que as galinhas são 
criadas... E é bom que exista 
essa consciência ambiental e 
de saúde”, diz por sua vez o 
Marido Mistério. A informa-
ção continuará a ser cada 
vez mais partilhada, mas de 
forma muito diferente. 
“O Mark Zuckerberg diz que 
será através de realidade 
aumentada”, antecipa o 
Marido Mistério.

Os grandes 
fazedores  
de opinião 
serão aqueles 
que benefi-
ciem de credi-
bilidade.
CASAL MISTÉRIO
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Os restauran-
tes têm de 
perceber que há 
uma triangula-
ção que tem de 
ser feita entre  
as redes sociais, 
um blog e um 
website.
MIGUEL RIBEIRO, ZOMATO

REPORTAGEM

“Os consumidores do futuro 
vão dar ainda mais importân-

cia à informação que lhes é dada, 
exigir mais qualidade dos produtos 
e serviços, maior segurança dos 
mesmos e vão também exigir res-
postas mais atempadas e imedia-
tas no que respeita à resolução de 
conflitos”, afirma Ana Tapadinhas, 
directora-geral da Deco — Asso-
ciação Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor. Para a respon-
sável, face a estas exigências, as 
empresas vão ter de se esforçar 
cada vez mais para responder às 
necessidades específicas dos seus 
clientes. Por outro lado, o poder 
político também terá um papel 

deco

Consumidores 
mais atentos  
aos seus direitos

A par da 
comunicação e 
das experiências 
diferenciadas, 
Miguel Ribeiro 
realça a cada 
vez maior 
personalização 
do serviço.

Para a responsável 
da associação 
de defesa do 
consumidor, a 
responsabilidade 
ambiental terá um 
peso importante 
nas escolhas.

Hoje temos toda a informação 
de que precisamos no bolso 

das calças e esta é uma tendência 
que irá continuar. É esta a convicção 
de Miguel Ribeiro, country manager 
da plataforma Zomato. “Cada vez 
mais as decisões são tomadas com 
um smartphone na mão. Toda a 
informação é recolhida on the go”, 
afirma o responsável.

O maior acesso à informação re-
sultará assim num consumidor mais 
exigente. “A informação vai reinar 
nos próximos tempos. Não vou a um 
restaurante sem comparar com ou-
tros dois ou três”, diz Miguel Ribeiro. 
Por isso, a comunicação terá um pa-
pel crucial no futuro e os restauran-
tes terão de aprender a comunicar 
as vantagens que representam.

Ao mesmo tempo, os consumido-
res serão mais conhecedores e cons-
cientes da experiência diferenciada 
que procuram. E, num restaurante, 
a experiência global contará cada 
vez mais: da louça à comida, passan-
do pelo serviço e pela decoração. 

zomato

Saber comunicar online  
será essencial

“O cliente cada vez mais vai valo-
rizar a experiência toda: casar a 
bebida com a comida, o prato e copo 
que têm à frente. Tem de haver um 
conjunto de coisas que me façam 
sair do restaurante a dizer que a ex-
periência foi óptima”, afirma Miguel 
Ribeiro.

Também o culto do que é genuíno 
e uma cada vez maior personaliza-
ção são dois aspectos a ter em conta 

I N F O R M A Ç Ã O

E X I G Ê N C I A

no futuro. “Há muitos restaurantes 
a fazer um prato específico para 
determinada pessoa. As coisas 
tornaram-se impessoais muito 
rapidamente mas estão a tornar-se 
pessoais outra vez. E o digital vai 
ajudar nisso: posso reservar um res-
taurante mas pedir uma coisa muito 
específica. Vai haver uma proximida-
de muito maior”, assegura.
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Os consumido-
res vão exigir 
respostas mais 
atempadas e ime-
diatas no que res-
peita à resolução 
de conflitos.
ANA TAPADINHAS, DECO

RETRATO DO CONSUMIDOR

N O  F U T U R O
P O D E R

fundamental: “Este tem de olhar 
para os grandes desafios do futuro 
e introduzir regras que acautelem 
os direitos dos consumidores”. 
Estes desafios prendem-se com 
uma cada vez maior digitalização 
da economia — que coloca ques-
tões no que toca à protecção de 
dados, às garantias de direitos em 
relação à resolução de conflitos, 
e aos novos modelos de negócios 
disruptivos, apreciados pelo con-
sumidor mas que precisam 
de legislação específica. 

Por outro lado, Ana Tapadinhas 
destaca também o papel 
da opinião dos restantes consumi-
dores:  no fundo, stakeholders que 
vão “influenciar de forma muito 
assertiva o que são as ofertas de 
mercado”. E ainda a responsabili-
dade ambiental — relacionada com 
a sustentabilidade e o combate ao 
desperdício alimentar — que terá 
um peso cada vez maior nas esco-
lhas do cliente. “Os consumidores 
querem adoptar escolhas mais 
sustentáveis, mas o desafio que 
temos pela frente prende-se com 
o dilema da sustentabilidade: 
compro o que é mais sustentável 
ou o que é mais barato e menos 
amigo do ambiente?”, alerta a 
responsável. 

MAIS INFORMADO,  

MAIS EXIGENTE  

E REIVINDICATIVO,  

E TENDO NA OPINIÃO  

DOS SEUS PARES 

GARANTIAS DE 

CREDIBILIDADE – ASSIM 

SERÁ O CONSUMIDOR.  

E EMBORA O MUNDO 

SEJA CADA VEZ MAIS 

TECNOLÓGICO, 

OS SERVIÇOS 

PERSONALIZADOS  

E A VALORIZAÇÃO  

DA EXPERIÊNCIA TERÃO 

CADA VEZ MAIS PESO.
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A REVOLUÇÃO  
NOS HÁBITOS DE 
CONSUMO ESTÁ AÍ.
E A COMIDA É O 
PORTA-ESTANDARTE

E
les já estão a mudar tudo. Mais 
desprendidos da posse, mais ex-
periencialistas, mais cosmopoli-
tas, mais peculiares e singulares, 
mais focados no valor real das 

coisas e avessos às efabulações do marke-
ting, mais comprometidos com sustentabili-
dade e justiça... As novas gerações prome-
tem revolucionar mercados e consumos. 
E o mundo da comida não é excepção. 
Aliás: parece ser o território de eleição.

Falar de millennials, gerações X, Y ou 
Z, é sempre um exercício de rotulagem e 
simplificação que peca por isso mesmo: 
pela redução de uma complexa realidade de 
comportamentos e desejos a meros estereó-
tipos. Mas se queremos analisar tendências, 
inevitavelmente temos de ter este olhar 
panorâmico e de algum modo aceitar falar 
de generalizações e tipologias.

Assim, poderemos dizer que as novas 
gerações são mais experiencialistas, mais 
cosmopolitas, mais sensíveis aos temas do 
comércio justo. O que não podemos é afir-
mar que são características exclusivas dos 
millennials ou da geração Z. É sim de quem 
tem o gosto pelas coisas novas. Interessam-
-nos, por isso, muito mais as segmentações 
de consumidor por critérios psicográficos do 
que as meramente demográficas. 

E o grupo psicográfico de que falamos são 
os amantes do novo, da novidade e da inova-
ção — laboriosos geradores e divulgadores 
das novas tendências. E das novas formas de 
vida. Sejam eles jovens de facto ou “jovens” 
carregados de cabelos brancos. É através 
deles que a sociedade experimenta o novo. 
Porque são eles quem melhor se adapta à 
mudança. 

E a mudança está aí.

OPINIÃO

Na restauração, um mundo de 
oportunidades abre-se agora 
para quem gosta e ousa o 
novo. Porque surpreender  
é preciso.

POR 
ISABEL 
AFONSO

PERFIL
Professora univer-
sitária de Ciências 
da Comunicação, 

Isabel Afonso  
é também publi-

citária, estudiosa 
de neurociências e 

empresária.

O mundo muda. E a nossa relação com a comida também está em 
franca transformação.

COMIDA: UM NOVO SÍMBOLO DE COOLNESS
Mais do que possuir e exibir marcas, o desafio agora é viver sensa-
ções e experiências diferentes. E a comida é o primeiro passaporte. 
Pela comida podemos exacerbar ao máximo as sensações de cor, 
sabor, texturas. Viajamos para experimentar novas sensações e 
novas comidas. E quando por cá experimentamos novas comidas, 
queremos a viagem por essa miríade de sensações e sabores do 
mundo.

Mais cosmopolitas, mudamos o que comemos e como comemos.

MUDAM-SE OS TEMPOS, MUDAM-SE AS VONTADES.
Surfar na instabilidade — o emprego para a vida é substituído por 

uma vida multi-carreiras/trabalhos/funções/empresas.
Por sua conta e risco — boom do empreendedorismo e do 

auto-emprego (ou a precariedade no emprego convencional).
Valorização da sustentabilidade, comércio justo, local, biológico.
Usufruir sem ter —  o desapego da propriedade (casa, carro, etc.) 

substituída por ganhos de mobilidade e escolha de serviço.
Online, sempre — ligação em rede com amigos e conhecidos e 

trabalho.
Informação sempre disponível, mas sem aval de qualidade 
A opinião faz-se pelos pares — amigos, conhecidos ou utilizadores.
As cidades ocidentais quase indiferenciadas.
O exótico banaliza-se — viagens e estadias low-cost e a janela do 

Google com as mesmas imagens vistas e partilhadas por todos.
A cultura do ‘multi’ — racial, género, línguas, gostos.

MUDAM-SE AS VONTADES, MUDA-SE A MESA. 
Mesas comunitárias e informais — perfeitas para grupos 

ou para simplesmente evitar o isolamento de comer sozinho.
Comida de outras culturas — sejam elas quais forem, 

nem que seja só para experimentar uma vez.
Cozinha de fusão e as suas composições imprevisíveis.
Intensidade de sabores e texturas.
Pratos que cada um pode compor a gosto — costumizados  

por ingredientes que se acrescentam ou misturam de forma livre.
Comida consciente — biológica, de produtores locais, 

de agricultura sustentável.
Idiossincrasias — sem glúten, sem lactose, sem ovos, sem 

alergénios, sem hidratos de carbono, sem açúcar, vegetariana, 
vegan... O consumidor quer poder escolher, independentemente 
de ser ou não uma restrição médica.

Ingredientes claros e sem segredos — o cliente quer saber 
o que está dentro de cada prato.

Comunicação leve e directa, sem as efabulações do marketing  
e a pressão do hard sell.

Autenticidade, seja num restaurante de topo ou na comida 
de uma roulotte.

A comida é o grande tema agregador. Imagens de pratos  
extravagantes, feitos por um chef da moda ou simplesmente 
acabados de sair de uma roulotte de street food, invadem 
redes sociais, blogues, revistas, programas de televisão.

A cada um caberá saber como aproveitar o melhor deste 
império dos sentidos.



O FUTURO 
POR NOSSA 
CONTA.

Ao seu lado


