


Direitos Humanos 
O caso do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa 



Ritz Four Seasons Hotel Lisboa 

Uma marca por Lisboa... 



Ritz Four Seasons Hotel Lisboa 
 História em 1 minuto  

 
 Arquitecto Porfírio Pardal Monteiro autor do projecto de arquitectura 

 Leonardo Castro Freide termina o projecto 

 Inaugurado 25 de Novembro 1959 

 1º Hotel de luxo em Portugal construído de raiz para tal 

 A Four Seasons iniciou gestão em 1997 

 282 quartos 

 15 salas de reunião ou banquetes 

 1 restaurante 

 1 bar 

 Spa & Fitness 

 Galeria de Lojas 

 250 colaboradores (H – 142; M - 108 ) 

 

 



 

 Permitir a reflexão permanente sobre o alinhamento das nossas práticas 
com os 10 princípios do GC (análise de desvios, exigência e melhoria 
contínua) 

 

 Possibilidade de colaborar com outras empresas e partilhar boas prácticas 

 

 Permitir a aprendizagem e desenvolvimento contínuo, acompanhando as 
grandes linhas de tendência nesta área 

 

 

Adesão ao Global Compact 
Drivers 



Direitos Humanos 
Alguns aspectos que nos caracterizam... 

 
 
A nossa regra de ouro - Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados -  que orienta 
todas as nossas interacções 
 
Respeitamos a importância e contribuição de todos os colaboradores – “A experiência e 

o foco no cliente não existe independente da experiência e do foco do empregado... esta é a 

pedra de toque do nosso negócio...” 

 
Clientes e  Equipa caracterizados pela diversidade (nacionalidade, credos religiosos, 
opções políticas, idades,  ...) 
 
Política de benefícios salariais e não salariais (seguro de saúde, ginásio, refeitório, 
gabinete médico e de enfermagem, estadias gratuitas em unidades da companhia, prémio 
anual,...) 
 



Direitos Humanos 
Alguns aspectos que nos caracterizam... 

 Aposta no desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores (p. ex. 
formação, cross exposure entre hotéis) 

 

 Praticamos uma política de : Open door policy, direct line committee, gazeta do 
Ritz, … 

 

 Verificação na nossa cadeia de valor, nomeadamente junto dos nossos grandes 
fornecedores (ao nível da companhia), se respeitam os direitos humanos 

 

 

 

 

 



Direitos Humanos  
Acções implementadas após a adesão ao GC 

 
  
 Elaboração e implementação do Programa de Voluntariado do Ritz 

 

 Participação em várias acções de voluntariado 

 
 

 

 



Direitos Humanos  
Acções implementadas após a adesão  
ao GC 

 
 Implementação de um projecto de doação  de excedentes de produção alimentar  

 

 Implementação do programa Bluewater com o objectivo de fomentar a inovação e 
o intraempreendedorismo 

 

 Envolvimento e participação em eventos na área da RS, onde são discutidos estes 
temas 

 



 Equipa motivada, empenhada e qualificada 

 

 Grande capacidade de retenção de talento – taxa de turnover de 11,6% a mais 
baixa da indústria hoteleira 

 

 Elevado nível de satisfação dos nossos colaboradores (4,14 numa escala de 0-5) 

 

 Elevado sentimento de pertença e de orgulho dos nossos colaboradores 

 

 Colaboradores motivados que aderem às acções/ medidas propostas 

Direitos Humanos 
Mais valias 



Direitos Humanos 
Mais valias 

 
 Aumentámos a projecção da nossa imagem junto de clientes, fornecedores, 

parceiros de negócio, 3º sector,... 

 

 Estamos desde há 3 anos nos 10 primeiros lugares como Melhor empresa para 
trabalhar em Portugal e somos a 1ª do nosso sector de actividade 

 

 



“O êxito a longo prazo é baseado em 
tantas coisas intangíveis.  Crenças e 
ideias.  Conceitos invisíveis. Na Four 
Seasons, estes conceitos são 
incorporados em quatro decisões 
estratégicas feitas sobre o decurso da 
evolução da companhia – decisões 
sobre qualidade, serviço, cultura e 
marca.  Nestes pilares são construídos 
os valores da Four Seasons.”  

 

 Isadore Sharp 
Founder, Chairman   

 

Gonçalo Gonçalves 
Director de Alojamento, Ritz Four Seasons Hotel Lisboa 


