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Estudante do Politécnico no pódio
na Suíça em concurso de ideias
ENSINO O Gonçalo Ferreira,
estudante do mestrado em
Gestão e Direcção Hoteleira da
Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar (ESTM) do
Politécnico de Leiria, alcançou
o segundo lugar no concurso
de ideias ‘The future of Swiss
business hotels in urban areas’,
promovido pela Association
Romande des Hôteliers, École
Hôtelière de Lausanne e HES-
SO Valais-Wallis, em Lausanne,
Suíça, que aponta soluções
para o futuro dos hotéis de ci-
dade em tempos de pandemia. 

O estudante foi convidado a
apresentar a sua proposta em
Lausanne para uma plateia de
empresários, académicos e re-
presentantes do sector hote-
leiro, no passado dia 30 de Ju-
nho. A proposta foi desenvol-
vida no âmbito da unidade cur-
ricular de Promoção Turística
e Hoteleira e consiste num con-
junto de soluções ao nível do
turismo médico com clarivi-

dências ‘win-win’ para os di-
versos visados no modelo de
negócio, tendo sido contem-
plados cenários de curto, mé-
dio e longo prazo. 

“Tendo em conta a grande di-
ficuldade que o sector do tu-
rismo atravessa, considero
uma honra poder ter contri-
buído para uma nova visão de
como o sector pode responder.
Poder representar a ESTM em

Lausanne, na Suíça, País co-
nhecido pelos seus altos pa-
drões de qualidade e excelên-
cia, é também um grande mo-
tivo de orgulho (...)”, afirma
Gonçalo Ferreira, citado numa
nota de imprensa do Politéc-
nico de Leiria.

Perante o actual impacto da
pandemia por covid-19 no tu-
rismo, a solução apresentada
pelo estudante da ESTM visa,

de acordo com o Politécnico
de Leiria, “rentabilizar as capa-
cidades técnicas” em ambos os
cenários, hoteleiro e hospitalar,
destinado a clientes com pato-
logia de baixo risco e autóno-
mos. As soluções englobam
protocolos entre hotéis e hos-
pitais, tendo por base o con-
texto suíço, tanto a nível da
compreensão do seu sistema
de saúde, como do seu nível de
excelência na hotelaria e em
cuidados médicos.

O projecto foi apresentado
aos vários ‘stakeholders’, dando
a forma como se deve desen-
volver tanto no curto, médio
ou longo prazo, competindo
agora aos empresários, acadé-
micos e representantes do sec-
tor hoteleiro, presentes na apre-
sentação, avaliar se dispõem
dos meios necessários para a
sua implementação ou se pre-
tendem transitar para a área de
bem-estar e recuperação de in-
ternamento médico.�
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