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2.ª Edição do Portugal’s Future Hoteliers Summit 

Michael Page debate impacto 

dos RH no Turismo 
 

Lisboa, 15 de novembro de 2016 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento de quadros 

médios e superiores, participa na 2ª Edição do Portugal’s Future Hoteliers Summit, como orador 

convidado para debater o impacto dos Recursos Humanos no setor do Turismo, no dia 19 de 

novembro, às 14h00,  no Monte da Quinta Resort, na Quinta do Lago, Algarve. 

José Miguel Rosenbusch, Consultor da Michael Page Hospitality & Leisure, debate o papel dos 

Recursos Humanos no setor do Turismo, explorando questões como: o seu impacto no setor; o 

impacto das novas tendências no sector do Turismo; as assimetrias do Turismo e o impacto da 

Estratégia 2027; e a evolução do recrutamento por parte da Michael Page.  

“O talento dos colaboradores é a principal ferramenta para o sucesso de qualquer empresa. Para tirar 

o máximo benefício dos recursos humanos que possuem nas suas estruturas, as empresas devem – 

cada vez mais – focar-se em alimentar o talento dos seus profissionais, apostando na sua motivação 

e envolvimento com a marca. Para tal, é essencial estar atento às suas necessidades, aspirações e 

insatisfações, oferecendo-lhes as ferramentas e oportunidades necessárias para que continuem a 

sua evolução profissional e contribuam para a evolução do setor do Turismo,” refere José Miguel 

Rosenbusch.  

A Portugal’s Future Hoteliers Summit é uma Cimeira inovadora e criativa, onde estudantes, 

professores, líderes da indústria e profissionais podem reunir-se numa plataforma de diálogo, para 

trocar ideias e partilhar conhecimentos e contatos.   

A Cimeira engloba ainda o "Hospitality Challenge", um desafio dirigido a alunos provenientes de 

estabelecimentos de ensino superior da área de Hotelaria e Turismo, e que garantirá à equipa 

vencedora a oportunidade única de representar Portugal no “Global Young Hoteliers Summit”, 



 

competição internacional para estudantes das mais conceituadas escolas de Hotelaria e Turismo de 

todo o mundo, a ter lugar na “École Hôtelière de Lausanne”, na Suíça, em Março de 2017. 


