Diretor Geral do Praia D’El Rey Golf & Beach Resort distinguido com o prémio
Excellence Award for Europe 2016

Francisco Nogueira de Sousa distinguido como melhor
General Manager do grupo Marriott na Europa
Francisco Nogueira de Sousa acaba de ser reconhecido como General Manager
of the year nos prémios Marriott Excellence Award for Europe 2016, atribuídos
pela Marriott International num evento mundial que distingue os melhores
profissionais e equipas da cadeia em todo o mundo.
No ano em que os prémios assinalam 30 anos de existência, Francisco Nogueira de
Sousa, que tem vindo a liderar, desde 2014, o projeto de reestruturação do Praia D’El
Rey Golf & Beach Resort, acaba de ser reconhecido pela maior cadeia hoteleira do
mundo, e uma das mais reconhecidas a nível global, com 30 marcas e mais de 6.000
hotéis em 120 países, pelo trabalho desenvolvido neste resort, ainda a recuperar de um
complexo processo de insolvência.
Entre os argumentos para a atribuição do prémio, , destacam-se a capacidade
estratégica e de implementação demonstrada, os excelentes resultados a nível de
satisfação de clientes, os resultados financeiros e o nível de engagement com as
equipas e a marca.
Para Francisco Nogueira de Sousa “este prémio atribuído pela Marriott International, de
que fazem parte marcas tão relevantes como Ritz Carlton, St Regis, Edition, The Luxury
Collection, Bulgari, JW Marriott, Marriott, Sheraton, Le Meridien, W Hotels, Moxy e
Westin, entre outras, é extremamente gratificante, pois é mais um reconhecimento da
excelência da hotelaria portuguesa e, particularmente, de toda a equipa do Praia D’El
Rey Golf & Beach Resort, que entregue pelo presidente e CEO da Marriott International,
Arne Sorenson, e pela CEO da Marriott Europe, Amy C. McPherson tem feito um
trabalho excepcional para fazer deste resort uma referência internacional da hotelaria
de luxo”.
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Com mais de 15 anos de carreira na Starwood Hotels & Resorts e três anos como Diretor
Geral dos Hotéis Real, Francisco Nogueira de Sousa é o fundador e CEO da BlueShift
– Achievers Make the Change, empresa que atua nas áreas de Hotel Management e
Consulting. Foi também, recentemente, convidado a integrar o Marriott Business Council
Portugal, com responsabilidade pela área de relações institucionais.

Praia D’El Rey Golf & Beach Resort distinguido com prémio Excelência na
categoria de Eventos
Para além da distinção de Francisco Nogueira de Sousa na categoria General Manager
Excellence Award for Europe 2016, o Praia D’El Rey Golf & Beach Resort viu ainda
distinguida Sofia Ferreira, coordenadora de Grupos & Eventos resort, que conquistou o
Excellence Award for Europe 2016 na categoria de Eventos.
Profissional com uma carreira de 20 anos no setor do Turismo, Sofia Correia coordena
a equipa de Grupos & Eventos do Praia D’El Rey Golf & Beach Resort desde 2015,

Sobre os Marriott Awards of Excellence
Os prémios Marriott Awards of Excellence são atribuídos anualmente desde 1987, com
o objetivo de homenagear o fundador da empresa, J. Willard Marriott. Com o passar dos
anos os prémios evoluíram passando a reconhecer não só indivíduos, mas também
equipas pelo seu notável serviço comunitário, diversidade e inclusão, cultura e iniciativas
de bem-estar.

Praia D’El Rey Golf & Beach Resort
Localizado nas proximidades da vila medieval de Óbidos, em plena Costa da Prata e a menos
de uma hora de distância de Lisboa, o Praia D’el Rey Golf & Beach Resort é um empreendimento
turístico de luxo que integra na sua oferta um hotel com 177 quartos, alojamentos self-catering
nas moradias premium do The BeachFront e nos pitorescos apartamentos do The Village, quatro
restaurantes – Tempera, Cullacino, Maré e Clubehouse – que oferecem uma gastronomia de
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inspiração nacional e internacional, um Wellness center, o KALYAN SPA, com terapias e
tratamentos para revigorar corpo e mente, e um minimercado.
Neste resort cinco estrelas também se encontra um dos melhores campos de Golfe da Europa,
o Praia D’El Rey, de 18 buracos, par 73, e a sua Academia de Golfe, bem como, um centro de
ténis, com 7 courts, e a Academia de Ténis do Praia D’El Rey.
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