A estratégia Travel with Purpose possibilita-nos
tirar partido da nossa presença e dimensão global,
percebendo também a necessidade de
encontrar soluções a nivel local

1,1Bi
(AUMENTO DE 4 A 7%)

O número de turistas em 2014 atingiu
1,1 mil milhões e continua a subir,
representando assim uma enorme
oportunidade de crescimento
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Visite cr.hiltonworldwide.com

Preservação do meio-ambiente

Fortalecimento das comunidades

Criando oportunidades

GLOBAL

1/11
1 em cada 11 pessoas no mundo está
empregada na indústria hoteleira.

AÇÃO

400000
Jovens

Através de estágios e cursos de
aprendizagem e desenvolvimento de
capacidades, desde 2014 já ajudamos
mais de 400.000 a desenvolverem as
suas carreiras.

GLOBAL

157000

2500

Ao todo as nossas propriedades Hilton
empregam 157 000 membros, os quais são
unidos por uma visão unidos por uma visão
comum de preencher o planeta com a luz e
a vivacidade da hospitalidade.

Oferta de mais de 2 500 cursos de
aprendizagem através do Hilton
Worldwide University.

AÇÃO

Membros da Equipe Hilton

AÇÃO

Mais de 750
Eventos

Mais de 750 projetos e eventos
voluntários ocorreram durante a
Careers@HiltonLive 2015: Youth
in Hospitality Month (Mês da
Juventude em Hotelaria)
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Cursos

7300
AÇÃO

Ex-combatentes
e cônjuges
Mais de 7.300 ex-combatentes e cônjuges
foram contratados para trabalhar nas
propriedades que detemos e administramos,
e naquelas operadas de forma independente
por franqueados da carteira Hilton desde 2013.

213000

100%

Em 2015, hotéis de 92 países
participaram de mais de 4.100
projetos comunitários, o que
resultou em mais de 213.000 horas
de voluntariado.

Atingimos 100% no índice de
Igualdade Corporativa da Campanha
de Direitos Humanos [Human Rights
Campaign (HRC) Corporate Equality]
em 2015, dos Estados Unidos.
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Já formámos mais de 58.000 Membros
da Equipa Hilton em ética, direitos
humanos e tráfico infantil.

Criámos um questionário de
conhecimento em direitos humaos nas
nossas operações e cadeia, com intuito
de desenvolver um plano de ação/plano
de prioridades.

Desenvolvemos um estudo relativo a
direitos humanos transversal à nossa
operação com o intuito de desenvolver
um plano de prioridades de acção.

14,5%

14,1%

Desde 2009, reduzimos o
nosso consumo de energia em
14.5%

Desde 2009, reduzimos o
nosso consumo de água em
14.1%

27,6%

20,9%

4500

Desde 2009, reduzimos o
nosso consumo de água em
27.6%

Desde 2009, reduzimos em
20.9% as emissões de carbono.

9%

O turismo contribui com 9% para o
PIB global.
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Membros da
Equipe Hilton

GLOBAL

50%
Os recursos naturais têm vindo a
diminuir 50% mais rápido do que a
terra os consegue repor.
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Hotéis certificados

A primeira empresa de hotelaria global
a ser certificada com o ISO 50001
referente a energia, ISO 14001 referente
a meio-ambiente e 9001 referente a
Gestão da Qualidade em todos os hóteis
da cadeia.

