
“O CORAÇÃO DO CENTRO”

Vouzela

Diagnóstico de 
Sustentabilidade

“Que este processo se apresente como um desafio de aprendizagem contínua e que seja uma experiência em tudo semelhante 
a estar com a nossa família: que nos dê gosto, reforce a nossa identidade e melhore a qualidade no saber viver e saber acolher.”

Rui Ladeira, Presidente da Câmara Municipal



Enquadramento
A BIOSPHERE PORTUGAL está a colaborar com a Câmara Municipal de Vouzela na elaboração do

“Plano de Sustentabilidade de Vouzela”, instrumento estratégico financiado pela Linha de Apoio à

Sustentabilidade do Turismo de Portugal. Como resultado da primeira etapa do trabalho, foi

elaborado o presente documento [Diagnóstico de Sustentabilidade do Município de Vouzela], cujo

âmbito e objetivos são da responsabilidade da Câmara Municipal. É, ainda, da responsabilidade desta

a validação da adequabilidade e das metodologias aplicadas pela Biosphere Portugal para a

concretização dos objetivos e âmbito definidos..
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Este documento baseou-se em informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Vouzela, bem como em dados públicos. Toda a matéria que nos foi facultada

pelos serviços da Autarquia ao longo da etapa de diagnóstico, foi tida como verdadeira e completa.

O trabalho decorrente da implementação das orientações práticas que este documento apresenta, culminará com a realização de uma auditoria do processo e

consequente Certificação do Destino, pelo Instituto de Turismo Responsável.

A Bisophere Portugal agradece a todas os intervenientes no processo de auscultação a sua disponibilidade, colaboração ativa e o alto valor de todas as contribuições

prestadas.
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Índice de acrónimos

BRT – Biosphere Responsible Tourism

GSTC – Global Sustainable Tourism Council

INE – Instituto Nacional de Estatística

ITR – Instituto de Turismo Responsável

PDM – Plano Diretor Municipal 

PIAAC – Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura
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Sumário Executivo

Vouzela

A BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM é uma certificação internacional e voluntária criada pelo

Instituto de Turismo Responsável. Trata-se da primeira certificação com o estatuto de aprovação do

Global Sustainable Tourism Council para Destinos Turísticos.

Vouzela encontra-se num processo de Certificação enquanto Destino Sustentável que permitirá a

diferenciação do Território, o aumento da notoriedade e à atração de novos públicos, mais em linha

com os valores que este Destino tem para oferecer.
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Com a implementação do Referencial Normativo Internacional de Turismo Sustentável Biosphere Destination em Vouzela procura-se assegurar um largo conjunto de

boas práticas de sustentabilidade na gestão do Destino Turístico, alinhadas com as orientações dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030 e da

Carta Mundial de Turismo Sustentável de 2015. Procura-se ainda estimular a capacitação dos agentes públicos e privados para a necessidade de promoverem e

aumentarem a atratividade do Destino por via da preservação do património histórico e natural, pelo desenvolvimento económico e social das comunidades locais, e

ainda pela excelência na oferta que permita ultrapassar as expectativas dos visitantes e turistas, em estreita harmonia com o bem-estar das comunidades locais.



No dia 27 de julho de 2020, Vouzela subscreveu a Carta de Compromisso Sustentável apresentada

pelo Instituto do Turismo Responsável, no âmbito do Plano de Sustentabilidade Turística de Vouzela.

O presente documento tem como finalidade avaliar o grau de alinhamento do Destino Vouzela com

as grandes linhas orientadoras que fixam as melhores práticas dos modelos de Turismo Sustentável,

como é o caso do Referencial Internacional Biosphere Destination.

Este Diagnóstico tem também como meta ajudar a compreender as vicissitudes particulares deste

Destino, quer ao nível do seu potencial diferenciador positivo, quer pela identificação das melhorias

que poderão ser introduzidas e que representem agregação de valor para os visitantes, para as

empresas, para as comunidades e agentes locais e consequentemente para o Território.

Na primeira parte apresentam-se linhas estratégicas nacionais que implicam a estratégia do

Concelho de Vouzela, a mudança de paradigma turístico e a importância atual e futura da

sustentabilidade no turismo a nível nacional e internacional. assim como alguns dados de

caraterização do Território.

Na segunda parte é apresentado o Referencial Biosphere Destination, as etapas conducentes à

Certificação do Destino e a metodologia aplicada ao presente Diagnóstico.

Na terceira parte analisa-se o nível de Sustentabilidade de Vouzela, através da relação das ações em

curso com os requisitos e critérios do Referencial Biosphere Destination. Esta análise resulta das

reuniões de diagnóstico desenvolvidas com o Município e demais stakeholders locais.

São efetuadas considerações, expostas as principais conclusões e recomendações de futuro na

penúltima parte do documento.

No final é ainda apresentada uma primeira proposta de Plano de Ação.
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#1 #2

#3 #4

CONHECER

Dar a conhecer o projeto e o 
Sistema de Turismo 

Responsável a todas as partes 
interessadas

IDENTIFICAR

Fazer o levantamento das 
ações que impliquem o 
desenvolvimento turístico 
sustentável de Vouzela

ANALISAR

Recompilar os objetivos
de melhoria e propor o 

futuro Plano de Ação para 
a Sustentabilidade

ESTRUTURAR

Evidenciar todas as ações
que se ajustam aos
Requisitos do Sistema 
para propor a Certificação
de Vouzela como
Biosphere Destination

Objetivos
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O Turismo e a Sustentabilidade

O Governo apresentou em abril de 2017 a Estratégia Turismo

2027, o guia para o desenvolvimento de políticas públicas e

estratégias empresariais no setor do turismo.

Liderar o Turismo do Futuro é o mote desta estratégia focada nas

pessoas, que se compromete com metas de sustentabilidade

económica, social e ambiental e que tem como visão: afirmar o

turismo como hub para o desenvolvimento económico, social e

ambiental em todo o território, posicionando Portugal como um

dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do

mundo.

Foram definidas metas concretas em cada um dos três pilares de

sustentabilidade.

Metas de 
sustentabilidade 

económica 

• Aumentar a procura em todo o 
território: 80 milhões de 

dormidas; 

• Crescer em valor: 26 mil 
milhões de euros em receitas.

Metas de 
sustentabilidade 

social

• Alargar a atividade turística a 
todo o ano, atingindo em 2027 o 

índice de sazonalidade mais 
baixo de sempre; 

• Duplicar o nível de habilitações 
do ensino secundário e pós-

secundário no turismo (de 30% 
para 60%); 

• Assegurar que o turismo gera 
um impacto positivo nas 
populações residentes. 

Metas de 
sustentabilidade 

ambiental 

• Assegurar que mais de 90% 
das empresas do turismo 

adotam medidas de utilização 
eficiente de energia e da água e 
desenvolvem ações de gestão 

ambiental dos resíduos.
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SUSTENTABILIDADE

ECONÓMICA

1. Dormidas em

todo o território
2. Receitas

SOCIAL

3. Turismo todo ano 4. Qualificações 5. Satisfação dos 
residentes

AMBIENTAL

6. Energia 7. Água 8. Resíduos

OBJETIVO

Aumentar a procura 
turística no país e nas 
várias regiões 

OBJETIVO

Crescer em valor.
Crescer a um ritmo mais 
acelerado nas receitas do 
que nas dormidas

OBJETIVO

Alargar a atividade 
turística a todo o ano

OBJETIVO

Aumentar as habilitações 
da população empregada 
no turismo

OBJETIVO

Assegurar que a atividade 
turística gera um impacto 
positivo nas populações 
residentes

OBJETIVO

Incrementar os níveis de 
eficiência energética nas 
empresas do turismo

OBJETIVO

Impulsionar uma gestão 
racional do recurso Água 
no Turismo

OBJETIVO

Promover uma gestão 
eficiente dos resíduos na 
atividade turística 
nacional

META

80 milhões dormidas

META

26 mil milhões €

META

Reduzir o  índice de 
sazonalidade de 37,5%
para 33,5%

META

Duplicar o nível de 
habilitações do ensino 
secundário e pós-
secundário no turismo de 
30% para + de 60%

META

Mais de 90% da 
população residente 
considera positivo o 
impacte do turismo no 
seu território*

META

Mais de 90% das 
empresas do turismo 
adotam medidas de 
utilização eficiente da 
energia

META

Mais de 90% das 
empresas turísticas 
promovem uma utilização 
eficiente da água nas 
suas operações

META

Mais de 90%das 
empresas desenvolvem 
ações de gestão eficiente 
dos resíduos

* A aferir nos territórios/locais com maior densidade turística
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O Turismo e a Sustentabilidade

O Turismo de Portugal lançou, em outubro de 2020, o "Plano

Turismo + Sustentável 20-23". Alinhado com os objetivos da

Estratégia Tu rismo 2027 e da política de retoma do setor pós

COVID-19, o plano [ainda em auscultação pública] tem presente a

importância de Portugal reforçar o seu posicionamento e

competitividade enquanto destino turístico sustentável e seguro,

colocando o enfoque na economia circular e na sustentabilidade

ambiental.

Sob o lema "Mais do que um desafio, é o caminho" este Plano tem

como propósito posicionar Portugal como um dos destinos

turísticos mais competitivos, seguros e sustentáveis do mundo

através de um desenvolvimento económico, social e ambiental

em todo o território.

Metas de 
sustentabilidade 

económica 

• Contribuir para alcançar as 
metas da ET 2027;

• Alinhar com a visão da OMT 
para uma recuperação 

responsável do setor do 
turismo, pós crise COVID-19.

Metas de 
sustentabilidade 

social

• Atuar com foco nos 17 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável (ODS) das Nações 

Unidas;

• Envolver os stakeholders do 
setor num compromisso 

conjunto;

• Qualificar os agentes do 
setor.

Metas de 
sustentabilidade 

ambiental 

• Atuar na minimização do 
impacto das alterações 

climáticas;

• Alinhar com a agenda para a 
economia circular e 

promover a transição 
climática;

• Estruturar uma oferta cada 
vez mais sustentável;

• Promover Portugal como um 
destino sustentável;

• Monitorizar as métricas de 
sustentabilidade.
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O Turismo e a Sustentabilidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do

Centro (CCDR-C) aprovou, no dia 4 de novembro de 2020, a “Visão

Estratégica para a Região Centro 2030”, que foi discutida e

aprovada no Conselho Regional.

No referido documento são definidos os seguintes desígnios:

• Uma região que procura reforçar a sua competitividade nacional e

internacional e consolidar um modelo de inovação territorial e

socialmente inclusiva;

• Uma região que pretende trabalhar e promover a capacitação para a

resiliência dos territórios mais vulneráveis e mais carenciados de

“energia demográfica”;

• Uma região que ambiciona liderar a evolução para uma sociedade mais

sustentável;

• Uma região que procura aproveitar estrategicamente o seu sistema

urbano;

• Uma região capaz de organizar a oferta de qualificações e competências.

Sustentabilidade
económica 

• Reforçar e diversificar 
territorialmente as dinâmicas de 

inovação;

• Promover a melhoria das 
condições de conectividade 

digital;

• Valorizar e densificar o 
sistema urbano regional;

• Promover a consolidação e 
extensão da base 

empresarial existente.

Sustentabilidade
social

• Combater as fragilidades e 
vulnerabilidades de diferentes 
tipos de territórios da região;

• Acelerar a conceção e 
operacionalização de 

respostas a novos e velhos 
problemas sociais;

• Promover e reforçar a 
melhoria de qualificações de 

ativos e de população em 
geral.

Sustentabilidade
ambiental 

•  Adaptar proativamente a 
região à emergência climática e 

à descarbonização;

• Promover a melhoria das 
condições de mobilidade em 

geral;

• Concretizar o Plano de Ações 
de implementação da 

Agenda Regional para a 
Economia Circular na Região 

Centro;

• Valorizar, gerir e monitorizar 
os serviços de ecossistema.
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O Turismo e a Sustentabilidade

As principais linhas estratégicas pelas quais se irá pautar em 2021

a atuação da CIM Viseu Dão Lafões, à qual pertence Vouzela,

foram definidas tendo por base a Estratégia Integrada de

Desenvolvimento Territorial Viseu Dão Lafões 2020.

Deste documento destacam-se as seguintes linhas estratégicas,

agrupadas de acordo com a sustentabilidade económica, social e

ambiental.

Sustentabilidade
económica 

• Incrementar a capacidade 
competitiva e o 

desenvolvimento da região; 

• Incrementar a notoriedade e 
a atratividade turística da 

região;

• Promover a criação de 
empresas, a 

empregabilidade e o 
empreendedorismo.

Sustentabilidade
social

• Investir na educação, nas 
competências, na aprendizagem 
ao longo da vida e na promoção 

do sucesso escolar;

• Promover a coesão social, o 
desenvolvimento do 3º 

sector e o envelhecimento 
ativo.

Sustentabilidade
ambiental 

•  Melhorar e promover a 
qualidade do ambiente urbano, 

a eficiência energética, a 
sustentabilidade no uso dos 

recursos e a prevenção e gestão 
de riscos;

• Promover a mobilidade e os 
transportes em Viseu Dão 

Lafões.
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Grandes Opções do Plano para 2021 da Comunidade 

Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões



O Concelho de Vouzela ocupa uma área de 193,7 KM2, sendo constituído por 9 FREGUESIAS: Alcofra, Campia, Fornelo do Monte, Queirã, São Miguel

do Mato, Ventosa, UF de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, UF de Fataunços e Figueiredo das Donas e UF de Vouzela e Paços de Vilharigues.

Vouzela: Breve caraterização

10.564 HABITANTES POPULAÇÃO ENVELHECIDA

ATIVIDADE INDUSTRIAL DINÂMICA ASSOCIATIVA

TERRITÓRIO

MONTANHOSO
PARQUE NATURAL LOCAL 

VOUGA-CARAMULO 
(VOUZELA) 

VALORES HISTÓRICO-
ARQUEOLÓGICOS E

ETNOGRÁFICOS

GASTRONOMIA

RICA E VARIADA
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Vouzela: Estratégia Territorial

O Plano Diretor Municipal de Vouzela (PDM) reflete e concretiza as opções estratégicas de ocupação do território concelhio, enquanto elemento fundamental para

alcançar o desenvolvimento sustentado, constituindo objetivo central da Estratégia definida, garantir a persistência e valorização identitária de Vouzela promovendo o

desenvolvimento económico e sociocultural em simultâneo com o reforço da coesão social e territorial, tendo como alguns objetivos:

Plano Diretor Municipal de Vouzela (PDM)

A )

Especificar um modelo 
estratégico de atuação 
que estabeleça ações 
distintas para a 
promoção de um 
desenvolvimento 
equilibrado do 
concelho, tendo em 
atenção a sua 
diversidade territorial e 
as mudanças operadas 
nos últimos anos 

(…)

D )

Definir a localização e 
distribuição de 
atividades turísticas, 
face à crescente 
procura deste tipo de 
infraestruturas na 
região 

E )

Proceder à 
compatibilização da 
Reserva Agrícola 
Nacional e da Reserva 
Ecológica Nacional com 
a realidade do 
concelho e com o 
modelo de 
ordenamento proposto

(…)

H )

Promover a proteção 
do património natural, 
através da adequação 
das restrições impostas 
a intervenções em 
áreas rurais, de forma 
a preservar o ambiente 
e o património 
paisagístico do 
Concelho 

I )

Promover a 
preservação do 
património cultural, em 
especial o património 
arqueológico, e 
promover a proteção e 
valorização dos 
núcleos históricos, 
procurando assegurar 
a defesa do património 
edificado do Concelho 

J )

Promover a 
requalificação de 
alguns aglomerados, 
através da criação de 
espaços verdes e da 
proposta de novas 
áreas de equipamentos 
coletivos 

K )

Estabelecer um 
ordenamento 
adequado e 
equilibrado que seja 
articulado com os 
concelhos vizinhos 
evitando 
descontinuidades 
territoriais 

L )

Promover a adaptação às 
alterações climáticas reduzindo a 
exposição territorial a 
ocorrências de cheias e 
inundações, aumentando a 
resiliência das áreas industriais, 
comerciais e de serviços, 
promovendo o uso eficiente da 
água e a redução dos consumos 
urbanos e atingindo e mantendo 
o bom estado das massas de 
água. tendo em conta o Plano 
Intermunicipal de Adaptação às 
Alterações Climáticas de Viseu 
Dão-Lafões (PIAAC Viseu Dão 
Lafões) de 2017
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A estratégia é desenvolvida em três linhas programáticas: 

Desenvolvimento 
económico

Suporte ao desenvolvimento 
económico, respeitando a 

presença de três setores com 
mais fortes potencialidades: 

agricultura, indústria e 
turismo.  

Desenvolvimento 
social

Suporte ao desenvolvimento 
social, de modo a garantir 

um percurso sustentável na 
melhoria gradual da 
qualidade de vida.

Qualificação 
territorial

Suporte à qualificação 
territorial no que respeita à 

dimensão ambiental, 
inovação e energias.
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Plano Diretor Municipal de Vouzela (PDM)
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Referencial Biosphere Destination
O Referencial Biosphere Destination divide-se em 3 grandes áreas, subdivididas em 62 critérios, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

GOVERNANÇA E ECONOMIA
AMBIENTE E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS
SOCIEDADE E CULTURA

3

3

3

2

6

4

4

3

3

3

5

3

5

3

4

4

Total:  21 critérios Total:  24 critérios Total:  17 critérios

4
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Etapa 2

Plano de Ação do 
Destino

[para onde queremos ir]

Etapa 1

Diagnóstico de 
Sustentabilidade

[onde estamos]

Etapa 3

Auditoria e 
Certificação do 

Destino
[onde queremos chegar]
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Etapas do Processo de Certificação do Destino



Apresentação do 
processo ao
executivo
camarário e 
definição das 
áreas implicadas

Áreas
implicadas

01 02 03 04 05

Aplicação do 
Diagnóstico e 
apresentação do 
processo aos
serviços do 
Município e aos
stakeholders;
Recolha de 
informação

Recompilação

Análise da 
informação do 
Destino e 
elaboração do 
Diagnóstico

Elaboração

Entrega do 
Diagnóstico de 
Sustentabilidade

Entrega
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Metodologia aplicada ao Diagnóstico de 

Sustentabilidade
A elaboração do Diagnóstico de Sustentabilidade de Vouzela percorreu 4 fases

distintas:



Apresentação do 
processo ao
executivo
camarário e 
definição das 
áreas implicadas

Áreas
implicadas

01 02 03 04 05

Aplicação do 
Diagnóstico e 
apresentação do 
processo aos
serviços do 
Município e aos
stakeholders
Recolha de 
informação

Recompilaç
ão

Análise da 
informação do 
Destino e 
elaboração do 
Diagnóstico

Elaboração

Entrega do 
Diagnóstico de 
Sustentabilidade

Entrega
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Metodologia aplicada

Áreas implicadas



Foi solicitado ao Município o preenchimento de um questionário sobre a

sustentabilidade do Território – pré-diagnóstico – de acordo com a

metodologia de trabalho da Certificação de Turismo Sustentável

BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM.

A par desse levantamento realizaram-se duas sessões de trabalho com o

Executivo Municipal, a fim de se compreender a Visão e a Missão do

Município em matéria de Turismo.

Nesta etapa foram ainda definidas as equipas internas/áreas da estrutura

camarária a envolver no processo de Diagnóstico.

Diagnóstico de 
Sustentabilidade: 
Vouzela

Áreas implicadas
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AMBIENTE

TURISMO

PROTEÇÃO CIVIL

PLANEAMENTO

AÇÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO

FLORESTA

DESPORTO

ASSOCIATIVISMO

Stakeholders internos

Áreas implicadas
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Apresentação do 
processo ao
executivo
camarário e 
definição das 
áreas implicadas

Áreas
implicadas

01 02 03 04 05

Aplicação do 
Diagnóstico e 
apresentação do 
processo aos
serviços do 
Município e aos
stakeholders;
Recolha de 
informação

Recompilação

Análise da 
informação do 
Destino e 
elaboração do 
Diagnóstico

Elaboração

Entrega do 
Diagnóstico de 
Sustentabilidade

Entrega
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Metodologia aplicada ao Diagnóstico de 

Sustentabilidade
A elaboração do Diagnóstico de Sustentabilidade de Vouzela percorreu 4 fases

distintas:



Diagnóstico de 
Sustentabilidade: 
Vouzela

Recompilação

Nesta etapa foram desenvolvidos 4 sessões de trabalho que contaram com a participação de

técnicos/as de diversas áreas: ambiente, turismo, proteção civil, floresta, ação social, educação,

desporto e associativismo.

Procurou-se aferir o “estado de arte” do Município em áreas e critérios do Referencial Biosphere

Destination:

Governança e 
Economia

Ambiente e 
Alterações 
Climáticas
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Diagnóstico de 
Sustentabilidade: 
Vouzela

Recompilação

Nas sessões de trabalho foi explicado de que forma as 3 grandes áreas do Referencial Biosphere

Destination são convergentes com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

Sociedade e Cultura Governança e EconomiaAmbiente e Alterações 
Climáticas

Crescimento Económico Inclusivo e 
Erradicação da pobreza

Segurança e Qualidade Alimentar

Bem-estar, segurança e saúde: Promover o 
turismo saudável e prevenir os ricos contra a 
saúde 

Promoção da educação e da formação 
inclusiva e de qualidade: Formação turística 
inclusiva e de qualidade de jovens e adultos, e 
garantindo a aquisição de competências 
técnicas e profissionais suficientes para 
aceder a um emprego digno 

Igualdade de género e empoderamento 
feminino: Reforçar a liderança e a participação 
feminina no turismo e a tomada de decisões a 
nível de Destino 

Uso e gestão sustentável da água 

Energia sustentável para o Destino: Garantir 
um desenvolvimento turístico sustentado 
numa energia segura e sustentável

Emprego digno e apoio ao Empreendimento: 
Estimular o crescimento económico local e o 
emprego de qualidade, assim como 
instrumentos de apoio ao empreendimento 
turístico sustentável 

Infraestruturas para apoiar o turismos 
sustentável e fomentar a inovação 

Redução da Desigualdade: Garantir a 
igualdade de oportunidades e a eliminação de 
elementos discriminatórios em qualquer 
âmbito do Destino 

Produção e consumo responsável: Assegurar a 
implantação de padrões de consumo e 
produção sustentáveis ao longo de toda a 
cadeia de serviços e atividades 

Alterações climáticas: Adoção de medidas 
para combater as alterações climáticas e os 
seus efeitos 

Proteção dos ecossistemas aquáticos: 
Aplicação de medidas de conservação e 
restauração de ecossistemas aquáticos e sua 
biodiversidade 

Biodiversidade e proteção dos ecossistemas 
terrestres: Aplicação de medidas relativas à 
conservação e restauração das paisagens, da 
biodiversidade e da geodiversidade

Instituições justas, eficazes e inclusivas: Por 
um modelo de governança participativo, 
inclusivo e sustentável do Destino 

Cooperação no turismo sustentável: A 
construção de alianças pela sustentabilidade 
turística 

Cidades e comunidades sustentáveis
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Com vista à preparação do Diagnóstico de Sustentabilidade, e atendendo

que a sustentabilidade tem um carácter transversal (pluridimensional e

multissetorial), realizaram-se ainda 5 sessões de trabalho com stakeholders

externos.

A recolha de dados e respetiva análise é fundamental para se estruturar o

Plano de Ação para a Sustentabilidade, sendo que em todas as matérias, a

colaboração das partes interessadas – internas e externas à Câmara

Municipal – foi essencial para o sucesso da ação.

Diagnóstico de 
Sustentabilidade: 
Vouzela

Recompilação
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Resumo das Etapas do Processo de Diagnóstico

[08/09] Reunião 1 com técnicos/as do Município (ambiente, 

turismo, proteção civi l)

[14/09] Entrevista / diálogo com o Sr.  Presidente

[23/09] Reunião 2 com técnicos/as do Município (turismo) 

Agosto Setembro NovembroSessões

[24/09] Reunião 3 com técnicos/as do Município (educação, 
ação social ,  associativismo, desporto) 

[28/09] Sessão 1 de Diagnóstico com o Executivo

[04/11] Sessões 1 e 2 com Stakeholders externos

Julho

[09/07] Reunião de lançamento

[14/07] Ação de Informação Sustentabil idade 1 (Alojamento) 

[15/07] Ação de Informação Sustentabil idade 2 
(Restauração) 
[16/07] Ação de Informação Sustentabil idade 3 (Zonas de 
Lazer, Animação, Juntas) 

[03/08] Ação de Informação Sustentabil idade 4 (Parque de 
Campismo) 
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CRESCIMENTO  
ECONÓMICO 
INCLUSIVO E 

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA 

1.1.  Colaboração da Administração, das entidades e empresas turísticas do Destino em campanhas e 
iniciativas com fins sociais 

1.1.1.  A Administração do Destino participa em iniciativas com fins sociais? 

1.1.2. A Administração incentiva a participação das entidades e empresas do setor turístico do Destino em ações com fins sociais?

1.1.3. As entidades e empresas do setor turístico do Destino participam em iniciativas com fins sociais?

Banco Voluntariado; Banco de ajudas técnicas; Atividades ASSOL; Projeto Memórias com História; Animasénior; Protocolo Maristas;
Vila Natal (cabazes para doar às famílias).

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

Vila Natal (cabazes para doar às famílias).

Venda no Posto de Turismo; Ações de promoção no Palácio do Gelo.
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CRESCIMENTO  
ECONÓMICO 
INCLUSIVO E 

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA 

1.2. Existência de medidas para maximizar os benefícios económicos do turismo para a comunidade de 
acolhimento e criação de vínculos estáveis com a economia local do Destino e outras atividades económicas 

do meio

1.2.1. São tomadas medidas para maximizar os benefícios económicos derivados do turismo para a comunidade local? 

1.2.2. A contribuição económica, direta e indireta, da atividade turística, na economia do Destino é monitorizada? Essas análises estão disponíveis para o público? 

1.2.3. Contribuição relativa do turismo para a economia do Destino (% do PIB):

Incubadora de empresas; Gabinete de Inserção Profissional (GIP); Incentivos ao pagamento de rendas; Gabinete de apoio às empresas e ao 
empreendedor.

1.2.4. Gasto diário em turismo/dia:

1.2.5. Percentagem de alimentos, bebidas, bens e serviços produzidos localmente e fornecidos pelas empresas de turismo do Destino:

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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CRESCIMENTO  
ECONÓMICO 
INCLUSIVO E 

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA 

1.3. Existência de projetos de cooperação internacional, solidários, de ação humanitária ou assistência em 
turismo sustentável

1.3.1. O Destino participa em projetos de cooperação internacional de ação humanitária e assistência social para a erradicação da pobreza?

Campanha de recolha de bens; Protocolo com S. Tomé e Príncipe/ Escola Profissional de Vouzela.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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3.1. Existência de um sistema eficiente de segurança para prevenir, controlar, informar publicamente e dar 
resposta a possíveis perigos que atentem contra a saúde e integridade física de residentes e visitantes

3.1.1. Existe um sistema de segurança para impedir, controlar, relatar publicamente e responder a potenciais riscos que ameaçam a saúde e a integridade física da comunidade 
local e dos visitantes?

Plano de Defesa da Floresta; Plano de Emergência Municipal; Avisos de alertas no Facebook do Município – perigo de incêndio, vagas de calor, 
queda de neve.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

BEM ESTAR, 
SEGURANÇA E 

SAÚDE

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.



Diagnóstico de Sustentabilidade - Vouzela 35

3.2. Desenvolvimento, promoção e preferência por produtos e atividades saudáveis

3.2.1. É desenvolvida a promoção e é dada preferência a produtos e atividades saudáveis?

Percursos Pedestres; Centro de BTT; Zela Ultramarathon; Ecopista do Vouga; Festival das 4 estações; Festival das Sopas; Festival da Vitela e dos 
produtos endógenos; Cicloturismo; Portugal MTB; Enduro.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

BEM ESTAR, 
SEGURANÇA E 

SAÚDE

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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3.3. Capacidade de contribuir para a melhoria e a assistência sanitária oferecidas em núcleos turísticos do 
Destino

3.3.1. Existe assistência de qualidade e cobertura de saúde nos centros turísticos do Destino? 

Centro de Saúde de Vouzela.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

BEM ESTAR, 
SEGURANÇA E 

SAÚDE

3.3.2. Existem planos de emergência específicos que garantam a segurança de itinerários, espaços e atividades relacionadas com o turismo do Destino? Isso inclui protocolos 
para possíveis emergências (rotas de evacuação e saídas de emergência dos espaços de uso turístico)? 

3.3.3. As empresas do setor turístico do Destino possuem protocolos de planeamento e/ou ação para responder a possíveis emergências? Possuem um canal de comunicação 
direta com os serviços de segurança do Destino?

Embora não exista um protocolo específico, em determinadas atividades, como a marcha noturna, é feita a comunicação às entidades
responsáveis pela segurança. Ao longo do trajeto são colocados os meios de prevenção (Bombeiros e equipa de 1ª intervenção).

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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4.1. Dispor de capacidade formativa de qualidade, inclusiva e adaptada às necessidades reais do Destino, 
assim como de formação específica em matéria de sustentabilidade turística

4.1.1. A Administração possui instrumentos para oferecer uma formação  de qualidade, inclusiva e adaptada à realidade do Destino? 

Plano Municipal para Igualdade de Género.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

4.1.2. Existe um programa para a deteção de necessidades de formação direcionado ao pessoal qualificado do setor turístico no setor público e na Administração? 

4.1.3. Existe um programa para a deteção de necessidades de formação direcionado ao pessoal qualificado do setor turístico privado, no qual estão planeadas ações de 
formação para trabalhadores do setor?

PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO E DA 

FORMAÇÃO 
INCLUSIVA E DE 

QUALIDADE

Foram desenvolvidas ações de esclarecimento em parceira com diversas entidades (ASAE, ACT) com vista à qualificação dos agentes.

Diagnóstico de necessidades de formação e plano de ação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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4.2. Existência de atividades educativas e de divulgação sobre turismo e desenvolvimento sustentável

4.2.1. Existem atividades formativas e de divulgação/sensibilização na área do Turismo Sustentável direcionadas para o setor de turismo? 

Biosphere e ADDLAP.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

4.2.2. As campanhas ou atividades de divulgação/sensibilização na área do Turismo Sustentável são direcionadas à comunidade local do Destino? 

PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO E DA 

FORMAÇÃO 
INCLUSIVA E DE 

QUALIDADE
Seminários, desdobráveis, palestras.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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4.2. Colaboração com instituições e centros de formação e/ou educação para o desenvolvimento e 
disseminação de iniciativas relacionadas com o sustentabilidade aplicada ao setor do turismo

4.3.1. A Administração colabora com instituições e centros de formação e/ou educação para o desenvolvimento e disseminação de iniciativas relacionadas com o Turismo 
Sustentável no Destino?

Centro de Formação de Associação de Escolas de Castro Caire/Lafões (CFAECDL) e Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade 
(FAPAS); Universidade de Aveiro; Universidade Nova de Lisboa.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO E DA 

FORMAÇÃO 
INCLUSIVA E DE 

QUALIDADE

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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5.1. Existência de planos e políticas de igualdade fomentadas pelas entidades públicas ou pelos principais 
atores do setor turístico

5.1.1. São desenvolvidas políticas e iniciativas na área da igualdade de género e do empoderamento das mulheres para garantir a plena participação das mulheres em todos os 
níveis no setor  turístico?

Plano Municipal para Igualdade de Género.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

IGUALDADE DE 
GÉNERO E 

EMPODERAMENTO 
FEMININO

5.1.2. No tecido empresarial do setor turístico é incentivado a ter planos e políticas internas para a igualdade de género por parte da Administração? 

5.1.3. Percentagem de homens e mulheres empregados no setor turístico:

5.1.4. Percentagem de empresas do setor turístico em que o cargo de gerente é ocupado por uma mulher:

Plano para a Igualdade Municipal.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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5.2. Promover condições laborais de igualdade de género que impulsionem o empoderamento feminino

5.2.1. Estão a ser desenvolvidos programas e iniciativas para consciencializar os cidadãos do Destino acerca dos valores da igualdade de género? 

Plano Municipal para Igualdade de Género.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

IGUALDADE DE 
GÉNERO E 

EMPODERAMENTO 
FEMININO

5.2.2. Estão a ser desenvolvidos programas e iniciativas para aumentar a consciencialização sobre os valores de igualdade de género direcionados às empresas do setor turístico?

Plano Municipal para Igualdade de Género.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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11.1. Capacidade para desenvolver uma planificação territorial estratégica que favoreça a sustentabilidade do modelo 
turístico, a sua integração territorial, urbana, social e ambiental, e que contemple a conservação do património 

natural e cultural do Destino, com especial atenção ao património intangível dada a sua extrema vulnerabilidade

11.1.1. Existem planos territoriais, estratégicos ou setoriais que garantam a sustentabilidade do modelo turístico e a sua integração territorial, social, urbana e ambiental no 
Destino? 

Parque Natural Local Vouga-Caramulo (Vouzela); Plano de Valorização Histórico e Arqueológico do Concelho de Vouzela; PDM; Plano de 
Sustentabilidade Turística.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

11.1.5. Número de visitantes no mesmo dia por mês: 

DESTINOS 
TURÍSTICOS 

SUSTENTÁVEIS E 
PATRIMÓNIO 

CULTURAL

11.1.3. Foram desenvolvidos programas de mitigação dos efeitos da variabilidade sazonal do turismo no Destino? 

11.1.2. Existe um sistema de monitorização de visitantes que inclua indicadores de capacidade de carga de forma a evitar a superlotação nos espaços de uso turístico? 

11.1.4. Número de dormidas por mês: 

Sem informação.

Cinclus; Jornadas Arqueológicas; Festival 4 Estações; Trail; Encontro de Pesca.

Sem informação.

Estatísticas do Posto de Turismo.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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11.1. Capacidade para desenvolver uma planificação territorial estratégica que favoreça a sustentabilidade do modelo 
turístico, a sua integração territorial, urbana, social e ambiental, e que contemple a conservação do património 

natural e cultural do Destino, com especial atenção ao património intangível dada a sua extrema vulnerabilidade

11.1.6. Tempo médio de permanência dos turistas (noites):

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

DESTINOS 
TURÍSTICOS 

SUSTENTÁVEIS E 
PATRIMÓNIO 

CULTURAL

11.1.8. Número de turistas por 100 residentes: 

11.1.7. Taxa de ocupação em estabelecimentos de alojamento, por mês e média anual:

11.1.9. Número de camas disponíveis em estabelecimentos de alojamento por 100 residentes:

11.1.10. Número de segundas residências por 100 casas: 

11.1.11. Percentagem alojamentos e atrações turísticas localizada em zonas vulneráveis:

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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11.2. Existência de produtos e atividades turísticas sustentadas no património cultura, respeitosas com os critérios de 
autenticidade e integridade dos bens

11.2.1. Os produtos, atividades e serviços turísticos são desenvolvidos com base no património cultural do Destino? 

Percursos Pedestres; Centro de BTT; Rotas culturais: Rota do Megalitismo e Rota dos Castros; Circuito das Torres Medievais; Circuito da Penoita; 
Núcleo Museológico; Zona de Lazer da Barragem da Lapa da Meruje.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

DESTINOS 
TURÍSTICOS 

SUSTENTÁVEIS E 
PATRIMÓNIO 

CULTURAL

11.2.3. Existem diretrizes que regulem a comercialização ou exibição de artefactos históricos e arqueológicos? 

11.2.2. A proteção e  preservação dos direitos de propriedade intelectual da comunidade do Destino são garantidas?

11.2.4. Percentagem de eventos do Destino focados na cultura e no património local:

Regulamento Municipal.

Regulamento Municipal.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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11.3. Capacidade de transmitir, através de iniciativas e projetos relacionados com o turismo, os conhecimentos locais 
relacionados com as tradições e o património cultural imaterial, de forma a que este seja transmitido e integrado 

eficazmente na atividade turística do Destino

11.3.1. Estão a ser desenvolvidos projetos para disseminar e preservar o conhecimento local relacionado com as tradições culturais intangíveis e património? 

Plano de Valorização Histórico e Arqueológico do Concelho de Vouzela; Projeto Memórias; Inventário da Toponímia; Lendas e Cantares; 
Residências artísticas.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

DESTINOS 
TURÍSTICOS 

SUSTENTÁVEIS E 
PATRIMÓNIO 

CULTURAL

11.3.3. As empresas e entidades que gerem o turismo no Destino dispõem de recursos de formação direcionados aos seus trabalhadores, através dos quais os valores culturais 
intangíveis do Destino são transmitidos? 

11.3.2. A Administração possui instrumentos de formação direcionados aos seus trabalhadores através dos quais os valores culturais intangíveis do Destino são transmitidos? 

11.3.4. Foram desenvolvidas medidas para incentivar um comportamento responsável dos turistas no Destino?

Jornadas e palestras.

Ações de capacitação em curso da rede Biosphere.

Promoção de atividades que incentivam o contacto com a natureza.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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11.4. Evitar os fenómenos de "Overtourism" para que o desenvolvimento turístico não incida negativamente sobre os 
elementos básicos da vida da comunidade local

11.4.1. São desenvolvidas medidas para evitar o fenómeno do ouvertourism de acordo com a capacidade do Destino? 

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

DESTINOS 
TURÍSTICOS 

SUSTENTÁVEIS E 
PATRIMÓNIO 

CULTURAL

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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16.1. Dispor de um sistemas de governança do Destino que inclua todas as partes interessadas, especialmente a nível 
local, que fomento o parcerias público-privado, e onde o papel e  responsabilidade de cada um estejam claramente 

definidos, incluído o sistema de participação.

16.1.1. A Administração possui mecanismos que permitam a colaboração dos cidadãos e do setor privado no desenvolvimento do planeamento turístico do Destino?

Vouzelar.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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16.2. Disponibilidade de um sistema de indicadores adaptado ao Destino que permita monitorizar e avaliar a melhoria 
contínua  e os impactes turísticos das  componentes de sustentabilidade,

16.2.1. Existe um sistema de indicadores adaptado às características do Destino que permita monitorizar, em tempo útil, os avanços alcançados em termos de sustentabilidade 
turística?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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16.3. Disponibilidade de um sistema de indicadores adaptado ao Destino que permita monitorizar e avaliar a melhoria 
contínua  e os impactes turísticos das  componentes de sustentabilidade

16.3.1. Foram desenvolvidas ferramentas para avaliar a satisfação dos turistas e a perceção da comunidade local em relação à atividade turística do Destino? 

Questionário Vouzela (Emília Almeida IPV)

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

16.3.2. É possível encaminhar reclamações e sugestões sobre a gestão turística do Destino ao Instituto de Turismo Responsável? 

16.3.3. Percentagem de turistas e visitantes no mesmo dia satisfeitos com sua a experiência geral no Destino: 

16.3.4. Percentagem de turistas que regressam ao Destino (dentro de 5 anos):

16.3.5. Percentagem de residentes satisfeitos com o turismo no Destino (por mês / temporada): 

16.3.6. Percentagem de turistas que registam queixa na polícia: 

16.3.7. Percentagem de residentes satisfeitos com os impactos do turismo na identidade do Destino:

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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16.4. Disponibilizar aos visitantes informação atualizada, clara, verdadeira e respeitosa com as comunidades locais de 
acolhimento relativamente aos itinerários, estabelecimentos, serviços e infraestruturas de interesse turístico

16.4.1. É disponibilizada aos visitantes informação atualizada, clara, verdadeira e respeitosa com as comunidades locais de acolhimento nas comunicações promocionais do 
Destino?

Guia do Parque Natural Local Vouga-Caramulo (Vouzela); Desdobráveis Percursos Pedestres; Rotas Culturais.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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16.5. Desenvolver uma estratégia turística através da qual se assume a adoção de compromissos de sustentabilidade, 
acessível publicamente e disponível nas línguas mais habituais entre os turistas

16.5.1. A Administração possui uma Política de Turismo Responsável Documentada, aprovada, acessível e traduzida para os idiomas mais comuns entre os visitantes do Destino?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

16.5.2. As entidades de administração e gestão turística reconhecem e promovem publicamente os esforços e progressos alcançados em matéria de sustentabilidade turística no 
Destino? 

16.5.3. A Administração promove e facilita a adoção de padrões e normas de qualidade e sustentabilidade entre empresas e entidades do setor de turismo do Destino?

16.5.4. Percentagem de empresas / estabelecimentos turísticos no Destino que possuem certificação / rotulagem voluntária ambiental / qualidade / sustentabilidade e / ou 
responsabilidade social corporativa:

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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16.6. Existência de políticas ou práticas consolidadas para evitar qualquer tipo de exploração no setor turístico do 
Destino

16.6.1. A Administração adota leis e políticas para impedir a exploração comercial, laboral, sexual ou qualquer outra que possa ocorrer no setor de turismo de Destino e aplica os 
programas de prevenção relevantes? 

Aplicação das leis nacionais.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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6.1. Existência de análises e controle periódico de segurança e qualidade das massas de água de uso e consumo 
situadas em espaços turísticos do Destino 

6.1.1. São realizadas análises periódicas de segurança, qualidade e manutenção das massas de água de uso e consumo localizados nas áreas turísticas do Destino? 

São realizadas, pelo centro de saúde local, Análises Microbiológicas a algumas zonas de lazer.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

USO E GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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6.2. Existência de programas e iniciativas de uso eficiente de água no setor turístico do Destino

6.2.1. Existe um sistema de planeamento hidrológico para controlar os recursos hídricos do Destino, bem como o tratamento de águas residuais? 

Não.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

USO E GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA

6.2.2. A Administração desenvolve programas para reutilizar e reduzir o consumo de água, incluindo metas e indicadores de monitorização?

6.2.3. As empresas turísticas do Destino desenvolvem programas de reutilização e redução de consumo de água, incluindo metas e indicadores de monitorização?

6.2.4. Percentagem de empresas turísticas que tomam medidas de redução do consumo de água: 

6.2.5. Percentagem de empresas turísticas que utilizam água reciclada:

Na piscina coberta e Parque de Campismo foram colocadas torneiras com temporizador; Reutilização das águas da ETAR de Valgode como águas 
de serviço.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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6.3. Desenvolvimento de campanhas de sensibilização, guias e recursos formativos e informativos sobre poupança de 
água dirigidos aos turistas, aos visitantes e à industria turística do Destino assim como à comunidade em geral

6.3.1. Foram desenvolvidas campanhas de sensibilização relativas à poupança da água no Destino dirigidas à comunidade local, turistas e ao tecido empresarial turístico?

Na comunidade escolar.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

USO E GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA
6.3.2. Comparação de consumo de água por dormida (turista/noite) relativamente ao consumo de água por residente/noite):

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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6.4. Existência de políticas para a eliminação de contaminantes na água e para o tratamento de águas residuais não 
controladas

6.4.1. São desenvolvidas políticas para a eliminação de contaminantes na água e para o tratamento de águas residuais não controladas?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

USO E GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA
6.4.2. É promovida a captação e a reutilização dos recursos hídricos?

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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6.5. Promover a captação e a reutilização dos recursos hídricos, assim como a proteção dos ecossistemas de uso 
turístico que estão relacionados coma a água, como as florestas, rios, pântanos e aquíferos

6.5.1. São desenvolvidas ações para a proteção dos ecossistemas de uso turístico que estejam relacionados com a água,  florestas, rios, aquíferos e pântanos?

Na comunidade escolar/Semana Florestal/ Festival 4 Estações.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

USO E GESTÃO 
SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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7.1. Existência de programas e iniciativas de eficiência energética no setor do Turismo

7.1.1. A Administração desenvolve programas de poupança e eficiência energética incluindo metas e indicadores de monitorização? 

Rede de iluminação pública em sistema LED, painéis solares, caldeiras a biomassa e aproveitamento das águas das chuvas para rega de campo 
desportivo.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

ENERGIA 
SUSTENTÁVEL 

PARA O DESTINO

7.1.2. As empresas do setor turístico do Destino desenvolvem programas de poupança e eficiência energética incluindo metas e indicadores de monitorização? 

7.1.3. Percentagem da quantidade anual de energia consumida proveniente de fontes renováveis (Mwh) em comparação com o consumo total de energia ao nível do Destino 
(anual): 

Sistemas de iluminação LED.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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7.2. Existência de programas e iniciativas de produção e consumo de energia renovável

7.2.1. O uso de energias renováveis em construções de infraestrutura pública de uso turístico é prioritário no Destino? A reabilitação energética das antigas infraestruturas é 
incentivada/apoiada? 

Sim (uso de energias renováveis e redução de taxas para reabilitação de infraestruturas).

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

ENERGIA 
SUSTENTÁVEL 

PARA O DESTINO 7.2.2. O uso de energias renováveis é promovido e apoiado por entidades e empresas do setor turístico?

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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7.3. Existência de campanhas de sensibilização, guias e recursos formativos e informativos sobre poupança energética 
dirigidos aos turistas, aos visitantes e à industria turística do Destino

7.3.1. Foram desenvolvidas campanhas de consciencialização sobre poupança energética no Destino tendo como alvos a comunidade local, turistas e o tecido de negócios 
turísticos? 

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

ENERGIA 
SUSTENTÁVEL 

PARA O DESTINO

7.3.2. Comparação entre o consumo energético por noite do turista e o consumo de energia da população em geral por noite do residente local: 

7.3.3. Percentagem de empresas do setor turístico que realizam ações para redução do consumo energético:

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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12.1. Fomentar políticas de compras sustentáveis, que priorizem o consumo de produção e de serviços locais

12.1.1. Os critérios sustentáveis estão incluídos nas cláusulas dos contratos de aquisição e subcontratação da Administração?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

12.1.2. A Administração incentiva a adoção de critérios sustentáveis nas políticas de compras e subcontratação de entidades e empresas de turismo do Destino? 

12.1.3. As entidades e empresas de turismo do Destino incorporam critérios sustentáveis nas suas políticas de compras e subcontratação?

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 

RESPONSÁVEIS
Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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12.2. Minimizar os consumos exógenos e a geração de resíduos, reduzindo a dependência do Destino causada pelo 
turismo e aumentado o consumo de proximidade

12.2.1. Existe um sistema organizado de recolha seletiva e reciclagem dos resíduos produzidos pela atividade turística do Destino? 

Existe por todo o Concelho uma boa cobertura de ecopontos – Ilhas Ecológicas com pontos de recolha de óleo, pilhas e roupa.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

12.2.2. Percentagem de empresas turísticas que procedem à separam devida de resíduos:

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 

RESPONSÁVEIS

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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12.3. Garantir a recolha seletiva e o máximo de reciclagem dos resíduos produzidos pela atividade turística do Destino 
e adequada  deposição

12.3.1. É garantido o aproveitamento de recursos e são minimizados os consumos desnecessários pela Administração do Destino?

Medidas que a Administração tem tomado na diminuição do consumo de energia, política de compras locais, reciclagem de papel, etc.; Tem 
existido um programa de apoio às compras no comércio local com a atribuição de senhas e respetivos prémios;

Aumento dos pontos de recolha para reciclagem;
Todas as povoações têm um ecoponto.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 

RESPONSÁVEIS

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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12.4. Ativar  colaboração estreita entre o Destino e as regiões emissoras de turistas de modo que tanto no lado da  
procura como da oferta se unam em torno dos critérios de sustentabilidade 

12.4.1. Estão a ser desenvolvidos programas para incentivar entidades e empresas do setor turístico do Destino a reduzir, reciclar e reutilizar resíduos? 

Colocação de ilhas Ecológicas por todo o Território do Concelho de Vouzela,  Campanhas de Sensibilização.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

12.4.3. Comparação entre a produção de resíduos (kg) por noite (turista) e a produção de resíduos por residente (média comunidade local): 

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 

RESPONSÁVEIS

12.4.4. Percentagem do total de resíduos reciclados por turista em comparação com o total de resíduos reciclados pela comunidade local (anual):

12.4.2. Estão a ser desenvolvidos programas para incentivar a comunidade local e os turistas a reduzir, reciclar e reutilizar resíduos?

Sim.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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12.5. Envolver operadores turísticos que operem em diferentes destinos para que disponham de produtos sustentáveis 
  e, simultaneamente, exijam  parâmetros de sustentabilidade nas comunidades recetoras

12.5.1. O Destino envolve os operadores turísticos que operem em diferentes destinos para que disponham de produtos sustentáveis   e simultaneamente, exijam  parâmetros de 
sustentabilidade nas comunidades recetoras?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 

RESPONSÁVEIS

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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13.1. Existência de programas e iniciativas orientadas a reduzir e/ou compensar a pegada de carbono do Destino

13.1.1. Foi desenvolvida e implementada uma estratégia de adaptação/resiliência às mudanças climáticas no Destino incluindo metas de redução de emissão de gases de efeito 
estufa? 

Candidaturas ao CENTRO 2020 para adoção de práticas de mobilidade suave e ecopista.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

13.1.3. As empresas do setor turístico do Destino calculam a sua pegada de carbono e desenvolvem iniciativas destinadas a reduzir e compensar a sua pegada? 

13.1.4. Percentagem de empresas do setor turístico envolvidas em projetos de mitigação das alterações climáticas. CO2 offset, sistemas de baixa energia, medidas de adaptação:

13.1.2. Estão a ser desenvolvidos instrumentos e medidas de incentivo e apoio às entidades e empresas do setor turístico do Destino que realizam o cálculo de sua pegada de 
carbono? 

MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

Medição da pegada de carbono - Empresas certificadas Biosphere.

Apenas as empresas com certificação Biosphere.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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13.2. Promoção da mobilidade sustentável no e para o Destino, incluindo os modos de transporte público e os sistemas 
de mobilidade alternativos zero ou baixas emissões

13.2.1. É promovida a mobilidade sustentável no Destino (transporte público e sistemas alternativos de mobilidade de zero ou de baixa emissão) no setor turístico?

Veículos elétricos municipais.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

13.2.3. Percentagem de turistas e  visitantes que utilizam serviços locais/mobilidade suave /transporte público para se deslocar no Destino: 

13.2.5. Medição da pegada de carbono de turistas e visitantes, da sua deslocação de casa até ao Destino:

13.2.2. Percentagem de turistas no mesmo dia que usam diferentes modos de transporte para chegar ao Destino: 

MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

13.2.4. Média de viagens (km) de turistas e visitantes desde casa para o Destino:

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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13.3. Desenvolver programas e iniciativas direcionadas a aumentar a resiliência e a adaptação do setor turístico do 
Destino e das comunidades de acolhimento às alterações climáticas

13.3.1. São desenvolvidos programas e iniciativas orientados a aumentar a resiliência e adaptação do setor turístico às alterações climáticas  no Destino e na comunidade de 
acolhimento?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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14.1. Existência de critérios, regulamentações e iniciativas relativas ao controlo do estado e qualidade das massas de 
água e desenvolvimento de instrumentos para  prevenção de contaminação de cursos de água, lagos, pantanais, águas 

costeiras e mares

14.1.1. A Administração possui políticas para evitar a poluição e reservar água no Destino? 

Barragem da Lapa da Meruje.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

PROTEÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS 

AQUÁTICOS

14.1.2. A Administração possui um sistema para monitorizar o estado e reservas de água no Destino? Os dados obtidos são divulgados publicamente?

14.1.3. A Administração possui um sistema para avaliar o impacto ambiental proveniente do uso turístico das massas e superfícies de água no Destino?

14.1.4. O tratamento e a subsequente descarga de águas residuais do Destino são realizados de acordo com a legislação?

14.1.5. Percentagem de águas residuais tratadas até o nível secundário antes da descarga do Destino:

Sem informação.

Não.

Sim.

Cerca de 50% (ETAR Valgode).

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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14.2. Garantir o uso sustentável dos recursos piscícolas e marinhos, tanto em termos de exploração e uso das demais 
atividades turísticas

14.2.1. A administração garante uso sustentável dos recursos piscícolas e marinhos, tanto em termos de exploração e uso das demais atividades turísticas do Destino?

Zonas de pesca concessionada.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

PROTEÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS 

AQUÁTICOS

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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14.3. Dispor de recursos informativos e de sensibilização para aumentar o grau de consciencialização e respeito pelos 
ecossistemas piscícolas pela população residente e visitantes do Destino

14.3.1. São fornecidas informações precisas e atualizadas para a consciencialização acerca dos ecossistemas costeiros, áreas naturais sensíveis ou espécies protegidas nas áreas 
costeiras do Destino? 

Em palestras e exposições no âmbito do Cinclus – Festival de Imagem de Natureza de Vouzela; Futuro Centro Ciência Viva.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

PROTEÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS 

AQUÁTICOS 14.3.2. A Administração desenvolve programas e atividades de educação ambiental relacionadas com os ecossistemas aquáticos para sensibilizar a comunidade local e os turistas 
sobre a sua importância?

Em palestras e exposições no âmbito do Cinclus – Festival de Imagem de Natureza de Vouzela; Futuro Centro Ciência Viva; Projeto Rios; Encontro 
Pesca à Pluma.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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14.4. Desenvolver atividades e serviços turísticos sustentáveis que fomentem  a utilização responsável das praias e 
zonas costeiras e que transmitam os valores do Destino e sua identidade através da experiência turística

14.4.1. São oferecidas atividades e experiências turísticas que transmitam os valores do Destino e a sua identidade?

Encontro de Pesca.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

PROTEÇÃO DOS 
ECOSSISTEMAS 

AQUÁTICOS 14.4.2. São oferecidas atividades e serviços turísticos que fomentem o uso respeitoso das praias e zonas costeiras?

Não tem praia.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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15.1. Dispor de um inventário de recursos naturais (fauna e flora), assim como com uma avaliação dos seus ativos 
turísticos e lugares de interesse, incluindo os sítios naturais e áreas de sensibilidade ecológica, que permita conhecer 

a sua fragilidade e níveis de uso responsável

15.1.1. Foi desenvolvido um sistema de avaliação do impacto ambiental derivado do uso turístico do território no Destino e estabelecidas ações preventivas e corretivas nesse 
sentido?

Não.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

BIODIVERSIDADE 
E PROTEÇÃO DOS 

ECOSSISTEMAS 
TERRESTRES

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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15.2. Adotar medidas preventivas de degradação dos habitats,  espécies,  ecossistemas e da paisagem de interesse 
turístico e manutenção de um plano operativo de conservação e restabelecimento da biodiversidade

15.2.1. Existe um inventário de recursos naturais terrestres, faunísticos e florísticos onde estão incluídas as zonas de sensibilidade ecológica do Destino? 

“Inventário Património Natural – Árvores e florestas do Concelho de Vouzela”; Guia dos Rios; Inventário dos anfíbios do Concelho de Vouzela; 
Inventário da Reserva Botânica de Cambarinho; Regulamento do Parque Natural Local Vouga-Caramulo (Vouzela).

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

15.2.2. Existe um inventário que coleta os ativos e atrações turísticas do Destino?

BIODIVERSIDADE 
E PROTEÇÃO DOS 

ECOSSISTEMAS 
TERRESTRES

Plano Diretor Municipal, Guia do Parque Natural Local Vouga Caramulo (Vouzela), livro Património Natural - Árvores e Florestas do Concelho de 
Vouzela.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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15.3. Dispor de capacidade para regulamentar a introdução de espécies exóticas invasoras e controlar a 
comercialização e exposição de animais selvagens

15.3.1. Existe um sistema para garantir a manutenção da biodiversidade local e regular a introdução de espécies exóticas invasoras no Destino? 

Regulamento do Parque Natural Local Vouga-Caramulo (Vouzela).

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

15.3.2. Existe um sistema que garante o cumprimento das normas vigentes no que diz respeito à extração ou captura, venda ou exibição de espécies da flora e fauna selvagens?

BIODIVERSIDADE 
E PROTEÇÃO DOS 

ECOSSISTEMAS 
TERRESTRES

Regulamento do Parque Natural Local Vouga-Caramulo (Vouzela) e Reserva Botânica de Cambarinho.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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15.4. Desenvolver atividades e serviços turísticos sustentáveis que fomentem o uso respeitoso do património natural e 
que transmitam os valores do Destino e sua identidade através da experiência turística

15.4.1. Os produtos, atividades e serviços turísticos são desenvolvidos no património natural do Destino?

Festival das 4 Estações; Marcha Noturna de Vouzela, Percursos Pedestres, SUP na Barragem da Lapa da Meruje, Encontro de Pesca à Pluma 
desportiva, Enduro, Passeios fotográficos. 

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

15.4.2. Percentagem de empresas locais no setor turístico que apoiam ativamente a proteção, conservação e gestão da biodiversidade e paisagens locais:

BIODIVERSIDADE 
E PROTEÇÃO DOS 

ECOSSISTEMAS 
TERRESTRES

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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2.1. Ações de fomento e apoio à aquisição de produtos provenientes de agricultura sustentável local e  de 
territórios limitrofes por parte do setor turístico, incluindo a oferta gastronómica.

2.1.1. A Administração realiza ações de promoção, consciencialização, informação e apoio à aquisição de produtos da agricultura e pecuária sustentável pelo setor de turístico do 
Destino? 

Promoção do Mercado Municipal; Feira da Vitela; Feira de Artesanato; Campanha CLDS “O que é de Vouzela é Bom”; Concursos Pecuários.

SEGURANÇA E 
QUALIDADE 
ALIMENTAR

2.1.1. A Administração realiza ações de promoção, consciencialização, informação e apoio à aquisição de produtos da agricultura e pecuária sustentável pelo setor de turístico do 
Destino? 

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

Rede de produtores/consumidores locais.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.



Diagnóstico de Sustentabilidade - Vouzela 78

2.2. Existência de um sistema de controlo de segurança, higiene e qualidade alimentar devidamente 
procedimentado e melhoria dos hábitos alimentares e nutricionais da comunidade local

2.2.1. Existe um sistema de segurança, higiene e controlo da qualidade alimentar definido no Destino?

Leis nacionais, da responsabilidade da ASAE.

SEGURANÇA E 
QUALIDADE 
ALIMENTAR

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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2.3. Medidas para evitar o desperdício  alimentar do Destino mediante a promoção de boas práticas e do 
desenvolvimento de mecanismos e incentivos para a sua adoção por parte do setor turístico

2.3.1. A Administração desenvolveu mecanismos e incentivos para incrementar a adoção de boas práticas para o aproveitamento dos excedentes alimentares pelas entidades e 
empresas de turismo do Destino por meio da reciclagem ou doação dos mesmos? 

A  Administração sensibiliza e incentiva unidades hoteleiras e de restauração a ceder alimentos excedentes a instituições do Concelho
Ações de recolha de bens para o canil.

SEGURANÇA E 
QUALIDADE 
ALIMENTAR

2.3.2. A Administração adota boas práticas de forma a garantir o aproveitamento de alimentos nas atividades e eventos que organiza?

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

Os excedentes de feiras e eventos públicos são redirecionados para instituições do 3º setor.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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2.4. Planear a expansão territorial do desenvolvimento turístico de forma que não afete significativamente 
as terras férteis que se encontrem nas proximidades dos aglomerados habitacionais

2.4.1. A Administração controla a expansão territorial de maneira a não afetar as terras férteis adjacentes? 

Sim.

SEGURANÇA E 
QUALIDADE 
ALIMENTAR

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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8.1. Existência de marcos jurídicos ou acordos que garantam a proteção dos direitos laborais, a segurança 
dos trabalhadores e a luta contra qualquer forma de discriminação laboral a nível internacional

8.1.1. São garantidas condições de trabalho dignas para os trabalhadores do setor turístico do Destino? 

Ações de sensibilização da Vouzelar/CMV.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

EMPREGO DIGNO 
E APOIO AO 

EMPREENDEDO-
RISMO

8.1.2. Estão a ser desenvolvidas medidas para promover e garantir a prevenção de riscos ocupacionais dos trabalhadores no setor turístico de acordo com a legislação?

Ações de sensibilização da Vouzelar/CMV.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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8.2. Medidas relativas à conciliação laboral no setor turístico, e a incorporação de grupos menos favorecidos, 
incluído jovens

8.2.1. É promovida a adoção de medidas de conciliação laboral e familiar para os trabalhadores pelas empresas do setor turístico do Destino? 

Plano Municipal para Igualdade de Género (desatualizado).

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

EMPREGO DIGNO 
E APOIO AO 

EMPREENDEDO-
RISMO

8.2.2. Estão a ser desenvolvidas políticas, medidas ou iniciativas para a integração laboral de grupos em risco de exclusão social no setor turístico do Destino?

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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8.3. Existência de medidas orientadas para a criação de emprego local qualificado e a favorecer o 
empreendimento em atividades e serviços turísticos sustentáveis

8.3.1. Estão a ser desenvolvidas medidas para apoiar o empreendedorismo local, principalmente produtos locais sustentáveis? 

Festival da Vitela; Festival de Doçaria; Feira de Artesanato; Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

EMPREGO DIGNO 
E APOIO AO 

EMPREENDEDO-
RISMO

8.3.2. Emprego direto no setor turístico como percentagem do total de empregados no Destino (número de funcionários):

8.3.3. Percentagem de empregos sazonais no setor turístico:

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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8.4. Promover a modernização, diversificação e inovação tecnológica no setor de turismo, por forma a 
aumentar a produtividade, especialmente nos setores que requerem uso intensivo de mão-de-obra

8.4.1. São desenvolvidas medidas para promover a inovação tecnológica no setor do turismo?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

EMPREGO DIGNO 
E APOIO AO 

EMPREENDEDO-
RISMO

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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9.1. Existência de iniciativas, projetos e diretrizes orientadas à consolidação e promoção de infraestruturas 
sustentáveis para o turismo, incluindo o âmbito do planeamento uso do solo

9.1.1. É privilegiada a adoção de critérios de sustentabilidade na construção de novas infraestruturas e espaços para uso público? 

Sim (uso de energias renováveis e redução de taxas para reabilitação de infraestruturas) – Sinalética Percursos Pedestres.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

INFRAESTRUTU-
RAS TURÍSTICAS 
SUSTENTÁVEIS E 

RESILIENTES, 
FOMENTO DA 

INOVAÇÃO 

9.1.2. A Administração desenvolve programas de informação, formação, subsídios e/ou consultoria em edificação e na construção de espaços sustentáveis direcionados às 
empresas turísticas do Destino? 

Incubadora de empresas; AEL; ADRL; Verde Lafões; CLDS.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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9.2. Garantir o acesso a infraestruturas e atrações geradas pelo turismo e por parte da população residente 

9.2.1. Estão a ser desenvolvidas medidas para garantir o acesso da comunidade local às infraestruturas e atrações geradas pelo turismo no Destino? 

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

INFRAESTRUTU-
RAS TURÍSTICAS 
SUSTENTÁVEIS E 

RESILIENTES, 
FOMENTO DA 

INOVAÇÃO 

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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9.3. Existência de iniciativas e projetos capazes de mobilizar o uso das tecnologias da informação para gerar 
atividades turísticas responsáveis e modelos de gestão inteligentes e sustentáveis no uso dos recursos

9.3.1. Os projetos baseados no uso de novas tecnologias em edifícios, comunicações, mobilidade, energia, entre outros setores, são desenvolvidos para gerar atividades turísticas 
sustentáveis?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

INFRAESTRUTU-
RAS TURÍSTICAS 
SUSTENTÁVEIS E 

RESILIENTES, 
FOMENTO DA 

INOVAÇÃO 

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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10.1. Desenvolvimento de políticas de integração social que persigam a eliminação de elementos 
discriminatórios e que garantam a igualdade de oportunidades de toda a população, velando especialmente 

pela integração da população menos favorecida do Destino 

10.1.1. São desenvolvidas políticas, medidas ou iniciativas para a integração social de grupos em risco de exclusão social no Destino? 

Plano Municipal para Igualdade de Género.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

REDUÇÃO DA 
DESIGUALDADE

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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10.2. Existência de medidas dirigidas a garantir a acessibilidade universal em todos os elos da cadeia de valor 
turística, incluindo os meios físicos, os sistemas de transporte, e em todos os equipamentos hoteleiros, os 

serviços e as atividades turísticas

10.2.1. Existem medidas de acessibilidade universal no setor turístico aplicáveis a ambientes físicos, sistemas de transporte, infraestruturas, serviços e atividades turísticas?  

Plano de Acessibilidade Municipal; programa RAMPA.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

REDUÇÃO DA 
DESIGUALDADE

10.2.2. Percentagem de quartos em estabelecimentos de alojamento acessíveis a pessoas com incapacidades: 

10.2.3. Percentagem de estabelecimentos de alojamento que participam em sistemas de informação de acessibilidade reconhecidos: 

10.2.4. Percentagem de transporte público adaptado para pessoas com mobilidade reduzida ou incapacidade:  

10.2.5. Percentagem de atrações turísticas adaptadas para pessoas com incapacidades e/ou prestam sistemas de informação acessível: 

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

Sem informação.

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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10.3. Promover a integração das PMEs locais em todos os níveis da cadeia de valor do turismo de forma a 
diversificar a distribuição dos benefícios gerados pelo turismo

10.3.1. Existem medidas facilitadoras de integração das PMEs locais em todos os níveis da cadeia de valor do turismo?

Sem informação.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

REDUÇÃO DA 
DESIGUALDADE

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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17.1. Pertencer a redes, projetos ou alianças globais e regionais para o turismo sustentável em qualquer das 
suas facetas

17.1.1. A Administração faz parte da rede regional e global de projetos ou parcerias para o desenvolvimento sustentável em algum dos seus aspetos?  

Rede Biosphere.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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17.2. Capacidade de promover e facilitar o intercâmbio de boas práticas e conhecimento tanto no mesmo 
Destino como com experiências externas, que permitam inspirar a replicação de casos de êxito no turismo 

sustentável local 

17.2.1. É incentivada, no Destino, a capacidade de promover e facilitar a partilha de boas práticas e conhecimentos dentro do Destino ou através de experiências externas, 
incentivando a replicação de casos de sucesso no turismo sustentável local?  

Rede Biosphere.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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17.3. Existência de iniciativas de cooperação com instituições académicas, desenvolvimento ou outras instituições, 
quer sejam acordos públicos ou privados, para favorecer a inovação e o desenvolvimento sustentável do turismo 

em todos os âmbitos, incluindo a gestão e valorização do conhecimento como recurso turístico

17.3.1. A Administração desenvolve iniciativas de cooperação com instituições académicas ou outras entidades, sejam acordos públicos ou privados, a fim de promover a 
inovação no desenvolvimento do turismo sustentável em todas as áreas, incluindo a gestão e avaliação do conhecimento como recurso turístico?  

Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra.

ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA

COMPREENSÃO 
MÚTUA, PAZ E 
SEGURANÇA

INCUMPRIMENTO: Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL: Conhecimento, 
presença e/ou participação da área do turismo 
na ação..

NÃO SE APLICA: o requisito não se aplica

SEMI-CUMPRIMENTO: Identifica-se claramente 
o âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO: Planificam ou 
executam uma atividade relacionada com a ação 
por parte do destino.

CUMPRIMENTO: Reconhece-se o impacto final 
ou o resultado da dita atividade no turismo.
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XXXX

Consolidação dos Resultados

No próximo capítulo apresentam-se os principais resultados decorrentes da análise de Diagnóstico:

- Avaliação do grau de cumprimento dos requisitos do Referencial Biosphere Destination

- Avaliação do grau de cumprimento dos requisitos do Referencial Biosphere Destination por ODS

- Avaliação global do grau de cumprimento das 3 áreas do Referencial Biosphere Destination e ODS

- Pontos Fortes | A Melhorar

- Recomendações de futuro
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INCUMPRIMENTO
Informação não disponível 

sobre o requisito.

CUMPRIMENTO PARCIAL
Conhecimento, presença 

e/ou participação da área do 
turismo na ação.

SEMI-CUMPRIMENTO
Identifica-se claramente o 

âmbito do turismo na ação. 

CUMPRIMENTO BÁSICO
Planificam ou executam uma 
atividade relacionada com a 
ação por parte do destino.

CUMPRIMENTO
Reconhece-se o impacto 

final ou o resultado da dita 
atividade no turismo. 
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Avaliação do Grau de Cumprimento dos Requisitos do Referencial Biosphere Destination



1.1. Colaboração da Administração, das entidades e empresas turísticas do 
Destino em campanhas e iniciativas com fins sociais

1.2. Existência de medidas para maximizar os benefícios económicos do turismo 
para a comunidade de acolhimento e criação de vínculos estáveis com a economia 
local do Destino e outras atividades económicas do meio.

1.3. Existência de projetos de cooperação internacional, solidários, de ação 
humanitária ou assistência em turismo sustentável.

2.1. Ações de fomento e apoio à aquisição de produtos provenientes de 
agricultura sustentável local e  de territórios limitrofes por parte do setor turístico, 
incluindo a oferta gastronómica.

2.2. Existência de um sistema de controlo de segurança, higiene e qualidade 
alimentar devidamente procedimentado e melhoria dos hábitos alimentares e 
nutricionais da comunidade local

2.3. Medidas para evitar o desperdício  alimentar do Destino mediante a 
promoção de boas práticas e do desenvolvimento de mecanismos e incentivos 
para a sua adoção por parte do setor turístico.

2.4. Planear a expansão territorial do desenvolvimento turístico de forma que não 
afete significativamente as terras férteis que se encontrem nas proximidades dos 
aglomerados habitacionais.

3.1. Existência de um sistema eficiente de segurança para prevenir, controlar, 
informar publicamente e dar resposta a possíveis perigos que atentem contra a 
saúde e integridade física de residentes e visitantes.

3.2. Desenvolvimento, promoção e preferência por produtos e atividades 
saudáveis.

3.3. Capacidade de contribuir para a melhoria e a assistência sanitária oferecidas 
em núcleos turísticos do Destino.

4.1. Dispor de capacidade formativa de qualidade, inclusiva e adaptada às 
necessidades reais do Destino, assim como de formação específica em matéria de 
sustentabilidade turística

4.2. Existência de atividades educativas e de divulgação sobre turismo e 
desenvolvimento sustentável

4.3. Colaboração com instituições e centros de formação e/ou educação para o 
desenvolvimento e disseminação de iniciativas relacionadas com o sutentabilidade
aplicada ao setor do turismo

5.1. Existência de planos e políticas de igualdade fomentadas pelas entidades 
públicas ou pelos principais atores do setor turístico

5.2. Promover condições laborais de igualdade de género que impulsionem o 
empoderamento feminino

6.1. Existência de análises e controle periódico de segurança e qualidade das 
massas de água de uso e consumo situadas em espaços turísticos do Destino

6.2. Existência de programas e iniciativas de uso eficiente de água no setor 
turístico do Destino

6.3. Desenvolvimento de campanhas de sensibilização, guias e recursos formativos 
e informativos sobre poupança de água dirigidos aos turistas, aos visitantes e à 
industria turística do Destino assim como à comunidade em geral

6.4. Existência de políticas para a eliminação de contaminantes na água e para o 
tratamento de águas residuais não controladas

6.5. Promover a captação e a reutilização dos recursos hídricos, assim como a 
proteção dos ecossistemas de uso turístico que estão relacionados coma a água, 
como as florestas, rios, pantanos e aquíferos

7.1. Existência de programas e iniciativas de eficiência energética no setor do 
Turismo

7.2. Existência de programas e iniciativas de produção e consumo de energia 
renovável

7.3. Existência de campanhas de sensibilização, guias e recursos formativos e 
informativos sobre poupança energética dirigidos aos turistas, aos visitantes e à 
industria turística do Destino

8.1. Existência de marcos jurídicos ou acordos que garantam a proteção dos 
direitos laborais, a segurança dos trabalhadores e a luta contra qualquer forma de 
discriminação laboral a nível internacional

8.2. Medidas relativas à conciliação laboral no setor turístico, e a incorporação de 
grupos menos favorecidos, incluído jovens.

8.3. Existência de medidas orientadas para a criação de emprego local qualificado 
e a favorecer o empreendimento em atividades e serviços turísticos sustentáveis

8.4. Promover a modernização, diversificação e inovação tecnológica no setor de 
turismo, por forma a aumentar a produtividade, especialmente nos setores que 
requerem uso intensivo de mão-de-obra.

9.1. Existência de iniciativas, projetos e diretrizes orientadas à consolidação e 
promoção de infraestruturas sustentáveis para o turismo, incluindo o âmbito do 
planeamento uso do solo.

9.2. Garantir o acesso a infraestruturas e atrações geradas pelo turismo e por 
parte da população residente.

9.3. Existência de iniciativas e projetos capazes de mobilizar o uso das tecnologias 
da informação para gerar atividades turísticas responsáveis e modelos de gestão 
inteligentes e sustentáveis no uso dos recursos.
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10.1. Desenvolvimento de políticas de integração social que persigam a eliminação 
de elementos discriminatórios e que garantam a igualdade de oportunidades de 
toda a população, velando especialmente pela integração da população menos 
favorecida do Destino

10.2. Existência de medidas dirigidas a garantir a acessibilidade universal em todos 
os elos da cadeia de valor turística, incluindo os meios físicos, os sistemas de 
transporte, e em todos os equipamentos hoteleiros, os serviços e as atividades 
turísticas.

10.3. Promover a integração das PMEs locais em todos os níveis da cadeia de valor 
do turismo de forma a diversificar a distribuição dos benefícios gerados pelo 
turismo.

11.1. Capacidade para desenvolver uma planificação territorial estratégica que 
favoreça a sustentabilidade do modelo turístico, a sua integração territorial, 
urbana, social e ambiental, e que contemple a conservação do património natural 
e cultural do Destino, com especial atenção ao património intangível dada a sua 
extrema vulnerabilidade.

11.2. Existência de produtos e atividades turísticas sustentadas no património 
cultura, respeitosas com os critérios de autenticidade e integridade dos bens

11.3. Capacidade de transmitir, através de iniciativas e projetos relacionados com 
o turismo, os conhecimentos locais relacionados com as tradições e o património 
cultural imaterial, de forma a que este seja transmitido e integrado eficazmente 
na atividade turística do Destino

11.4. Evitar os fenómenos de "Overtourism" para que o desenvolvimento turístico 
não incida negativamente sobre os elementos básicos da vida da comunidade 
local

12.1. Fomentar políticas de compras sustentáveis, que priorizem o consumo de 
produção e de serviços locais

12.2. Minimizar os consumos exógenos e a geração de resíduos, reduzindo a 
dependência do Destino causada pelo turismo e aumentado o consumo de 
proximidade

12.3. Garantir a recolha seletiva e o máximo de reciclagem dos resíduos 
produzidos pela atividade turística do Destino e adequada  deposição

12.4. Ativar  colaboração estreita entre o destino e as regiões emissoras de 
turistas de modo que tanto no lado da  procura como da oferta se unam em torno 
dos critérios de sustentabilidade

12.5. Envolver operadores turísticos que operem em diferentes destinos para que 
disponham de produtos sustentáveis   e,simultâneamente, exijam  parâmetros de 
sustentabilidade nas comunidades recetoras

13.1. Existência de programas e iniciativas orientadas a reduzir e/ou compensar a 
pegada de carbono do Destino

13.2. Promoção da mobilidade sustentável no e para o Destino, incluindo os 
modos de transporte público e os sistemas de mobilidade alternativos zero ou 
baixas emissões

13.3. Desenvolver programas e iniciativas direcionadas a aumentar a resiliência e 
a adaptação do setor turístico do destino e das comunidades de acolhimento às 
alterações climáticas

14.1. Existência de critérios, regulamentações e iniciativas relativas ao controlo do 
estado e qualidade das massas de água e desenvolvimento de instrumentos para  
prevenção de contaminação de cursos de água, lagos, pantanais, águas costeiras e 
mares

14.2. Garantir o uso sustentável dos recursos piscícolas e marinhos, tanto em 
termos de exploração e uso das demais atividades turísticas

14.3. Dispor de recursos informativos e de sensibilização para aumentar o grau de 
consciêncialização e respeito pelos ecossistemas piscícolas pela população 
residente e visitantes do Destino.

14.4. Desenvolver atividades e serviços turísticos sustentáveis que fomentem  a 
utilização responsável das praias e zonas costeiras e que transmitam os valores do 
destino e sua identidade através da experiência turística

15.1. Dispor de um inventário de recursos naturais (fauna e flora), assim como 
com uma avaliação dos seus ativos turísticos e lugares de interesse, incluindo os 
sítios naturais e áreas de sensibilidade ecológica, que permita conhecer a sua 
fragilidade e níveis de uso responsável.

15.2. Adotar medidas preventivas de degradação dos habitats,  especies,  
ecossistemas e da paisagem de interesse turístico e manutenção de um plano 
operativo de conservação e restablecimento da biodiversidade

15.3. Dispor de capacidade para regulamentar a introdução de espécies exóticas 
invasoras e controlar a comercialização e exposição de animais selvagens

15.4. Desenvolver atividades e serviços turísticos sustentáveis que fomentem o 
uso respeitoso do património natural e que transmitam os valores do Destino e 
sua identidade através da experiência turística

16.1. Dispor de um sistemas de governança do Destino que inclua todas as partes interessadas, 
especialmente a nível local, que fomento o parcerias público-privado, e onde o papel e  
responsabilidade de cada um estejam claramente definidos, incluído o sistema de participação.

16.2. Disponibilidade de um sistema de indicadores adaptado ao Destino que permita monitorizar 
e avaliar a melhoria contínua  e os impactes turísticos das  componentes de sustentabilidade

16.3. Dispor de mecanismos para controlar, medir e reportar publicamente, dados sobre a 
satisfação da população residente e visitantes relativamente à atividade turística

16.4. Disponibilizar aos visitantes informação atualizada, clara, verdadeira e respeitosa com as 
comunidades locais de acolhimento relativamente aos itenerários, establecimentos, serviços e 
infraestruturas de interesse turístico

16.5. Desenvolver uma estratégia turística através da qual se assume a adoção de compromissos 
de sustentabilidade, acessível publicamente e disponível nas linguas mais habituais entre os 
turistas

16.6. Existência de políticas ou práticas consolidadas para evitar qualquer tipo de exploração no 
setor turístico do Destino

17.1. Pertencer a redes, projetos ou alianças globais e regionais para o turismo 
sustentável em qualquer das suas facetas

17.2. Capacidade de promover e facilitar o intercâmbio de boas práticas e 
conhecimento tanto no mesmo Destino como com experiências externas, que 
permitam inspirar a replicação de casos de êxito no turismo sustentável local.

17.3. Existência de iniciativas de cooperação com instituições académicas, 
desenvolvimento ou outras instituições, quer sejam acordos públicos ou privados, 
para favorecer a inovação e o desenvolvimento sustentável do turismo em todos 
os âmbitos, incluindo a gestão e valorização do conhecimento como recurso 
turístico
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ÁREA DA SOCIEDADE E CULTURA AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ÁREA DA GOVERNANÇA E ECONOMIA
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Avaliação Global do Grau de Cumprimento das 3 Áreas do Referencial Biosphere Destination e ODS



PONTOS FORTES
• Existência clara de estrutura de planeamento sustentável
• Forte ligação do desenvolvimento do turismo com os valores naturais e 

proteção dos ecossistemas
• Promoção dos valores naturais e culturais através de produtos e atividades 

turísticas envolvendo a comunidade do Destino 
• Infraestruturas turísticas de promoção da mobilidade suave
• Desenvolvimento de iniciativas de cooperação institucionais para o 

desenvolvimento de alianças para a sustentabilidade
• Movimento associativo muito forte que pode ser alinhado com as questões 

ligadas à sustentabilidade
• Existência de empresas do setor do turismo certificadas ou em processo de 

certificação em matéria de Sustentabilidade
• Forte presença de iniciativas que promovem e documentam a identidade 

cultural
• Capacidade para atuar ao nível da conservação e restabelecimento da 

biodiversidade, nomeadamente na Reserva Botânica de Cambarinho e no 
Parque Natural Local Vouga-Caramulo (Vouzela)

• Desenvolvimento de iniciativas de cooperação institucionais, nomeadamente 
com Universidades, para a criação de alianças para a sustentabilidade

A MELHORAR
• Cultura de monitorização de indicadores de desenvolvimento/turismo 

sustentável
• Comunicação do desenvolvimento de estratégia turística e das metas 

alcançadas
• Acautelar a maximização dos benefícios económicos do turismo na 

comunidade local
• Sensibilização à comunidade e aos turistas relativa aos valores da 

sustentabilidade
• Fomentar uma Política de compras sustentáveis, de baixa intensidade 

carbónica e de base local e subcontratação
• Criar orientações claras para o desenvolvimento de atividades e eventos, com 

base nos requisitos de sustentabilidade
• Atualizar Plano Municipal para Igualdade de Género e disseminar cultura de 

igualdade na comunidade local

XXXX

Pontos Fortes | A Melhorar
Apresenta-se de seguida os principais pontos que sumariam esta análise de acordo com os requisitos Biosphere Destination:
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Recomendações de futuro

A análise realizada que resultou neste documento evidencia uma grande aposta do Município de Vouzela no Turismo e um alinhamento claro no

cumprimento de praticamente todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente os objetivos 2 “Erradicar a Fome”, 3 “Saúde de

qualidade”, 4 “Educação de qualidade e 17 “Parcerias para implementação dos Objetivos”.

Todavia, resulta também do Diagnóstico que os objetivos 9 “Indústria, Inovação e Infraestruturas”, 10 “Reduzir as Desigualdades” e 16 “Paz, Justiça e Instituições

Eficazes” deverão merecer uma especial atenção. Em sede de plano de ação deverão ser integradas estratégias e ações, que permitam acolher de forma plena os

princípios do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com o objetivo de acautelar um maior alinhamento com as melhores práticas de Turismo

Sustentável, tornando Vouzela num Destino de referência e afirmação da Sustentabilidade a nível nacional e internacional.
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“O CORAÇÃO DO CENTRO”

Vouzela

Plano de Ação para a 
Sustentabilidade

Primeira proposta



Plano de Ação para a Sustentabilidade
O Plano de Ação para a Sustentabilidade enquadra-se num quadro de execução de 3 anos: 2021, 2022, 2023. Todos os anos, o Município deve evidenciar o seu 
comprometimento na sua execução.

GOVERNANÇA E ECONOMIA
AMBIENTE E ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS
SOCIEDADE E CULTURA

2

7

3

2

1

5

4

3

6

1

2

Total: 13 ações propostas
Total: 21 ações 

propostas
Total: 6 ações propostas

2 
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2



Requisito
Prazo

______________ X ____________ ____________

Metas
Responsáveis

Ações

Garantir no desenvolvimento de projetos levados a cabo pelo Município o efeito
positivo multiplicador na economia local

1.2.1Área 
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo

Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”
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Indicadores

• …



Requisito
Prazo

Final de 2021 Monitorizar, no mínimo 18 
indicadores de 
sustentabilidade (2 por área 
de Indicadores da 
Biosphere)

Turismo

Metas
Responsáveis

Ações

Implementar uma cultura de monitorização da implementação de medidas e
disponibilização transparente das metas alcançadas – avaliação de impacto das
ações

1.2.2Área 
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Identificar bateria de 
indicadores de 
sustentabilidade

• Estabelecer as métricas 
de monitorização de 
impacto

Ok!



Requisito
Prazo

´Final de 2021 Turismo e Ação Social

Metas
Responsáveis

Ações

Rever o Plano Municipal para Igualdade de Género e incluir o setor do turismo5.1 e 5.2
Promover ações de sensibilização que estimulem a adoção do Plano Municipal para
Igualdade de Género pelas empresas [do setor]

Área
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

- Revisão do PMIG

- nº de ações (4) / nº de 
empresas envolvidas (80%)

Estruturar e Divulgar o 
Plano

1º trimestre de 2022 4 ações públicas *
Campanha digital de 
divulgação nas Redes 
Sociais do Município

Ok!
* Presenciais ou online, em 

função da evolução da Pandemia



Requisito
Prazo

Final de 2021

1º Trimestre de 2022

Definição da capacidade de 
carga por polo turístico e 
respetivo Plano de 
Contingência

Definir propostas 
alternativas por polo 
turístico

Turismo, Desporto (?) e 
Proteção Civil

Metas
Responsáveis

Ações

Definir capacidade de carga dos principais polos turísticos e respetivos planos de
contingência/segurança

Desenhar campanhas alternativas de oferta nos locais onde seja expectável atingir a
capacidade de carga

11.4.1Área
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

- Identificar os principais polos turísticos
- Definir a capacidade de carga e os respetivos planos 
de contingência
- Definir alternativas aos polos turísticos
- Preparar campanha de sensibilização / promoção 

Ok!



Requisito
Prazo

Final de 2022

1º Trimestre 2022

Criar Observatório de 
Sustentabilidade

Transversal em função 
dos ODS: Turismo, 
Cultura, Ação Social, 
Urbanismo, …

Metas
Responsáveis

Ações

Implementar uma cultura de monitorização de indicadores de sustentabilidade (pelo
menos 1 por ODS)

Definir questionário dirigido à comunidade local e turistas e registar a sua evolução

16.2.1Área
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Identificar indicadores por ODS
• Preparar questionário para comunidade
• Identificar os público-alvo (__% ou ___ habitantes) e 

visitantes (__% ou ___ pax)
• Aplicação através de QR Code e de email 

Estruturar os questionários 
Aplicação anual  

Ok!



Requisito
Prazo

1º Semestre de 2021 Disponibilizar o link no site 
da CM, bem como nas suas 
Redes Sociais

Turismo e Comunicação

Metas
Responsáveis

Ações

Ativar canal de ligação direta para o ITR (Instituto do Turismo Responsável) na página
do Município e no Posto de turismo

16.3.2Área 
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Ok!



Requisito
Prazo

3º trimestre de 2021

Final de 2022

1º Trimestre de 2022

Disponibilizar a Política de 
Turismo Responsável

Implementar e divulgar o 
Observatório de 
Sustentabilidade

Implementar e divulgar (no 
quadro do PTR e do OS)

Turismo e Gabinete de 
Planeamento

Metas
Responsáveis

Ações

Elaborar uma política de turismo responsável reconhecida por todas as entidades,
agentes e comunidade local de acordo com o modelo disponibilizado pela Biosphere
e torná-la pública

16.5.1

16.5.2

16.5.3

Implementar sistema de indicadores de sustentabilidade, tornando pública a sua
monitorização

Definir padrões e normas de sustentabilidade. Estabelecer metas conjuntas
(resíduos, consumo de agua, emissões de CO2/, consumo de produtos endógenos)

Área
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Criar o PTR
• Implementar o OS

Turismo e Gabinete de 
Planeamento

Turismo e Ambiente e 
Qualidade de Vida

Ok!



Requisito
Prazo

Até ao final de 2022 Desenvolver pelo menos 4 
ações de divulgação do Guia 
de Boas Práticas

Ação Social

Metas
Responsáveis

Ações

Adotar e disseminar o guia da CIG "Guião de Boas Práticas de Prevenção e Combate
à Violência Doméstica e de Género nas Empresas" de boas práticas com checklist de
medidas a adotar pelas empresas para formação em igualdade de género para
chefias e restantes colaboradores, medidas de ação positiva parar aumenta a
percentagem de mulheres nas chefias, e medidas para estimular os agentes a terem
códigos de conduta internos de prevenção e combate ao assédio moral e sexual

16.6.1Área
Sociedade e 

Cultura

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Adotar o Guia
• Preparar ações de divulgação e 

sensibilização 



Requisito
Prazo

2021/2022 X empresas Ambiente e Qualidade 
de Vida

Metas
Responsáveis

Ações

Monitorizar os consumos e tratamento de águas residuais

Implementar um projeto-piloto para a reutilização de águas cinzentas em regas do
Município e disseminar pelos agentes de turismo a boa prática

6.2.1
Área

Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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6.2.3 Realizar workshops com as empresas do setor para a poupança de água e
disseminação de estratégias comportamentais de manutenção e utilização (turistas)

Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• …

2021/2022 X empresas

2021/2022 X empresas

Ambiente e Qualidade 
de Vida

Ambiente e Qualidade 
de Vida



Requisito
Prazo

1º Semestre de 2022 X empresas Ambiente e 
Comunicação

Metas
Responsáveis

Ações

Realizar uma campanha de sensibilização que envolva a comunidade local e
empresários para alteração de comportamentos e substituição de detergentes com
menor impacte ambiental

6.4.1
Área 

Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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6.4.2 Disseminar boas práticas de reutilização de água junto da comunidade e dos
empresários (benefícios económicos e ambientais da implementação de sistemas
alternativos de poupança e reutilização)

Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• …

1º Semestre de 2022 Ambiente e 
Comunicação

X empresas



Requisito
Prazo

Final de 2021

Final de 2022

Final de 2022

Final de 2021

Implementar e divulgar a 
Política de Tur. Responsável

Divulgar o Observatório da 
Sustentabilidade

Divulgar o Observatório da 
Sustentabilidade

Desenvolver pelo menos 
uma ação por ano 

Turismo, Ambiente e 
Comunicação

Turismo, Ambiente e 
Comunicação

Turismo, Ambiente e 
Comunicação

Turismo, Ambiente e 
Comunicação

Metas
Responsáveis

Ações

Promover diretrizes comportamentais dirigidas à indústria do turismo e ao turista

Calcular e apresentar rácios de consumo energético por turista/noite (benchmark)

Promover ações de informação/sensibilização para a poupança e investimento em
aspetos bioclimáticos, energia limpa, substituição de luminária convencional por led

Promover ações de divulgação de programas como, por exemplo, o “Programa de
Apoio a Edifícios mais Sustentáveis” (Fundo Ambiental)

7.3.1
Área 

Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

- Desenvolver a PTR
- Definir as áreas abrangidas pelo Observatório
- Definir indicadores a monitorizar
- Identificar formas de recolha e tratamento da informação

Ok!



Requisito
Prazo

1º Trimestre de 2022 Guia Interno aplicado a 
100% das contratações

Divisão Administrativa e 
Financeira

Metas
Responsáveis

Ações

Identificar as áreas de maior impacte na administração do Município e implementar
progressivamente cláusulas de aquisição (compras públicas) geradoras de redução
de impacte ambiental (com base na pegada) e maximização positiva na comunidade
e economia local

12.1.1 e 12.1.2

Estimular a certificação das empresas do setor do turismo na área da
sustentabilidade (um dos critérios é a aquisição de produtos a fornecedores locais)12.1.3

Área
Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Criar um Guia Interno de Contratação
• Identificação de indicadores e requisitos para 

acautelar estas condições de contratação

2º Trimestre de 2022 Certificar no mínimo 5 
empresas 

Turismo e Divisão 
Administrativa e 
Financeira

Ok!



Requisito
Prazo

1º Trimestre de 2022 Realização de fam trip

75% das empresas do 
concelho (envolvidas na 
Rede de Oferta)

Turismo

Metas
Responsáveis

Ações

Selecionar um conjunto de operadores que partilhem os valores da sustentabilidade
e apresentar programas/pacotes turísticos que vão ao encontro das necessidades
(caminhadas, degustação de produtos endógenos; experiencias turísticas) que
envolvam a comunidade local

12.5.1 Área 
Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Em articulação com o trabalho concreto da 
Rede de Oferta Ok!



Requisito
Prazo

Final de 2022

Final de 2022

Final de 2022

Final de 2022

Final de 2022

Implementação e 
divulgação do PML

Implementação e 
divulgação do PML

Implementação e 
divulgação do PML

Implementação e 
divulgação do PML

1 Workshop de 
sensibilização por Escola

Planeamento 
Estratégico, Proteção 
Civil, Projetos e Obras 
Públicas

Turismo

Projetos e Obras 
Públicas

Educação, Juventude e 
Turismo

Metas
Responsáveis

Ações

Implementar sistemas de mobilidade suave e de transporte público gratuito nos
picos de visitação entre os principais pontos de atração do Município

Encerrar zonas envolventes aos principais polos de atração e transformação em
zonas pedonais

Implementar um programa de partilha de bicicletas com os agentes turísticos a
disponibilizar aos seus clientes (alojamento)

Adequar a infraestrutura rodoviária à utilização de bicicletas

Promover ações de sensibilização para a utilização de bicicletas junto das escolas e
que envolva a família

13.2.1

Área
Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores
• Desenvolvimento de Plano de Mobilidade LocalOk!



Requisito
Prazo

Final de 2022 Desenvolver pelo menos 4 
ações de divulgação da 
ClimaAdaPT

Planeamento 
Estratégico

Metas
Responsáveis

Ações

Implementar gradualmente as sugestões da ClimaAdaPT para a região e divulgar
junto da comunidade a melhor forma de dar resposta às vulnerabilidades locais (Ex:
sistemas eficientes de consumo de água, plantação de árvores autóctones)

13.3.1Área 
Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Preparar ações de divulgação e sensibilização 



Requisito
Prazo

Até ao Final de 2022 Em todos os polos turísticos 
identificados no PTR, de 
acordo com a respetiva 
capacidade de carga 

Turismo

Metas
Responsáveis

Ações

Delimitar zonas de proteção especial ou limitar o número de visitantes diários em
locais de maior sensibilidade14.2.1

Área
Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• De acordo com o Plano 
de Turismo Responsável

Ok!



Requisito
Prazo

2022 Realizar 1 reunião/ por 
freguesia + Linha a 
funcionar até 

Ambiente

Metas
Responsáveis

Ações

Criar uma rede municipal de proteção ambiental (exemplo criação de uma app ou nº
verde para reporte de incidências)

Criar grupo de guardiões (voluntariado) para reporte às equipas responsáveis pela
gestão ambiental/turismo

15.1.1
Área

Ambiente e 
Alterações 
Climáticas

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores
- Existência de rede 
municipal de proteção 
ambiental (email ou 
número verde)

2021/2022 Implementação



Requisito
Prazo

1º Trimestre de 2022 Criar Manual de Boas 
Práticas
Ação de sensibilização

Ação Social

Metas
Responsáveis

Ações

Realizar workshops de sensibilização ou ações de formação e manuais de boas
práticas em conciliação laboral e familiar

8.2.1

Criar um prémio ou incentivo para a integração laboral de grupos em risco de
exclusão social no setor turístico

8.2.2

Área
Governança 
e Economia

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• …

Criar regulamento
Divulgação
Entrega do prémio

2022
Ação Social



Requisito
Prazo

Final de 2021 Implementar e divulgar a 
iniciativa em 100% dos 
locais com maior 
concentração de procura

Turismo

Metas
Responsáveis

Ações

8.4.1 Promover a reserva de bilhetes online, possibilitar visitas virtuais, e implementar a
monitorização de capacidade de carga

Área
Governança 
e Economia

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Identificar os polos com maior 
atração turística

• - Identificar formas de gestão de 
concentração no espaço e no tempo

• - Criar soluções de mitigação dessa 
concentração

Ok!



Requisito
Prazo

2022 Realizar 4 eventos Turismo e Comunicação

Metas
Responsáveis

Ações

Promover a realização de eventos que envolvam a comunidade local nos locais
predominantemente de uso turístico

Criar guia de requisitos de sustentabilidade para a organização de todos os eventos
municipais

9.2.1Área
Governança 
e Economia

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores
Organizar visitas e atividades abertas à 
comunidade
Perceber como podem ser integrados na 
programação dos polos

Desenvolver Manual de Boas Práticas de 
Eventos Sustentáveis

Divulgação do Manual a toda 
a CM Vouzela e comunicar aos 
parceiros, fornecedores e 
empresas locais

1º Trimestre de 2022

Ok!



Requisito
Prazo

Final de 2021 Implementa e divulgar a 
iniciativa em 100% dos 
locais com maior 
concentração de procura

Turismo

Metas
Responsáveis

Ações

Promover a reserva de bilhetes online, possibilitar visitas virtuais e implementar a
monotorização de capacidade de carga

9.3.1Área
Governança 
e Economia

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

- Identificar os polos com maior atração turística
- Identificar formas de gestão de concentração no 
espaço e no tempo
- Criar soluções de mitigação dessa concentração



Requisito
Prazo

Final de 2022 75% das contratações/ 
parcerias na área do 
Turismo acautelam a menor 
Pegada de Carbono

Turismo

Metas
Responsáveis

Ações

Contratar empresas/serviços do turismo em função da menor pegada de carbono
(via indireta de promover a contratação local)10.3.1

Área
Governança 
e Economia

De forma a implementar o Plano de Ação para a Sustentabilidade são propostas um conjunto de ações, agrupadas por ODS/Área Biosphere/Requisitos, para análise e
validação pelo Executivo
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Missão
“Definir e implementar políticas estratégicas que promovam o desenvolvimento do concelho na sua vertente turística, 
económica, social, ambiental e urbanística, assegurando a satisfação das necessidades da população, prestando mais e 
melhores apoios, numa ótica de melhoria contínua e de gestão racional dos recursos humanos, financeiros e materiais do 
Município.”

Indicadores

• Existência de requisito nos Guias 
Internos de Contratação

Ok!
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Disclaimer

Toda a informação que nos foi facultada pelos serviços da Autarquia ao longo da etapa de

diagnóstico, foi tida como verdadeira e completa, pelo que a Equipa da Biosphere

Portugal não se pode responsabilizar por eventuais erros ou omissões que a mesma

possa conter, pese embora o documento possa refletir pressupostos e julgamentos

subjetivos.

A Biosphere Portugal não assume qualquer responsabilidade pela atualização dos

resultados do presente trabalho relativamente a acontecimentos, circunstâncias ou

alterações de qualquer natureza, atos, pressupostos ou situações que ocorram após a

data da sua realização.
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Biosphere Portugal

 “Biosphere Portugal” refere-se à empresa Domínio Vivo, 
Formação e Consultoria Lda, representante da marca Biosphere
Responsible Tourism em Portugal, através de acordo de 
representação da marca com o Instituto de Turismo 
Responsável.

A Biosphere representa um conjunto de normas e referenciais 
internacionais de turismo sustentável, conhecido como o 
Sistema de Turismo Responsável. A Rede Biosphere é 
propriedade do Instituto de Turismo Responsável, estando 
representada em todo o mundo, com especial intensidade na 
Europa e América do Norte.

Para mais informação aceda a www.biospheretourism.com.
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