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Disclaimer
A Biosphere Portugal colaborou com a Câmara Municipal de Vouzela na elaboração deste Manual de Requisitos Sustentáveis para as atividades de
Animação Turística, tendo por base os objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e os requisitos e critérios estabelecidos no
Referencial Internacional Biosphere Sustainable Lifestyle, com o objetivo de orientar e capacitar as empresas deste subsetor sediadas no Concelho
ou com atividades no Território, para o alinhamento das suas atividades com mais e melhores práticas sustentáveis. Pretende-se que com aplicação
práticas destes requisitos, as empresas que operam no Concelho possam contribuir à sua escala, para a manutenção de um Território Sustentável e
do seu reconhecimento e Certificação enquanto Biosphere Destination – Destino Turístico Sustentável.
Como resultado desta colaboração foi produzido o presente documento cujo âmbito e objetivos são da responsabilidade da Câmara Municipal de
Vouzela. É, ainda, da responsabilidade desta a validação da adequabilidade e suficiência das metodologias e procedimentos adotados pela
Biosphere Portugal para a concretização dos objetivos e âmbito definidos.
Toda a informação a que a equipa teve acesso no nosso trabalho foi tida como fidedigna e completa e validada por técnicos da Biosphere Portugal.
As recomendações apresentadas neste documento são válidas à data da sua publicação, face à natural e necessária atualização do Referencial
Internacional Biosphere Sustainable Lifestyle, face ao contexto externo. Sempre que adequado, este guia será atualizado e disponibilizado
publicamente no website do Município.

Índice
1.

2.

Mensagem do Presidente
Glossário de infografia
Atividades a que reporta o Manual
Objetivos deste Manual
Metodologia de Implementação dos
Requisitos de Acesso à Certificação
Biosphere Sustainable Lifestyle

Sobre a Sustentabilidade e o Turismo
Sustentável
Sistema Global e Alinhamento com a
Agenda 2030
As áreas da Sustentabilidade:
• Governança e Economia
• Sociedade e Cultura
• Ambiente e Alterações Climáticas
Certificação Biosphere

04
05
06
07

08

09
14
15
15
16
17
18

3.

Requisitos para uma Animação Turística
mais sustentável (por área e ODS)
• Governança e Economia
o ODS 2
o ODS 8
o ODS 9
o ODS 10
o ODS 17
• Sociedade e Cultura
o ODS 1
o ODS 3
o ODS 4
o ODS 5
o ODS 11
o ODS 16
• Ambiente e Alterações Climáticas
o ODS 6
o ODS 7
o ODS 12
o ODS 13
o ODS 14
o ODS 15

19
20

32

46

Mensagem do

Presidente da Câmara
Municipal de Vouzela
O desafio da Sustentabilidade aproximou-nos, enquanto território, na prossecução de um
objetivo comum.
Estamos a trilhar um caminho que nos orgulha a todos e todas, num esforço conjunto que
permitirá a diferenciação do nosso Concelho, o aumento da notoriedade e a atração de
novos públicos, em consonância com os valores que entendemos que Vouzela tem para
oferecer e que colocam o enfoque numa harmonização entre as vertentes do crescimento
económico, desenvolvimento sustentável, promoção de boas práticas ambientais e
inclusão social.
Neste caminho conjunto, contamos com todos e com todas e o contributo coletivo é
fundamental para assegurar o compromisso de Vouzela com a Sustentabilidade.

Glossário de Infografia
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ACESSIBILIDADE
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VIDA MARÍTIMA
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TURISMO CULTURAL

Objetivos do Manual
Acreditamos que este Manual não servirá apenas como objeto de leitura,
mas como ferramenta indispensável às atividades de Animação Turística
do Concelho de Vouzela, na afirmação do seu caminho e compromisso
com a Sustentabilidade.

Metodologia de Implementação dos
Requisitos e Acesso à Certificaçao
Biosphere Sustainable Lifestyle
Todas as empresas que desejem aceder gratuitamente ao processo de Certificação Biosphere Sustainable Lifestyle deverão:
Manifestar essa vontade através dos seguintes endereços de email: turismo@biosphere.pt; gab.turismo@cm-vouzela.pt
Ler com muita atenção este Manual de Requisitos;
Registar-se na plataforma de Gestão da Certificação do Destino: https://www.biospheresustainable.com/pt/25/vouzela
Inserir o código de VouzelaBio2030, que lhes permite aceder gratuitamente ao processo de Certificação
Iniciar a exploração da plataforma, ativando os tutoriais e criando o seu Plano Biosphere;
A Câmara Municipal de Vouzela e a Biosphere Portugal poderão disponibilizar sessões em formato digital, com vista ao esclarecimento
de dúvidas sobre este processo. Basta para tal remeter um pedido de apoio para os dos seguintes endereços de email:
turismo@biosphere.pt; gab.turismo@cm-vouzela.pt

Boa Jornada!

Sustentabilidade
e
Turismo

Os Pilares da Sustentabilidade
Apesar de não existir uma definição universal para o conceito de
Sustentabilidade, a que foi adotada pela ONU remete para a
viabilidade dos recursos naturais e dos ecossistemas ao longo do
tempo e à continuidade da manutenção dos níveis de qualidade de
vida e do desenvolvimento económico.
Ainda que o termo “Sustentabilidade” seja comummente interpretado
como uma preocupação maioritariamente ambiental, importa realçar
que o conceito é mais abrangente baseando-se, essencialmente, em
3 pilares e no equilíbrio entre os mesmos:
• Económico
• Social
• Ambiental

Vantagens
Para além da responsabilidade corporativa que cada organização
deverá ter, existem 4 vantagens diretas de optar por um
desenvolvimento mais sustentável:
1. Competitividade: redução de custos, aumento da quota de
mercado, posição como pioneiros na inovação;
2. Reputação: valorização da marca pela adoção de processos e
oferta de serviços sustentáveis;
3. Motivação: retenção de talento;
4. Cooperação: estreitamento das relações com os vários agentes
da sociedade, tal como instituições governamentais, fornecedores,
entre outros.

O que é a
Sustentabilidade
?

O que é a Sustentabilidade?

Conseguir dissociar o crescimento económico da degradação do ambiente, num contexto de equilíbrio social e de manutenção de índices adequados
qualidade de vida, é o desafio inerente ao conceito de Sustentabilidade. Assim, de forma a alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário encontra
equilíbrio entre os aspetos Económico, Social e Ambiental de qualquer atividade empresarial.

I. Económico

II. Social

III. Ambiental

As empresas deverão adotar medidas para
aumentar a sua eficiência e rentabilidade de
forma a poderem continuar a operar,
gerar
emprego
e
a
remunerar
adequadamente o capital investido.
Importa realçar que não é suficiente cumprir
este requisito a qualquer custo, não
respeitando os outros 2 Pilares, pois tais
ações poderão comprometer a rentabilidade
da organização no longo-prazo.

As empresas deverão respeitar os direitos
humanos, promover a igualdade de
oportunidades, tratando de forma justa e
honesta não só os seus colaboradores,
mas todos os seus stakeholders. Cabe a
cada organização perceber se a sua cadeia
de fornecedores contém irregularidades
como sejam funcionários em condições
precárias, trabalho infantil, entre outras más
práticas sociais. De salientar que faz parte
de uma política social sustentável a
inclusão e participação nas comunidades
em
que
a
empresa
se
insere,
nomeadamente lançando e participando em
iniciativas de fundraising, patrocínios,
bolsas de estudo, entre outras.

As empresas deverão concentrar os
esforços em conservar e gerir
recursos naturais, assim como prote
da paisagem, da biodiversidade e do m
envolvente. Isso passa por reduzir a
pegada ecológica, diminuindo as s
emissões de gases poluentes, aposta
na reciclagem, no tratamento adequado
resíduos, reduzindo os seus consu
energéticos e de água, entre outro
consequente
alcançando
níveis
eficiência com impacto na vert
económica.

O turismo sustentável
Em 2017 a ONU decidiu promover as seguintes áreas:
• Crescimento económico inclusivo e sustentável;
• Inclusão social, emprego e redução da pobreza;
• Eficiência de recursos, proteção ambiental e alterações climáticas;
• Valores culturais, diversidade e património;
• Compreensão mútua, paz e segurança.
O turismo é uma atividade económica cujo futuro depende em grande medida da
reputação criada ao longo dos anos.
Estabelecimentos turísticos e destinos que não apostem numa estratégia de
sustentabilidade poderão ver a sua procura diminuir em detrimento de outros destinos
ou competidores locais, dado o aumento de competitividade que se tem verificado no
setor.
As tendências orientadas à sustentabilidade já se vinham afirmando há alguns anos,
desde as Conferências do Rio de Janeiro ao Acordo de Paris, de tal modo que se tornou
uma temática incontornável e ao mesmo tempo uma garantia de futuro. Nesse contexto,
a 70ª Assembleia Geral da ONU designou 2017 como o Ano Internacional do Turismo
Sustentável para o Desenvolvimento.
Esta é uma oportunidade para o setor se reinventar dado que o contexto póspandemia traz consigo mais exigência por parte dos consumidores.

O turismo sustentável
Cadeia de Valor

Animação Turística

A cadeia de valor do setor do Turismo compreende diferentes agentes
que devem cooperar com o desígnio de criar um Destino de excelência
com o objetivo de:

O subsetor da Animação Turística tem um papel preponderante
cadeia de valor do Turismo. É muitas vezes assumida por e
subsetor a responsabilidade de sensibilização e apresentação
Destino ao cliente e de sugerir o seu encaminhamento para os ou
elos/agentes da cadeia de valor. Além de que é um dos princi
subsetores responsáveis por uma maior dinâmica turís
contribuindo para estadas médias mais longas e a conseque
diminuição da sazonalidade dos Destinos.

• Aumentar a procura pelo Destino;
• Aumentar a satisfação do visitante e do cliente, proporcionando uma
experiência única.
Tal cooperação conduzirá à criação de sinergias entre os agentes.
Ficam assim criadas condições para que, no longo prazo, se preserve
a cultura, ambiente e património locais, que são o maior ativo de um
destino turístico.

É este subsetor que será o foco deste Manual, tendo então co
target os agentes com a seguintes atividades:
• Atividades Indoor
• Atividades Outdoor:
o Enoturismo
o Parques de Aventura
o Walking & Cycling
o Atividades Náuticas
o Turismo Cultural

Governança e Economia
Hoje, o turismo continua a ser um dos motores mais poderosos da economia moderna. Apoiar um sistema de governança e gestão económica
e de recursos de forma honesta e transparente faz parte do nosso caminho em direção ao desenvolvimento turístico sustentável. Nesta seção
encontraremos objetivos como:
• Transparência na gestão da empresa;
• Criar empregos e lutar contra a fome;
• Promover o trabalho digno e o crescimento económico;
• Promover a Inovação e o desenvolvimento de Infraestruturas;
• Promover o Bem-Estar Social dentro e fora da empresa;
• Reduzir as desigualdades sociais
• Conseguir alianças para atingir os Objetivos.

Sociedade e Cultura
Respeitar as comunidades locais ao nosso redor e partilhar a sua cultura e história de forma respeitosa é uma das metas para promover o
desenvolvimento sustentável de uma empresa turística. A igualdade social faz parte do caminho para uma sociedade onde todos e todas
tenham oportunidades iguais perante os desafios e para terem uma vida melhor. Nesta secção, encontraremos objetivos como:
•

Fim da Pobreza;

• Saúde e bem-estar;
• Educação de Qualidade;
• Igualdade de Género;
• Cidades e Comunidades Sustentáveis;
• Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Ambiente e Alterações Climáticas
O ambiente e a mitigação das alterações climáticas são um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento do turismo sustentável no
mundo. As ações a realizar devem estar de acordo com as metas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elaborados pela ONU. Nesta
dimensão apresentamos ações e atividades relacionadas com:
• O controlo de emissões de poluentes;
• O saneamento e a limpeza da água;
• A produção e uso de energias limpas, acessíveis e não poluentes;
• A produção e consumo responsável de produtos e serviços;
• Guerra ao plástico e gestão de resíduos;
• Ajudar a preservar a vida subaquática e os ecossistemas terrestres.

Certificação Biosphere

Princípios internacionais

Organização responsável

Entidade certificadora

A Organização Mundial do Turismo (OMT,
UNWTO)
definiu
os
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável, que em
conjunto com a Carta Mundial do Turismo
Sustentável da UNESCO, definem os padrões
nos quais se baseia o Sistema de Turismo
Responsável (STR).

O Responsible Tourism Institute (Instituto de
Turismo Responsável, o primeiro a ser
reconhecido e acreditado pelo Global
Sustainable Tourism Council) é uma das
organizações responsável pela promoção dos
princípios da Carta Mundial do Turismo
Sustentável do STR, tendo estabelecido um
memorando com a UNWTO para o efeito.

A Biosphere Responsible Tourism atri
reconhece as certificações de acordo co
requisitos do STR, tendo surgido com
método para estabelecer critérios
garantam que as entidades do seto
turismo estão em concordância com
referenciais do Responsible Tourism Inst

Neste Manual referimo-nos aos requisit
normativo Biosphere Animação Turística.

Requisitos para uma
Animação Turística
Sustentável
POR ÁREA E ODS

Governança e
Economia

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Incentivo e apoio aos mercados de proximidade, procurando criar hábitos alimentares saudáveis e nutritivos, combatendo
desperdício alimentar e respeitando as melhores práticas de qualidade alimentar.

ODS 2:
ERRADICAR A
FOME

o A entidade realiza workshops de consciencialização sobre o uso de produtos locais

MÉDIA

o A entidade privilegia na sua oferta alimentos de proximidade e sazonais, de preferência
biológicos ou com denominação de origem

BAIXA

o A entidade partilha campanhas e dissemina informação sobre produtores locais, dentro da
área de influência dos seus stakeholders

BAIXA

o A entidade organiza eventos que envolvem os/as seus/as colaboradores/as, clientes e/ou
parceiros, contrata serviços de catering ou gastronómicos com produtos da época, cujos
fornecedores são produtores locais

MÉDIA

o A entidade oferece menus saudáveis aos/às seus/as colaboradores/as

BAIXA

o A entidade publica informação que promove campanhas relacionadas com boas práticas
alimentares, como por exemplo redução da obesidade, redução do consumo de açúcar, entre
outras

ECONOMIA LOCAL

DESPERDÍCIO

NATUREZA

SAÚDE E SEGURANÇ

BAIXA

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

o A entidade excluí ofertas de fast-food e outros produtos pouco saudáveis das suas máquinas
de vending e substitui por alternativas mais nutritivas

BAIXA

o A entidade promove boas práticas de "preparação de alimentos" através de workshops

MÉDIA

Temas

ECONOMIA LOCAL

o A entidade desenvolve “manuais de boas práticas” para não produzir resíduos de alimentos e
embalagens nos eventos
ODS 2:
ERRADICAR A
FOME

BAIXA
DESPERDÍCIO

o A entidade não compra mais do que o necessário, preferindo alimentos frescos, a granel, de
lojas pequenas e com a menor embalagem possível

BAIXA

o A entidade aplica mecanismos ou incentiva a adoção de boas práticas para prevenir e reduzir o
desperdício alimentar, como a reciclagem ou compostagem

MÉDIA

o A entidade divulga e informa, através de workshops e outras formas, boas práticas para acabar
como todas as formas de desnutrição, desde a desnutrição crónica até o excesso de peso e a
obesidade

MÉDIA

o A entidade realiza, com funcionários/as e alunos/as, atividades de voluntariado de distribuição
de alimentos e roupas a famílias em situação de vulnerabilidade

ALTA

NATUREZA

SAÚDE E SEGURANÇ

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo
ODS 2:
ERRADICAR A
FOME

Requisitos
o A entidade dá preferência a fornecedores de produtos e alimentos com práticas de baixo
impacto sobre o solo (agricultura biológica ou práticas integradas)

Complexidade

Temas

BAIXA

ECONOMIA LOCAL

DESPERDÍCIO

NATUREZA

SAÚDE E SEGURANÇ

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos e
todas

ODS 8:
TRABALHO
DIGNO E
CRESCIMENTO
ECONÓMICO

o A entidade tem uma política de emprego baseada nos princípios e direitos fundamentais do
trabalho

BAIXA

o A entidade tem um manual do/a funcionário/a

BAIXA

o A entidade tem uma política de riscos ocupacionais que é aplicada de forma eficiente

BAIXA

o A entidade contrata e forma pessoas em risco de exclusão social

MÉDIA

ECONOMIA LOCAL

PESSOAS

QUALIDADE

o A entidade incentiva a conciliação da vida profissional e pessoal dos/as seus/suas
colaboradores/as

BAIXA
INOVAÇÃO

o A entidade oferece acesso à educação e treino para os/as seus/suas colaboradores/as

BAIXA

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo
ODS 8:
TRABALHO
DIGNO E
CRESCIMENTO
ECONÓMICO

Requisitos

o A entidade participa em workshops voltados para a melhoria do setor

Complexidade

Temas

BAIXA

ECONOMIA LOCAL

PESSOAS

QUALIDADE

INOVAÇÃO

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

o A entidade evita produzir ruídos noturnos

o A entidade contribui com ideias para instituições de forma a melhorar o território
ODS 9:
INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTU
RAS

o A entidade faz uso de videoconferências para minimizar as viagens desnecessárias

MÉDIA

MÉDIA

SAÚDE E SEGURANÇ

BAIXA
ACESSIBILIDADE

o A entidade aplica tecnologia eficientes na cadeia de valor, nomeadamente ao nível do
contactos com clientes

BAIXA
INOVAÇÃO

o A estratégia de marketing digital da entidade apoia a cultura do desenvolvimento sustentável

BAIXA

o A entidade atualiza periodicamente as informações atuais dos seus produtos e serviços no seu
site

BAIXA

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo
ODS 9:
INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTU
RAS

Requisitos

o A entidade implementa protocolos de emergência

Complexidade

Temas

BAIXA

SAÚDE E SEGURANÇ

o A entidade promove uma cultura digital para ser mais ágil e resiliente às mudanças

MÉDIA
ACESSIBILIDADE

INOVAÇÃO

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países

ODS 10:
REDUZIR AS
DESIGUALDADES

o A entidade participa em programas de integração de pessoas em risco de exclusão social

BAIXA

o A entidade disponibiliza informação útil e integra através da sua política, práticas de inclusão e
não discriminação

BAIXA

o A entidade dispõe de instalações (wc, zonas comuns)/atividades com acessibilidade universal

ALTA

ECONOMIA LOCAL

PESSOAS

o A entidade fornece elementos e objetos informativos em Braille

MÉDIA

o A entidade oferece formação ao staff em acessibilidade e redução das desigualdades

BAIXA

o A entidade cria ambientes onde todos e todas têm a mesma experiência, independentemente
das suas habilidades e antecedentes

MÉDIA

ACESSIBILIDADE

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

ODS 10:
REDUZIR AS
DESIGUALDADES

o A entidade promove os produtos e serviços de outras PMEs locais, nomeadamente através de
divulgação ou trabalho em rede

BAIXA

Temas

ECONOMIA LOCAL

PESSOAS

ACESSIBILIDADE

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

o A entidade colabora com organizações locais

BAIXA

o A entidade colabora com a administração pública em projetos sustentáveis

MÉDIA

ODS 17:
PARCERIAS
o A entidade participa ativamente em comités de sustentabilidade locais, regionais ou
PARA A
internacionais
IMPLEMENTAÇÃ
O DOS
OBJETIVOS
o A entidade prioriza a ligação ou associação de empresas comprometidas com a
sustentabilidade

o A entidade tem um ambiente digital, onde partilha experiências de sustentabilidade

CULTURA

BAIXA

MÉDIA

ALIANÇAS

MÉDIA
QUALIDADE

o A entidade faz parte de associações empresariais locais

MÉDIA

Governança e Economia
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos
o A entidade ajuda jovens profissionais a complementar a sua formação com estágios
remunerados e bolsas na empresa

ODS 17:
PARCERIAS
PARA A
o A entidade dá palestras em escolas e institutos
IMPLEMENTAÇÃ
O DOS
OBJETIVOS
o A entidade faz acordos para que alunos/as de diferentes universidades possam realizar os seus
estágios consigo

Complexidade

Temas

MÉDIA

BAIXA
CULTURA

BAIXA

ALIANÇAS

QUALIDADE

Sociedade e
Cultura

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Sinergias com entidades públicas ou privadas para promover oportunidades económicas que contribuam para erradicar a
pobreza

ODS 1: FIM DA
POBREZA

o A entidade tem alianças com organizações sociais e/ou faz doações para projetos sociais

BAIXA

o A entidade envolve os/as seus/suas colaboradores/as e stakeholders em iniciativas e ações
sociais de combate à pobreza

MÉDIA

o A entidade participa em projetos que melhoram o seu meio económica e socialmente

BAIXA

o A entidade prioriza a contratação de pessoas locais próximas ao seu meio económico e social

MÉDIA

ECONOMIA LOCAL

PESSOAS

o A entidade colabora com projetos de recolha de roupa para pessoas em risco de exclusão
social

BAIXA

o A entidade compra produtos de comércio justo de projetos humanitários

ALTA

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar de todos e todas, em todas as idades

ODS 3: SAÚDE
DE QUALIDADE

o A entidade implementa protocolos de emergência, segurança e saúde

BAIXA

o A entidade realiza simulações de emergência para casos de perigo

MÉDIA

o A entidade solicita o uso de equipamentos de proteção individual, se necessário

BAIXA

SAÚDE E SEGURANÇ

o A entidade promove a saúde da equipa, nomeadamente através da avaliação dos riscos
ocupacionais

BAIXA

o A entidade encoraja o desenvolvimento de atividade física entre a equipa e entre os/as
seus/suas clientes

MÉDIA

o A entidade promove uma mobilidade saudável e sustentável

MÉDIA

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

ODS 3: SAÚDE
DE QUALIDADE

Requisitos

Complexidade

o A entidade tem alianças estratégicas com empresas e organizações ligadas à saúde

MÉDIA

o A entidade desenvolve campanhas de promoção de hábitos de vida saudáveis, para a equipa
de trabalho e/ou é parceira em projetos para melhorar o bem-estar dos/as colaboradores/as

MÉDIA

o A entidade participa em programas oficiais de doação de sangue

BAIXA

o A entidade tem protocolos de desinfeção para as suas instalações

BAIXA

o A entidade dispõe e aplica um plano de contingência COVID-19

BAIXA

o A entidade tem assessoria especializada em matéria de saúde e segurança

MÉDIA

o A entidade fornece informações sobre centros de saúde e hospitais próximos, bem como
telefones de emergência

BAIXA

Temas

SAÚDE E SEGURANÇ

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

ODS 3: SAÚDE
DE QUALIDADE

Requisitos

Complexidade

o A entidade informa os/as funcionários/as sobre as medidas e requisitos do programa de
saúde

BAIXA

o A entidade informa das condições do serviço e das medidas de prevenção estabelecidas
antes de confirmar a sua reserva

BAIXA

o A entidade define as zonas de eventos de acordo com a sua análise de risco e com o que a
autoridade competente permite, dependendo da fase em que se encontram. As áreas onde
será realizada são ventiladas com pelo menos duas horas de antecedência

BAIXA

o Os guias da entidade aplicam as melhores práticas de controlo da pandemia COVID-19,
nomeadamente com a utilização de EPIs, privilegiando grupos reduzidos, a passagem de
informação em zonas abertas ou arejadas e cumprindo as distâncias de segurança

BAIXA

o A entidade assegura o cumprimento constante das indicações das autoridades sanitárias no
transporte de passageiros/as

BAIXA/MÉDIA

o As medidas de segurança da entidade são partilhadas com os/as clientes

BAIXA

o A entidade fornece informações sobre destinos, restaurantes, atrações turísticas, brochuras,
etc., na medida do possível, por computador e telefone

BAIXA

Temas

SAÚDE E SEGURANÇ

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

ODS 3: SAÚDE
DE QUALIDADE

o Os fornecedores da entidade são devidamente informados sobre os protocolos existentes e a
entidade informa-se sobre os deles

MÉDIA

Temas

SAÚDE E SEGURANÇ

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos e todas
o A entidade tem um plano de educação e formação para o seu staff

BAIXA

o A entidade realiza uma análise de necessidades para projetar um plano de formação
adequado

BAIXA
CULTURA

ODS 4:
EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

o A entidade oferece formação extraordinária ao seu staff, para casos de emergência

BAIXA

o A entidade tem um ponto de informação para divulgar as suas ações sustentáveis

BAIXA
QUALIDADE

o A entidade participa em eventos de sustentabilidade

BAIXA

o A entidade promove uma cultura sustentável entre os/as seus/suas funcionários/as, clientes e
partes interessadas

MÉDIA

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo
ODS 4:
EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Requisitos
o A entidade colabora ou participa com entidades de ensino em projetos relacionados com o
desenvolvimento sustentável

Complexidade

Temas

ALTA
CULTURA

QUALIDADE

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas

ODS 5:
IGUALDADE DE
GÉNERO

o A entidade acautela e monitoriza o princípio da remuneração igual, sem discriminação

BAIXA

o A entidade tem políticas de recrutamento não discriminatórias

BAIXA

o A entidade promove empregos decentes e empoderadores para as mulheres em toda a
cadeia de valor

BAIXA

o A entidade cria um espaço onde os/as colaboradores/as podem expressar livremente as suas
opiniões, experiências e dúvidas

BAIXA

o A entidade assegura que a formação seja igualmente acessível a homens e mulheres,
adaptando-a a horários especiais por motivos de conciliação

BAIXA

PESSOAS

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

ODS 11:
CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

o A entidade adapta as suas instalações ao ambiente natural, procurando diminuir a poluição
física e luminosa

ALTA

o A entidade compromete-se publicamente com iniciativas de conservação do património local,
nomeadamente através de apoios e promoção de projetos

BAIXA
MOBILIDADE

o A entidade informa e divulga a cultura e costumes locais, apelando ao seu respeito e boa
utilização

BAIXA

o A entidade transmite campanhas que respeitam a preservação do património cultural

BAIXA

o A entidade oferece amostras do património gastronómico nas suas instalações ou atividades

BAIXA

ALIANÇAS

ACESSIBILIDADE

o A entidade disponibiliza informações sobre empresas locais de transporte e fornecimento de
refeições

BAIXA

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

ODS 11:
CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

Requisitos

Complexidade

o A entidade participa em projetos para combater a sazonalidade da oferta turística no seu
território

MÉDIA

o A entidade promove transporte a pé, de bicicleta ou semelhante

BAIXA

o A entidade facilita o acesso ao transporte público

BAIXA

Temas

MOBILIDADE

ALIANÇAS

o A entidade tem informações atualizadas e verdadeiras sobre os serviços de transporte no
território e para terceiros nas proximidades

MÉDIA

o A entidade atende aos requisitos e protocolos de acessibilidade e mobilidade para pessoas
com mobilidade reduzida nas suas instalações ou atividades

MÉDIA

ACESSIBILIDADE

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Promover as sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para
todos e todas e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis
o A entidade promove ações sociais envolvendo todos os stakeholders

MÉDIA
PESSOAS

o A entidade informa todos os fornecedores do modelo Biosphere Sustainable Lifestyle
ODS 16: PAZ,
JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

BAIXA
QUALIDADE

o A entidade desenvolve um manual da empresa que informa sobre o enquadramento legal e as
regras de atuação e comportamento da mesma

BAIXA
ALIANÇAS

o A entidade promove a participação de colaboradores/as e clientes no desenvolvimento
sustentável da empresa

BAIXA

o A entidade acredita a conformidade legal através de licenças, registos ou outros documentos
relevantes

BAIXA

o A entidade reporta publicamente as suas metas de sustentabilidade

TRANSPARÊNCIA

BAIXA

CULTURA

INOVAÇÃO

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

ODS 16: PAZ,
JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

Requisitos

Complexidade

o A entidade recolhe a satisfação dos/as clientes, nomeadamente ao nível da cultura de
sustentabilidade e de preferência em formato digital

BAIXA

o A entidade analisa a satisfação dos/as clientes, promovendo uma cultura de melhoria
contínua

BAIXA

Temas

PESSOAS

o A entidade oferece uma lista de empresas locais que podem ser do interesse do/a visitante

BAIXA

QUALIDADE

o A entidade oferece aos/às visitantes mapas para explorar a cidade a pé ou de bicicleta

BAIXA

ALIANÇAS

o A entidade elabora uma lista de sítios de interesse cultural e arquitetónico local

BAIXA

TRANSPARÊNCIA

CULTURA

o A entidade traduz o seu plano de sustentabilidade para vários idiomas

BAIXA
INOVAÇÃO

o A entidade reporta o seu plano de sustentabilidade a todos/as os/as colaboradores/as

BAIXA

Sociedade e Cultura
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

o A entidade publica o seu plano de sustentabilidade no site
ODS 16: PAZ,
JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

Complexidade

Temas

MÉDIA
PESSOAS

o A entidade apresenta aos/às funcionários o plano de prevenção de riscos ocupacionais da
empresa

BAIXA

o A entidade tem um protocolo de qualidade da empresa ou para desenvolvimento dos seus
serviços

BAIXA

QUALIDADE

ALIANÇAS

TRANSPARÊNCIA

CULTURA

INOVAÇÃO

Ambiente e
Alterações
Climáticas

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos e todas
o A entidade está ciente das regulamentações estabelecidas pelas autoridades em relação aos
poluentes da água

BAIXA

o A entidade informa-se sobre a origem (de onde provém) da água que consume antes de a
adquirir

BAIXA
ÁGUA

ODS 6: ÁGUA
POTÁVEL E
SANEAMENTO

o A entidade verifica periodicamente se não há vazamentos de água nas instalações

BAIXA

o A entidade usa torneiras ecológicas nas suas instalações

MÉDIA

o A entidade utiliza um sistema de acompanhamento e desenvolvimento de indicadores
específicos para acompanhar a evolução do consumo, face aos objetivos traçados

BAIXA

o A entidade exibe cartazes sobre o uso responsável da água nas suas instalações

BAIXA

CULTURA

QUALIDADE

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

o A entidade capacita os/as funcionários/as a tornarem-se sensíveis ao uso eficiente da água

Complexidade

Temas

BAIXA
ÁGUA

ODS 6: ÁGUA
POTÁVEL E
SANEAMENTO

o A entidade reduz o uso de substâncias tóxicas, plásticos e materiais não biodegradáveis

MÉDIA

o A entidade garante que refrigerantes ou anticongelantes de veículos sejam atóxicos

MÉDIA

o A entidade oferece aos/às seus/suas funcionários/as e clientes água não engarrafada

MÉDIA/ALTA

CULTURA

QUALIDADE

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos e todas

o A entidade privilegia aparelhos e equipamentos com eficiência energética

o A entidade usa lâmpadas com baixo consumo de energia nas suas instalações
ODS 7:
ENERGIAS
RENOVÁVEIS

MÉDIA/ALTA

BAIXA
ENERGIA

o A entidade instala equipamentos/dispositivos para economizar energia

MÉDIA

o A entidade tem um sistema de indicadores e de monitorização do consumo

BAIXA

o A entidade utiliza instalações ou mecanismos que geram energia verde

ALTA

o A entidade contrata fornecedores de energia verde: solar, eólica, das marés…

BAIXA

CULTURA

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

o A entidade ensina ao seu pessoal boas práticas no campo da poupança de energia
ODS 7:
ENERGIAS
RENOVÁVEIS

Complexidade

Temas

BAIXA
ENERGIA

o A entidade publica pósteres para incentivar a economia de energia

BAIXA

o A entidade usa as redes sociais para aumentar a consciencialização sobre o uso de energia

BAIXA

CULTURA

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis

ODS 12:
PRODUÇÃO E
CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

o A entidade informa sobre a localização e/ou disponibiliza eco pontos nas suas instalações

BAIXA

o A entidade procura novos usos para produtos residuais, como recipientes de vidro ou plástico

BAIXA

ECONOMIA LOCAL

o A entidade reutiliza corretamente as sobras de alimentos

MÉDIA
DESPERDÍCIO

o A entidade prioriza a aquisição de produtos a granel, evitando a utilização de embalagens
unidos e a utilização de plástico de uso único

MÉDIA

o A entidade distribui os seus excedentes de alimentos pelos/as seus/suas colaboradores/as ou
a uma organização social

MÉDIA

o A entidade dá preferência a fornecedores com boas práticas ambientais, nomeadamente nas
práticas de baixo impacto e gestão sustentável dos recursos

MÉDIA

ALIANÇAS

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos
o A entidade procura comprar alimentos em quantidade e qualidade adequadas, priorizando
produtos frescos e a granel, com embalagens mínimas

Complexidade

Temas

BAIXA

ECONOMIA LOCAL

ODS 12:
PRODUÇÃO E
CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

o A entidade cria ferramentas para medir e comparar os resíduos produzidos

BAIXA

o A entidade partilha as suas experiências em “Desenvolvimento Sustentável” nas redes sociais

BAIXA

o A entidade tem acordos com outras empresas sustentáveis para promover os seus serviços
mutuamente

MÉDIA

DESPERDÍCIO

ALIANÇAS

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos

ODS 13: AÇÃO
CLIMÁTICA

o A entidade mede e partilha com os/as seus/suas clientes a sua pegada de carbono

MÉDIA

o A entidade desenvolve medidas de compensação da sua pegada e promove a sua divulgação

MÉDIA

o A entidade usa veículos elétricos

MOBILIDADE

ALTA

SAÚDE E SEGURANÇ

o A entidade encoraja o trabalho remoto tanto quanto possível

BAIXA

o A entidade informa-se sobre os mapas de risco para os desastres naturais do território

BAIXA

o Reduz os efeitos das "ilhas de calor" do território por incorporar vegetação na entidade ou nos
seus arredores

MÉDIA

ALTERAÇÕES CLIMÁTIC

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo
ODS 13: AÇÃO
CLIMÁTICA

Requisitos
o A entidade fornece instruções para evitar incêndios florestais para os/as seus/suas
colaboradores/as e clientes

Complexidade

Temas

BAIXA
MOBILIDADE

SAÚDE E SEGURANÇ

ALTERAÇÕES CLIMÁTIC

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável

o A entidade tem uma política de responsabilidade que inclui a proteção dos mares e oceanos

o A entidade trabalha com empresas de limpeza que não utilizam produtos químicos poluentes
ODS 14:
PROTEGER A
VIDA MARÍTIMA

BAIXA

MÉDIA
VIDA MARÍTIMA

o A entidade desenvolve manuais de práticas sustentáveis para funcionários/as

BAIXA

o A entidade tem um plano de emergência para incidentes de poluição documentado e conhecido
por todos/as os/as colaboradores/as

BAIXA

o A entidade esvazia e limpa diariamente os recipientes de recolha de lixo dos barcos e os
tanques de recolha de resíduos líquidos

BAIXA

o A entidade utiliza um sistema de limpeza de veículos amigo do ambiente

MÉDIA

CULTURA

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

o A entidade colabora com empresas que oferecem atividades e serviços hídricos de forma
sustentável

MÉDIA

o A entidade oferece aos/às clientes artigos que ajudam a reduzir a poluição (cinzeiros portáteis,
garrafas reutilizáveis, etc.)

BAIXA

o A entidade retira todo o plástico descartável da sua operação comercial
ODS 14:
PROTEGER A
VIDA MARÍTIMA o A entidade presta informação e/ou educação ambiental sobre os efeitos negativos da poluição
nos ecossistemas aquáticos

MÉDIA/ALTA

Temas

VIDA MARÍTIMA

BAIXA
CULTURA

o A entidade organiza limpezas de praias contra a poluição de resíduos e plásticos

MÉDIA

o A entidade disponibiliza informação de empresas que praticam desportos náuticos que não
utilizam motores que poluem a água

BAIXA

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

Complexidade

Temas

Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação...

ODS 15:
PROTEGER A
VIDA
TERRESTRE

o A entidade cria áreas verdes nas instalações com vegetação autónoma

MÉDIA

o A entidade incentiva, colabora e/ou participa em ações de reflorestação

BAIXA

o A entidade recicla o lixo biodegradável para usar como fertilizante na agricultura ou
jardinagem
o A entidade treina funcionários no tratamento e proteção de espécies animais e vegetais da sua
zona
o A entidade fornece informações sobre os recursos naturais do ambiente aos/às visitantes

o A entidade impulsiona o turismo de natureza

NATUREZA

MÉDIA

BAIXA

BAIXA

BAIXA

CULTURA

ALIANÇAS

Ambiente e Alterações Climáticas
Medidas de Operacionalização

Objetivo

Requisitos

o A entidade oferece capacitação sobre espécies exóticas e invasoras
o A entidade realiza experiências de aprendizagem na natureza para os/as clientes e os seus
familiares
ODS 15:
PROTEGER A
VIDA
TERRESTRE

o A entidade reduz o uso de pesticidas na sua vegetação

Complexidade

Temas

BAIXA

MÉDIA

NATUREZA

BAIXA
CULTURA

o A entidade organiza programas de recolha de lixo e plásticos em florestas

MÉDIA
ALIANÇAS

o A entidade divulga campanhas relacionadas com a degradação do habitat

BAIXA

Juntos no desenvolvimento de um Turismo mais
Sustentável para todos e todas.
VOUZELA, somos um Destino Sustentável!
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Em colaboração com:

