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ONDE ESTAMOS

Volte à casa partida…



O ÚNICO caminho: 

Sustentabilidade no turismo
Se os turistas estão dispostos a mudar os seus hábitos, também a indústria tem de reformular as suas
práticas no futuro.

A capacidade de recuperar o posicionamento de liderança passa pela defesa da cultura de
sustentabilidade.

#muito mais que uma boa gestão ambiental, vai desde as emissões de carbono, uso de plástico, consumo
de água e desperdício de alimentos, até o trabalho decente, o apoio à comunidade local, as compras
responsáveis, valorização do que é autêntico e genuíno.

#É o momento dos agentes do turismo mostrarem o seu compromisso de cuidar dos
seus…colaboradores, comunidades, clientes.



QUEM SOMOS



YOUR WORLD. YOUR BUSINESS.

Desenhamos o Futuro Sustentável de Destinos e Empresas 



Acelerador de 
Sustentabilidade em
Destinos e empresas

Sistema internacional desenvolvido pelo Instituto de 
Turismo Responsável, através de um conjunto de 
normas/standards que estabelecem objetivos 
específicos, identificáveis e mensuráveis.

É a primeira certificação a responder aos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas.

Desenhamos o Futuro Sustentável de Destinos e Empresas 



SEDE

Biosphere Responsible Tourism
PLANETA BIOSPHERE

Desenhamos o Futuro Sustentável de Destinos e Empresas 



O que fazemos.

Desenhamos e 
implementamos modelos 

de Gestão para a 
Sustentabilidade em 

Destinos e Indústria do 
turismo

Tripla Rentabilidade:
Económica, Social e 

Ambiental

Foco em Planos de Ação e 
Ações Práticas à medida

dos Destinos e das 
Empresas



SUSTENTABILIDADE

Como fazemos.

Novas tendências
Imergir nas Empresas

+
Requisitos Biosphere

Transformação
Experiências de 

Sustentabilidade



Como fazemos.
ETAPA 1

Novas tendências

Sustentabilidade sanitária

Reforço da consciência e 
práticas de 

sustentabilidade



Como fazemos.
ETAPA 2

Imergir nas Empresas 
+

Requisitos Biosphere

Análise das áreas em que a mudança tem de acontecer 
e as áreas que podem ser melhoradas

Aposta forte nas áreas em que a empresa pode 
realmente fazer a diferença



Como fazemos.
ETAPA 2 – Fazer acontecer a Sustentabilidade

Conhecimento da estratégia 
da empresa e valorização dos 

seus elementos 
diferenciadores

Alinhamento das orientações 
estratégicas da empresa com 
os Requisitos do Referencial 
Biosphere Company e ODS

Reuniões de imersão para 
analisar novas ações, 

melhorias, necessidade de 
capacitação (todos) e os 
resultados pretendidos

Concretização do Plano de 
Ação para a Sustentabilidade + 

CERTIFICAÇÃO
(fazer acontecer e 

COMUNICAR)

Definição dos indicadores e 
metas

Construção do plano de ação 
para sustentabilidade



Como fazemos.
ETAPA 2- Requisitos do Referencial Biosphere Company 

Desempenho do Negócio

Conservação e Melhoria do Património Cultural

Desenvolvimento Económico e Social

Conservação Ambiental

Satisfação do Cliente



Como fazemos.
ETAPA 3 - Transformação

Experiências de 
sustentabilidade 

Biiosphere Experiences

COMPROMETIMENTO CONTÍNUO

COMUNICAÇÃO +++++



Comunicar a Sustentabilidade
Antes de parecer, SER
#Consistência e transparência, sempre

# Responsabilidade

#Colocar o cliente no centro da experiência em sustentabilidade: com honestidade e sem exageros, sem jargões técnicos ou
exemplos vazios de práticas ecológicas

# Identificar pontos de contato com os clientes (metodologia de design de serviço). Desde a reserva até os e-mails de
agradecimento, há inúmeras oportunidades para evidenciar o porquê da escolha responsável da sua empresa e influenciar o
comportamento de seus clientes

# Recompensar e incentivar comportamentos responsáveis

#Integrar os critérios de sustentabilidade nas plataformas online e reforçar os indicadores, para dar mais credibilidade à
mensagem

#Evidenciar as Certificações, distinções e galardões (atuais), mas a maior garantia real é o que o cliente vê e sente



Comunicar a 
Sustentabilidade
exemplos de Boas 
Práticas
EMPRESAS BIOSPHERE



Casos de Estudo
PORTUGAL CONTINENTAL

Porto e Norte:
11 empresas e 40 em processo

Desenhamos o Futuro Sustentável de Destinos e Empresas 



Casos de Estudo
PORTUGAL CONTINENTAL

Porto e Norte:
11 empresas e 40 em processo

Centro:
45 empresas e 250 em processo

Desenhamos o Futuro Sustentável de Destinos e Empresas 



Casos de Estudo
PORTUGAL CONTINENTAL

Porto e Norte:
11 empresas e 40 em processo

Centro:
45 empresas e 250 em processo

Alentejo e Ribatejo:
51 Hoteis e Hoteis Rurais
91  empresas em processo

Desenhamos o Futuro Sustentável de Destinos e Empresas 



Boas Práticas Sustentáveis
Desenvolvimento Económico e Social

#COLABORAÇÃO E SINERGIAS

As empresas da Comunidade Biosphere Alentejo reunem

periodicamente para analisar pontos criticos, oportunidades,

debater. temas relevantes para todos: Sustentabilidade Sanitária,

Recursos Humanos, Acessibilidades, Marketing Digital,

Fornecedores



Boas Práticas Sustentáveis
Desenvolvimento Económico e Social

#CAPACITAÇÃO DOS AGENTES

Neste Destino Certificado pela Biosphere, as empresas do setor do

Turismo são convidadas a integrar um programa de capacitação

para o Turismo Sustentável.



Boas Práticas Sustentáveis
Desenvolvimento Económico e Social

#PRODUTORES LOCAIS

100% de fornecedores locais em todos os serviços; total envolvimento da comunidade



Boas Práticas Sustentáveis
Desenvolvimento Económico e Social

#COLABORAÇÃO E SINERGIAS
Utilização do espaço, sem custos associados, para organização de eventos locais –

projetos sem fins lucrativos – apresentação de projetos universitários, lançamento de 

startups, etc.



Boas Práticas Sustentáveis
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL + 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Ação social de apoio de uma criança com uma doença rara



Boas Práticas Sustentáveis
Desenvolvimento Económico e Social 

#MOTIVAÇÃO & ENVOLVIMENTO DO STAFF

Desenvolvimento de medidas de conciliação da vida pessoal, familiar e profissional: 

redução do turnover/aumento da satisfação e sentimento de pertença



Boas Práticas Sustentáveis
Desenvolvimento Económico e Social

#ENVOLVIMENTO DO CLIENTE

Disponibilização de um Manifesto de Turista Responsável,

comprometendo os clientes com as boas práticas



Boas Práticas Sustentáveis
Desempenho do negócio

#ESPECIALIZAÇÃO
Alojamento Dog Friendly. Com ambiente tranquilo, estruturas e propostas de 

atividades desenhadas em exclusivo para este segmento.. 



Boas Práticas Sustentáveis
Desempenho do negócio

#CRIAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS & SERVIÇOS
Desde o início do processo, a Fox House diversificou o serviço



Boas Práticas Sustentáveis
Conservação e Melhoria do Património Cultural

#VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Ações interpretação em parceria com o Parque Mineiro de Aljustrel ao

Centro de Ciência Viva e ao Parque Mineiro do Lousal



Boas Práticas Sustentáveis
#SEGURANÇA SANITÁRIA

Operacionalização do Selo Clean & Safe com a participação da Direção e colaboradores



Boas Práticas Sustentáveis
#SEGURANÇA SANITÁRIA

Operacionalização do Selo Clean & Safe com a participação da Direção e colaboradores



Boas Práticas Sustentáveis
Conservação Ambiental

#ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL

Sensibilização e envolvimento da comunidade local na reciclagem, (re)plantação de 

árvores e nas atividades de limpeza



Boas Práticas Sustentáveis
Conservação Ambiental

#PRESERVAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS

Replantação de mais de 300 árvores, criação de abrigos para animais e instalação de 

novos ninhos para as cegonhas



Boas Práticas Sustentáveis
Conservação Ambiental

#MEDIÇÃO DA PEGADA DE CARBONO

Medição da pegada de carbono e medidas efetivas de compensação e mitigação



Desenvolvi/to 
Económico e 

Social

Desempenho 
do Negócio

Conservação 
e melhoria do 

Património 
Cultural

Conservação 
Ambiental

Satisfação do 
cliente

Turismo
Sustentável



Pistas finais.

# Capacitar as equipas

# Capacitar os clientes: aumentar o 

comprometimento

# Radar permanentemente ligado: analisar, 

adaptar, agir e melhorar, os verbos de ação

prioritários

# Aproveitar o impulso



Obrigada!
Patrícia Araújo

BIOSPHERE PORTUGAL 
patricia.araujo@biosphere.pt

facebook.com/biospherept




