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OBJETIVOS

Diferenciar os programas de Cycling e Walking, através da 
adoção de práticas de sustentabilidade ambiental e social, e 
de segurança sanitária.

Incrementar a oferta sustentável e segura por parte das 
empresas que integram a plataforma portuguesetrails.com.

Posicionar Portugal enquanto destino sustentável e seguro, 
através de atividades na natureza, respondendo assim aos 
desafios da Estratégia Nacional e da retoma pós COVID19.



FASES

Compromisso com os Princípios
As empresas que desenvolvem os Programas Portuguese Trails 100% Responsible
confirmam que estão empenhadas na aplicação dos princípios de sustentabilidade, num 
processo de melhoria contínua.

Disponibilização de programas 100% Responsible

Promoção no portuguesetrails.com 



PRINCÍPIOS

GERIR 

PARA A SUSTENTABILIDADE

REDUZIR

IMPACTO AMBIENTAL 

MAXIMIZAR

BENEFÍCIOS PARA 
COMUNIDADES LOCAIS  



PRINCÍPIOS
GERIR PARA A SUSTENTABILIDADE

1. Adequar os programas e atividades ao perfil e expectativas dos clientes 

2. Informar o cliente sobre comportamentos de autossegurança a adotar em situação de 
perigo, emergência e segurança sanitária

3. Informar o cliente sobre os comportamentos sustentáveis a adotar

4. Disponibilizar atividades para pessoas com necessidades especiais e prestar informação 
fidedigna sobre a acessibilidade 

5. Desenvolver iniciativas de responsabilidade social e partilhar essa informação

6. Selecionar parceiros prestadores de serviços que também adotem práticas sustentáveis

7. Valorizar os colaboradores através de remuneração justa e formação 



PRINCÍPIOS
REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL

1. Adotar boas práticas no uso eficiente de água e energia e na gestão de resíduos

2. Utilizar veículos com baixas emissões de CO2 (elétricos, híbridos,…)

3. Eliminar plásticos de uso único, problemáticos ou desnecessários 

4. Utilizar produtos alimentares locais e da época

5. Utilizar materiais recicláveis, orgânicos e de produção local

6. Medir e compensar as emissões de carbono geradas nas atividades desenvolvidas

7. Apoiar iniciativas que contribuam para a conservação da biodiversidade 



PRINCÍPIOS
MAXIMIZAR BENIFICIOS PARA AS COMUNIDADES LOCAIS  

1. Disponibilizar informação ao cliente sobre o património natural e cultural e conduta 
para a sua preservação 

2. Partilhar com o cliente as tradições locais e o respeito pelo património imaterial

3. Privilegiar a aquisição de produtos e serviços locais

4. Informar o cliente sobre os produtos locais disponíveis para venda e de qualidade 
reconhecida 

5. Estimular oportunidades de emprego para a comunidade local

6. Desenvolver atividades em que a comunidade local possa participar 

7. Apoiar iniciativas que contribuam para a preservação do património e tradições 



COMPROMISSO 

A empresa que disponibiliza no 
Portuguese Trails “Programas 100% 
Responsible” aplica os princípios de 
sustentabilidade com empenho   
contínuo de melhoria.



Programas 100% Responsible
Serviços incluídos no Programa ( inclui no mínimo 7 dos 11 itens)

1. Selo Clean&Safe

2. Sem plásticos de uso único

3. Usa materiais recicláveis 

4. Usa produtos locais

5. Utiliza veículos com baixas emissões de CO2

6. Inclui iniciativa de responsabilidade social 

7. Inclui iniciativa de compensação das emissões de carbono

8. Informação sobre acessibilidade para pessoas com necessidades específicas

9. Informação sobre património e parceiros locais 

10. Informação sobre comportamentos sustentáveis e de autossegurança a adotar pelo turista

11. Informação sobre práticas sustentáveis da empresa e parceiros



Novo Sub-título
100% Responsible
(exemplo) 

Novo item
100%Responsible 
Serviços que estão 
disponíveis no programa
(exemplo)

portuguesetrails.com (alterações a integrar)



Incluído
Selo Clean&Safe
nos parceiros 
aderentes 

portuguesetrails.com (novo) 



PRÓXIMOS PASSOS

• Recolha de Programas 100% Responsible junto das 
empresas walk&bike friendly

• Inserção dos conteúdos no portuguesetrails.com

• Promoção dos programas através do portuguesetrails.com

▪ Equipa Técnica (apoio a questões relacionadas com os princípios e os 

programas 100% responsible)

teresa.larsson@turismodeportugal.pt; 
joao.portugal@turismodeportugal.pt
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