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PortugueseTrails
Atividades  Sustentáveis

O Turismo de Portugal pretende  capacitar os agentes 
turísticos parceiros sobre a importância do 
desenvolvimento das suas atividades de forma sustentável  
e da promoção dos seus programas como uma oferta 
sustentável e segura, respondendo assim, a uma procura 
crescente dos mercados internacionais.



Programas 100% Responsible

Os  programas 100% Responsible,  garantem, pelas 
empresas  que os promovem, a adoção de  um conjunto de 
requisitos de sustentabilidade que são percetíveis e 
compreendidos pelos clientes.

A  existência e incremento dos Programas 100% Responsible 
promovidos por parceiros do projeto Portuguese Trails é uma 
ação prevista no Plano Turismo + Sustentável 20-23 (Eixo 1 -
Estruturar a oferta)



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 – foco 
da promoção externa do país.



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 e em outras 
ações promocionais regionais e nacionais



PRINCÍPIOS

GERIR 

PARA A SUSTENTABILIDADE

REDUZIR

IMPACTO AMBIENTAL 

MAXIMIZAR

BENEFÍCIOS PARA 
COMUNIDADES LOCAIS  



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
(permite selecionar)
100% Responsible
(exemplo) 

Novo item
100%Responsible 
Requisitos de 
sustentabilidade que o 
Programa contempla
(exemplo)

portuguesetrails.com  



Programas 
100% 
Responsible

Programas disponibilizados 

período junho 2020 – novembro 2021:

90 Programas = 34% do total de programas

Açores: 11; Alentejo: 15; Algarve: 11;Centro: 13 ;

Região Lisboa: 4; Porto e  Norte:36

17 Empresas = 14% do total de empresas

Objetivo para 2022 

Mais de 50% do total de programas disponíveis 

30% do total de empresas 



https://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/sustentabilidade

Guias e Ferramentas

https://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/sustentabilidade


https://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/sustentabilidade

Guias e Ferramentas

https://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/sustentabilidade


PRÓXIMOS PASSOS

• Realização de ações de sensibilização/capacitação junto das 
empresas

• Recolha de Programas 100% Responsible

• Promoção dos programas através do portuguesetrails.com e de 
outras ações regionais e nacionais

• Equipa Técnica de apoio a questões relacionadas com os Princípios
de Sustentabilidade e Programas 100% Responsible

joao.portugal@turismodeportugal.pt

mailto:joao.portugal@turismodeportugal.pt

