
Projeto “Turismo sustentável - um melhor
futuro para [com] todos” 



AÇÕES A DESENVOLVER 

1. Re-educar para uma restauração circular e sustentável

2. As práticas da economia circular nos destinos turísticos do litoral

3. Neutralidade carbónica nos empreendimentos turísticos

4. Construção sustentável em empreendimentos turísticos

5. Eficiência hídrica nos campos de golfe em Portugal

6. Redução do plástico na hotelaria - Turismo sem plástico

APOIO FUNDO AMBIENTAL – 200.000,00€

“Turismo sustentável: um melhor futuro para [com] todos” 



#1 
REEDUCAR 
PARA UMA 
RESTAURAÇÃO 
CIRCULAR E 
SUSTENTÁVEL 

Articulação institucional – CNCDA | Comissão Nacional de 

Combate ao Desperdício Alimentar

Objetivos

✓ Incremento de boas práticas em matéria ambiental (água, 

energia) e redução do desperdício alimentar e resíduos, junto 

dos profissionais no ativo e futuros profissionais, em linha com 

as necessidades do setor da restauração, face aos desafios da 

economia circular. 



#1
REEDUCAR 
PARA UMA 
RESTAURAÇÃO 
CIRCULAR E 
SUSTENTÁVEL 

(1) Produção de Guia de Boas Práticas para a Restauração, 
contemplando as boas práticas ambientais relevantes para a 
economia circular (incluindo a redução do desperdício alimentar 
e resíduos; eficiência hídrica e energética) e o recurso a cadeias 
curtas de produção

(2) Produção de conteúdos complementares ao Guia: mini-vídeos
e infografias

(3) Realização de 2 webinars de divulgação do Guia 

(4) Desenvolvimento do módulo de formação certificada sobre 
economia circular – redução do desperdício alimentar e dos 
resíduos na restauração – para ser ministrado nas Escolas de 
Hotelaria e Turismo, a profissionais no ativo e alunos. 



#2
AS PRÁTICAS DA 
ECONOMIA CIRCULAR 
NOS DESTINOS 
TURÍSTICOS DO 
LITORAL

Articulação institucional – APA - Agência Portuguesa do 

Ambiente, Municípios 

Objetivos

✓ Incremento de boas práticas ambientais nos empreendimentos 
turísticos, no que diz respeito ao uso eficiente de energia e 
água, e adoção dos princípios da economia circular, incluindo 
especificidades para os localizados no litoral.

✓ Sensibilização dos destinos turísticos do litoral para a 
qualidade ambiental e paisagística do litoral, proteção da costa 
e limpeza urbana.



#2
AS PRÁTICAS DA 
ECONOMIA CIRCULAR 
NOS DESTINOS 
TURÍSTICOS DO 
LITORAL

(1) Produção de Guia de Boas Práticas Ambientais para o 
Alojamento Turístico (incluindo requisitos específicos para 
empreendimentos localizados em zonas de litoral)

(1) Realização de 2 webinars de divulgação do Guia

(2) Realização de sessões de trabalho com municípios, para 
abordagem aos temas da proteção da costa, limpeza urbana e 
gestão de resíduos, tendo em vista a articulação e melhoria de 
procedimentos.



#3
NEUTRALIDADE 
CARBÓNICA NOS 
EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS

Articulação institucional – APA - Agência Portuguesa do 

Ambiente, ADENE – Agência para a Energia

Objetivos

✓ Desenvolvimento de ferramentas para apoiar os 

empreendimentos turísticos a alcançar a neutralidade 

carbónica em linha com  o compromisso de uma Europa 

neutra em carbono em 2050, o qual apela à transformação de 

todas as atividades económicas no espaço europeu



#3
NEUTRALIDADE 
CARBÓNICA NOS 
EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS

(1) Guião e Check-list de apoio com cinco módulos principais:

- Justificações para um empreendimento turístico ser neutro 
em carbono

- Medições das emissões de gases com efeito de estufa
- Perspetivas da evolução em termos de neutralidade carbónica
- Opções eficazes de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa

- Compensação das emissões remanescentes de gases com 
efeito de estufa

(2) Realização de webinar de divulgação, com apresentação do caso    
de estudo exemplificativo (parceiro – Grupo Vila Galé)



#4
CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL 

Articulação institucional – APA, ADENE, Plataforma Tecnológica 
Portuguesa da Construção (PTPC), Associação Portuguesa dos 
Comerciantes de Materiais (APCMC), Federação da Indústria de 
Construção e Obras Públicas de Portugal, empresas produtoras de 
materiais de construção, de equipamentos hídricos e de sistemas de 
depuração de águas residuais

Objetivos

✓ Capacitar o setor para otimizar a ecoeficiência da construção, 
conservação e reabilitação nos empreendimentos turísticos –
em linha com as orientações da Agenda de transição para o 
setor da construção do Plano de Ação para a Economia 
Circular



#4
CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL 

(1) Guia de Boas Práticas sobre construção sustentável em 

empreendimentos turísticos (nova construção,  reconversão, 

requalificação)

(2) Realização de webinar de divulgação, com apresentação de 2  

casos de estudo exemplificativos (parceiro – Grupo Vila Galé)



#5
EFICIÊNCIA HÍDRICA 
NOS CAMPOS DE 
GOLFE EM PORTUGAL

Articulação institucional – parceiros dos Planos Regionais de 
Eficiência Hídrica

Objetivos

✓ Disponibilizar informação fidedigna que permita conhecer a 
realidade das áreas regadas nos campos de golfe, identificar e 
generalizar boas práticas do uso da água e referenciar áreas 
de melhoria, em alinhamento com os objetivos dos Planos 
Regionais de Eficiência Hídrica



#5
EFICIÊNCIA HÍDRICA 
NOS CAMPOS DE 
GOLFE EM PORTUGAL

(1) Diagnóstico da situação de referência, a nível nacional

(2) Propostas de ações para redução das áreas regadas e aumento 
da eficiência dos sistemas de rega, por região e campo de golfe

(3) Reflexão sobre soluções alternativas de origens de água (mar, 
residuais) identificadas pelos campos, face à localização e 
especificidades (análise exploratória)



#6
REDUÇÃO DO 
PLÁSTICO NA 
HOTELARIA - TURISMO 
SEM PLÁSTICO

Articulação institucional – Pacto Português para os Plásticos

Objetivos

✓ Criar ferramentas e capacitação dos profissionais do turismo 
para a adoção rápida de novos procedimentos para uma 
efetiva redução do uso de plástico – em alinhamento com o 
Pacto Português para os Plásticos



#6
REDUÇÃO DO 
PLÁSTICO NA 
HOTELARIA - TURISMO 
SEM PLÁSTICO

1) Produção (adaptação e tradução) de 3 ferramentas: Guia para a 
redução do plástico de uso único no Alojamento, Check-list de 
auto-avaliação e Guia de Comunicação da sustentabilidade 

2) Realização de webinars de divulgação das ferramentas

3) Tradução para PT da ferramenta e-learning “Plástico e Higiene”

4) Identificação de fornecedores nacionais com produtos 
alternativos aos plásticos de uso único para inclusão no mercado 
online

5) Realização de consultadoria às associações e empresas

6) Produção de conteúdos e realização de webinar para operadores 
turísticos sobre redução do uso de plástico nas atividades e 
programas 


