
Região conquista certificação 
como destino sustentável 

MIKE MACIEL

Os Açores são o primeiro arquipélago do mundo a conseguir a certificação pela EarthCheck, com a chancela Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC), como destino turístico sustentável. Apesar de superado o desafio, a Secretária Regional da Energia, 

Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro apela aos agentes do setor e a comunidade em geral a envolverem-se, ainda mais,  
para manter o galardão e abraçarem o desafio para que a sustentabilidade continue a subir  patamares. É que, para já, o estatuto 

da certificação é prata mas há especialistas que acreditam que os Açores podem alcançar o ouro ou mesmo a platina.
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Açores são o primeiro arquipélago do 
mundo como destino turístico sustentável

“AAté então,  
não havia  
nenhum 
arquipélago no 
mundo com esta 
certificação

Os Açores foram 
considerados  
o destino de 
referência com  
a mais alta 
percentagem de 
área de conservação 
de habitats 
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em várias áreas-chave (emissões 
de gases com efeito de estufa, re-
síduos, gestão da água, conserva-
ção dos ecossistemas, gestão cul-
tural, etc.), de forma a demonstrar 
conformidade face aos exigentes 
critérios de sustentabilidade da 
Região.  

O culminar deste patamar, com 
sucesso, resultou na atribuição do 
estatuto de Bronze, que mais do 
que uma mera distinção, simbo-
lizou um pequeno grande passo 
no caminho que tem vindo a ser 
percorrido no posicionamento es-
tratégico dos Açores. 

Entre muitos outros parâme-
tros, os Açores foram considera-
dos o destino de referência com 
a mais alta percentagem de área 
de conservação de habitats e o 
destino de referência com a mais 
alta percentagem de área verde. 

Por outro lado, a segunda fase 
do processo de certificação en-
volveu um enorme empenho dos 
vários parceiros locais, na defi-

Reconhecendo a importância do 
setor do turismo, em 2017 - ano 
proclamado pelas Nações Unidas 
como o Ano Internacional do Tu-
rismo Sustentável -, o Governo 
dos Açores associou-se a essas co-
memorações promovendo a con-
ferência “Açores 2017: no rumo do 
turismo sustentável”.  

Tratou-se do momento que ser-
viu para assinalar o início do pro-
cesso de certificação dos Açores 
como destino sustentável. 

O executivo açoriano garante 
que o fez por acreditar “ter as 
condições únicas para nos afir-
marmos como referência mun-
dial em termos de sustentabili-
dade turística”. 

Contas feitas, foram dois anos 
de muito trabalho, nem sempre 
visível, e dedicação para cumprir  
com o compromisso de certificar 
os Açores como um destino turís-
tico sustentável. 

Desde logo, começando pela es-
colha da certificadora Earthcheck, 
acreditada pelos critérios da Glo-
bal Sustainable Tourism Coun-
cil (GSTC), por ser líder mundial 
em benchmarking, certificação 
e consultoria a nível de viagens e 
turismo, com uma forte base aca-
démica, científica e tecnológica. 

Neste âmbito, foi criada a Es-
trutura de Gestão da Sustenta-
bilidade do Destino, responsável 
por acompanhar processo de cer-
tificação, na dependência da Se-

O arquipélago acaba de fazer Portugal entrar para um grupo muito restrito de países com regiões certificadas  
como destinos sustentáveis. A certificação fez-se pelo programa de gestão mais rigoroso do mundo.

cretaria Regional da Energia, Am-
biente e Turismo.  

Este passo envolveu duas fases: 
a do Benchmarking e a da Certi-
ficação. 

No primeiro caso, procedeu-se 
ao levantamento exaustivo de da-
dos quantitativos e qualitativos 

Marta Guerreiro recebeu a certificação no arranque no congresso anual do Global Sustainable Tourism Council

MIKE MACIEL

nição de um conjunto de com-
promissos sustentáveis, através 
das suas estruturas governamen-
tais, e dos agentes privados, que 
se propuseram a trabalhar para 
alcançar níveis de excelência no 
que respeita à sustentabilidade do 
destino.  

Acresce a auditoria no local, o 
que garante total transparência e 
exigência em todo o processo, e 
que envolveu a revisão de toda a 
documentação e dos dados reco-
lhidos na fase de Benchmarking, 
bem como a visita oficial a três 
ilhas do arquipélago, escolhidas 
pela Earthcheck: São Miguel 
(grupo oriental), Terceira (gru-
po central), e Flores (grupo oci-
dental). 

Foram visitadas várias infraes-
truturas em cada uma dessas ilhas 
– como centrais elétricas, centros 
de processamento de resíduos ou 
estações de tratamento de águas 
- de forma a ser verificada a sua 
conformidade face aos critérios. 

Uma nota ainda para o facto de 
todos os projetos terem sido as-
sentes num trabalho próximo com 
a comunidade para que, de forma 
integrada e inclusiva, se conse-
guisse atingir o equilíbrio social, 
económico, ambiental e cultural. 

Na avaliação todos os parâme-
tros acabaram validados com su-
cesso e, no dia 5 de dezembro, no 
arranque do Congresso Anual do 
GSTC, a Secretária Regional da 
Energia, Ambiente e Turismo, 
Marta Guerreiro, recebia em 
mãos o mais aguardado galardão: 
a certificação com estatuto Prata  
dos Açores como Destino Turísti-
co Sustentável.  

Até então, não havia nenhum 
arquipélago no mundo com esta 
certificação, sendo apenas 13 as 
regiões do globo  - e de apenas 8 
países - que a detinham. 

Quer isto dizer que os Açores, ao  
conseguirem esta distinção, são ago-
ra o primeiro arquipélago do mun-
do com esta certificação.

CCertificação atribuída pela EarthCheck
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“A certificação 
requer um 
compromisso 
de todos”

Na sua intervenção, disse que “nunca 
se pode pensar que o trabalho está feito” 
e que “finais trazem novos começos”. É 
uma mensagem de apelo à continuidade 
dos esforços que permitiram alcançar 
este galardão? 

É uma mensagem sobre o nosso sentido 
de responsabilidade face à certificação ob-
tida. Novos começos porque com esta cer-
tificação temos de continuar a trabalhar 
para garantir que os Açores se manterão 
como já são - um destino turístico susten-
tável – e com enorme caminho para apro-
fundarmos as nossas práticas nesta maté-
ria. E, claro que este é um desafio que se 
estende a todos os agentes do setor, que já 
mostraram estar envolvidos neste compro-
misso rumo à sustentabilidade, colaboran-
do neste projeto com elevado empenho e 
dedicação, mas, acima de tudo, com um ele-
vado entusiasmo e atitude positiva. Senti-
mento este que tem de continuar a ser pre-
ponderante e partilhado no futuro.  

Significa que a certificação que recebe-
mos não é um fim em si mesmo, pelo con-
trário; um destino certificado em termos de 
sustentabilidade nunca pode considerar que 
o seu trabalho está feito. Um destino sus-
tentável está continuamente atento ao seu 
desenvolvimento e à sua performance, en-
volvendo um cada vez maior leque de in-
tervenientes e atores locais e internacionais.  

Fomos repetindo, variadas vezes, que tudo 
faríamos para que a sustentabilidade pas-
sasse de utopia a realidade, numa ação mais 
presente e consequente na vida de todos nós. 
Acreditámos que o conseguiríamos se esti-
véssemos todos juntos neste desígnio e, de 
facto, houve uma humildade coletiva de acei-
tar este trabalho constante de autoanálise 
e de melhoria. E conseguimos! Agora, mais 
do que nunca, esta certificação de sustenta-
bilidade do destino requer, assim, um com-
promisso de todos: das comunidades, dos 
agentes privados e do setor público, numa 
reflexão conjunta entre as necessidades reais 
e as exigências presentes e de futuro.  

A Cartilha da Sustentabilidade foi e 
continuará a ser um importante com-
promisso neste percurso. Têm conse-
guido agregar mais subscritores? 

MIKE MACIEL

A Cartilha de Sustentabilidade dos Aço-
res é um fórum dinâmico de debate e de par-
tilha de práticas sustentáveis, com subscri-
ções públicas e anuais de compromissos no 
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável da ONU, por parte de em-
presas, associações e, mesmo, do setor pú-
blico. Neste momento, contamos já com 
mais de 100 subscritores distribuídos por 
todas as ilhas, ultrapassando os 300 obje-
tivos públicos, o que espelha bem o eco des-
ta estratégia coletiva de sustentabilidade, 
sensibilizando várias entidades, de diver-
sos setores de atividade. 

Acreditamos, por isso, que este é um mo-
vimento que conseguirá congregar ainda 
mais entidades, fazendo com que as respeti-
vas estratégias de gestão sejam cada vez mais 
norteadas por critérios de ética e sustentabi-
lidade. No caso dos Açores, a sustentabilida-
de das nossas práticas, de forma transversal, 
é inevitável. Neste âmbito, a Cartilha é a pro-
va viva de que este é um rumo que queremos 
que seja o mais inclusivo e abrangente pos-
sível, num movimento comum regional. 

Esta certificação expõe ainda mais os 
Açores ao mundo como destino turísti-
co. Trará, no seu entender, um maior es-
crutínio e maior responsabilidade com 
o que cá faremos daqui em diante? 

Desenvolvemos este projeto precisamente 
porque acreditamos ter as condições únicas 
para nos afirmarmos como referência mun-
dial em termos de sustentabilidade turís-
tica; um destino que os nossos visitantes 
procurem pela relevância que já temos no 
que toca ao turismo sustentável e a práticas 
amigas do ambiente. 

Esta foi a premissa e foi possível con-
cretizá-la ao fazer dos Açores o primeiro e 
único arquipélago no mundo com a cer-
tificação de destino turístico sustentável; 
também a única região de Portugal. Este 
foi um compromisso do Governo dos Aço-
res, mas que os açorianos, desde logo, as-
sumiram como seu. 

Chegados aqui, estamos, de facto, na li-
nha da frente e, obviamente, que esta cer-
tificação reforça o posicionamento estra-
tégico internacional e a notoriedade do 
destino Açores, alinhando-o a uma cres-
cente consciência internacional dos con-
sumidores, já bem visível nas novas gera-
ções e na sua capacidade de influência 
sobre as demais. 

Mas, independentemente de estarmos 
mais ou menos expostos, a nossa estratégia 
será sempre a de continuar a trabalhar pela 
sustentabilidade do nosso destino turísti-
co. Aliás, consideramos que o grande desa-

fio é tornar esta “exposição” no aspeto di-
ferenciador, ao nos afirmarmos, assumida-
mente, com um destino turístico diferente 
dos demais, atraindo os mercados que se 
identificam com este posicionamento. 

Agora o grau da certificação é a prata. 
Pode-se começar já a pensar no ouro? 

Temos, apenas e só, que continuar este ca-
minho. Um caminho que evidencia a nos-
sa responsabilidade, não só na persecução 
de boas políticas públicas, mas também na 
envolvência da comunidade. Se continuar-
mos este rumo, temos todas as condições 
para ambicionar mais. 

Independentemente do grau em que 
nos posicionemos – prata, ouro, platina 
ou master –, importa implementar as me-
didas do nosso Plano de Ação do destino 
e consolidar a consciência das entidades 
e das pessoas para que a sustentabilidade 
seja, continuamente, uma realidade por 
todo o arquipélago.  

Com o trabalho que foi desenvolvido até 
aqui e com os desafios que temos pela fren-
te, acreditamos ser possível atingir os ou-
tros graus de certificação, que não são ime-
diatos nem automáticos e que dependem 
da consistência e permanência neste pro-
jeto. E é com este espírito que, não temos 
dúvidas, hoje marcamos a diferença en-
tre quem fica no passado e quem tem um 
papel de liderança na construção do fu-
turo. Orgulhosamente, podemos afirmar 
que os Açores estão a liderar esse caminho 
a nível mundial. 

“UUm destino certificado 
em termos de 
sustentabilidade nunca 
pode considerar que o 
seu trabalho está feito

Precisaremos  
de todos para 
continuarmos a fazer 
melhor e a fazer 
diferente!

Entrevista

Marta Guerreiro  Secretária Regional da Energia, Ambiente 
e Turismo diz que a obtenção do galardão não quer dizer que 
o trabalho está concluído, antes pelo contrário...
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“A certificação 
não é algo  
que serve só 
o turismo”

“Tudo o que são indicadores que 
foram avaliados em sede de certi-
ficação, são indicadores que, se es-
tiverem bem, darão mais quali-
dade de vida aos residentes.” 

É com base nessa premissa que  
António Jorge Costa, presiden-
te do Instituto para o Planea-
mento e Desenvolvimento do Tu-
rismo (IPDT), lança o desafio à 
comunidade para se envolver 
num modelo de desenvolvimen-
to local  que tenha por base a sus-
tentabilidade.  

“Os empresários do setor têm 
um papel muito importante mas, 
em última instância, a interação 
na visita turística é feita com os re-
sidentes. Portanto, se eles não es-
tiverem sensibilizados e alinha-
dos com esta preocupação, com 

esta vontade de ter uma ilha sus-
tentável, podemos perder o com-
boio”, adverte.  

E a chave para atingir esse ob-
jetivo passa, segundo o especia-
lista, por mais ações de sensibili-
zação junto das comunidades, 
dando a perceber os ganhos ine-
rentes à sustentabilidade, mas 
também, explicar que este foi “um 
processo que exigiu coragem”. 

“Os critérios são muito aperta-
dos. E são critérios mundiais.  Es-
tamos a comparar-nos com o me-
lhor que se faz a nível mundial. 
Portanto, quando entramos nes-
ta liga, forçosamente, temos que 
trabalhar muito para lá chegar, 
mas também temos de o fazer 
para manter essa posição”. 

António Jorge Costa, que este-

António Jorge Costa falou no painel sobre flutuações no turismo 

ve envolvido no processo, adian-
ta ainda que há muitos motivos 
para a região se orgulhar desta 
certificação. 

 “Foi possível neste último ano 
fecharmos todo um processo que 
noutros destinos demoraram qua-
tro a cinco anos a fazê-lo”. 

Mas, desengane-se quem pen-
sa que está tudo feito. 

“A certificação atribuída é a 
‘ponta do iceberg’.  Isto é o pon-
tapé de saída para um processo 
que não tem fim. A sustentabi-
lidade não é uma meta, é um 
percurso e com mais caminho a 

percorrer, revela o presidente 
do IPDT.   

“Mas, tendo em conta o que se 
conseguiu até aqui, acho que os 
Açores estão em condições de ser o 
exemplo nacional do que é um des-
tino certificado sustentavelmente 
por uma entidade como o Global 
Sustainable Tourism Council. 

Questionado sobre a possibili-
dade de os Açores poderem pas-
sar do estatuto de prata a outro, 
António Jorge Costa responde as-
sim: “Eu acredito na platina. 
Queiram os Açores e os açorianos 
caminhar nesse sentido”.

Presidente do Instituto de Planeamento e 
Desenvolvimento do Turismo destaca ganhos vários 
para as comunidades com adoção de um modelo de 
desenvolvimento local baseado na sustentabilidade  

DIREITOS RESERVADOS

“Os destinos 
também precisam 
de sazonalidade 
para se 
reenergizar”
A sazonalidade foi um dos temas 
abordados por António Jorge Cos-
ta, presidente do Instituto do Pla-
neamento e Desenvolvimento do 
Turismo (IPDT), no congresso da 
GSTC. Na ótica do especialista, o re-
ferido fenómeno “não é necessaria-
mente uma coisa má. Muita sazona-
lidade será”. 
“Se olharmos para o destino Aço-
res, eventualmente, temos uma 
sazonalidade maior no caso das 
ilhas maiores como é São Miguel 
ou a Terceira. Mas, se formos para 
as ilhas mais pequenas, como 
têm pouca visitação, quase não 
têm sazonalidade. Têm é falta de 
turistas, que são duas coisas dife-
rentes.” 
Ora, no entender do responsável 
do IPDT, há que definir estratégias 
para a realidade de cada uma das 
ilhas. 
“Temos de analisar  o desempenho 
turístico de cada uma destas ilhas , 
os meses do ano e a sua concentra-
ção para perceber que perfis de tu-
ristas nos interessam atrair para 
cada uma destas ilhas. E, depois, 
perceber também  em que meses 
podemos atraí-los.” 
António Jorge Costa, lembra, a 
propósito,  que  nos dias de hoje há 
perfis muito variados de pessoas 
que viajam fora das épocas altas, 
sejam seniores, sejam jovens que 
tiram um ano da sua profissão 
para viajar pelo mundo. 
 “Há toda uma panóplia de novos 
segmentos e é interessante conhe-
cê-los e analisá-los para os poder 
atrair ao nosso destino”, desafia. 
E, avisa o especialista, não deve 
existir razão para demonizar a sa-
zonalidade. 
“Usei este exemplo na minha inter-
venção. Hoje em dia, a sazonalidade 
é como o colesterol: muito coleste-
rol é mau e mata, mas quem não 
tem colesterol também morre, por-
que ele é preciso. E a sazonalidade 
também é precisa para que os des-
tinos se reenergizem”. 
Em muitas situações, esse períodos 
deviam ser utilizados para que as 
empresas  possam atualizar as 
competências dos seus colabora-
dores ou para que possam fazer a 
manutenção dos espaços.  
“Tem de haver tempos de paragem 
também. O que se tem de definir, 
em termos de estratégia para o des-
tino, é quantos meses por ano é que 
gostaríamos de trabalhar e quanto 
precisaríamos de parar para poder-
mos ter  um destino equilibrado e 
com bom desempenho”, sugere .

CCertificação e fluxos turísticos Sazonalidade

MIKE MACIEL
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A sustentabilidade não pode ser encarada 
como um logótipo ou mais um prémio. Tem 
de se tornar um modo de vida.  

As autoridades locais e as empresas po-
dem fazer o seu trabalho de forma empe-
nhada mas o mais extraordinário vai acon-
tecer quando as pessoas se unirem em torno 
da causa.  E essa união tem uma força po-
derosíssima.  

Mas, há mitos e falsas ideias que têm de  
ser extintos. Uma delas é que o caminho 
para a sustentabilidade implica medidas  
com custos elevados. Está errado! Há mu-
danças que são tão pequenas e que podem 
acontecer no dia a dia de cada um de nós.  

E no caso dos Açores, é a vossa casa e é 
onde os vossos filhos e netos vão viver. Por 
isso, é importante deixar-lhes essa casa que 
é a ilha o melhor possível. É a melhor he-
rança que lhes podem deixar. E que rique-
za aqui há nestas ilhas. É precioso! 

O importante é todos remarem para o 
mesmo lado. Veja o exemplo do que se pode 
passar num hotel, desde o senhor que faz o 
trabalho administrativo das reservas à se-

DDavid Simmons

“Os Açores 
podem chegar 
ao ouro se 
mantiverem 
este rumo”
Investigador 
 
EarthCheck Research  
Institute

nhora que faz a limpeza dos quartos. No 
primeiro caso, veja o gesto de evitar o uso 
de papel, e no segundo, uma melhor gestão 
do uso da agua ou mesmo do tipo de de-
tergentes. São coisas simples, não são? Mas, 
posso assegurar-lhe que fazem uma enor-
me diferença.  

Até mesmo você em casa, optando por 
matérias de  múltipla utilização, ou no con-
sumo de energia ou até mesmo a duração 
de um banho. Quer isto dizer que os esfor-
ços para ilhas e um mundo mais susten-
tável  parte de todos, não apenas de quem 
vive do turismo. 

Quanto ao elevar do galardão da certi-
ficação de prata para ouro, devo dizer “e 
porquê não?”. Basta continuar o caminho 
que, na minha opinião, está a ser muito 
bem feito e orientado. O que importa é 
não perder o rumo e a determinação. Se 
outros conseguiram, os Açores também 
o podem conseguir. Porque se sente que 
a vossa paixão por estas ilhas é grande e 
isso pode e deve ser algo de motivador 
nesse objetivo.

Esta certificação mostra ao mundo que os 
Açores decidiram assumir uma série de 
compromissos, alguns deles de grande ri-
gor e exigência e foram bem sucedidos .  

E não se pense que é um processo fácil. 
Envolve o governo, muitas entidades, a mo-
bilização de muitos agentes privados e tam-
bém a comunidade.  

Só por aí já se percebe a complexidade 
das etapas que tiveram de ser ultrapassa-
das para se chegar a um patamar como o 
desta certificação. 

Por tudo isso, hoje, os Açores têm mais 
do que motivos para celebrarem esta con-
quista que nunca foi atribuída a um arqui-
pélago. Conseguiram os Açores porque não 
falharam com o que lhes foi pedido. 

E, na realidade, o mundo cada vez mais 
fala a uma voz que quer e que precisa de ser 
mais sustentável. Contudo, na prática,   são 
poucos os que querem fazê-lo de facto e me-
nos ainda os que se mobilizam para alcan-
çar esse objetivo.  

Também por isso,  os Açores já têm uma 
história para contar: têm um património 

RRandy Durband

“Não percam 
o que vos 
torna únicos: 
a genuinidade 
das gentes”
CEO  
 
Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC)

natural invejável e uma riqueza cultura im-
pressionante e fizeram um grande traba-
lho para proteger isso e proporcionar o me-
lhor a quem vos vem visitar, para além de 
ser também uma melhoria em vários as-
petos para quem aqui vive.  

E neste mundo global onde vivemos, cada 
vez mais, as pessoas querem visitar lugares 
autênticos. E aqui há garantia de preser-
vação, autenticidade e um espírito de vida 
muito genuíno. 

Pensar progredir da prata ao ouro em ter-
mos de estatuto nesta certificação creio ser 
algo perfeitamente exequível. É um cami-
nho a percorrer. E se seguirem as deter-
minações da mesma forma e com o mes-
mo empenho que até aqui, então, é 
possível. Sejam disciplinados, mante-
nham-se focados no patamar que dese-
jam atingir e, acima de tudo, não tentem 
imitar nada, nem ninguém. 

O vosso maior trunfo está na vossa au-
tenticidade; façam o visitante conhecê-la 
e senti-la. Não tenho qualquer dúvida que 
o resultado será fantástico. 

Quando falamos neste tipo certificação 
como destino sustentável, temos de ter sem-
pre em mente que estamos perante um pro-
cesso que nunca estará concluído porque o 
desenvolvimento e os melhoramentos vão 
ser uma realidade à medida que as próprias 
sociedades vão evoluindo.  

E a regra é apenas uma: maximizar o me-
lhor que se faz, o que nos garante susten-
tabilidade, e minimizar o que a subtrai.  

E nesse equilíbrio de contas, penso que 
os Açores fizeram um grande trabalho. Por-
que não é demais lembrar que os critérios 
do Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC) são muitos e exigentes.  

Na minha opinião, o mais importante , 
neste momento, era mobilizar o máximo 
de agentes do setor turístico e envolvê-los 
neste compromisso em que a natureza, a 
gastronomia e a cultura dos Açores pode 
ser “vendida” como produtos “amigos do 
ambiente”. 

E isso é muito positivo porque dá um si-
nal diferenciador dos Açores junto dos mer-
cados, já que o arquipélago está compro-

LLuigi Cabrini

“Certificação  
é um valor  
diferenciador 
do destino 
a potenciar”
Presidente  
 
Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC)

metido com os mais altos padrões  mundiais 
em matéria de sustentabilidade. 

Por essa via, há também um  aconselha-
mento da nossa parte do tipo de turista que 
a região pretende atrair: turistas que res-
peitem a natureza, os seus recursos e todos 
os ganhos que se foram obtendo por via des-
te processo de certificação. 

E há um ponto que também vai pesar 
muito a favor da atratividade do destino 
Açores: o facto de ser um destino ainda re-
lativamente desconhecido em alguns mer-
cados, por sinal, alguns que muito valori-
zam o que o arquipélago tem para oferecer 
em termos de natureza e, sobretudo, de se-
gurança, que é também um fator impor-
tante no momento da escolha. 

Eu apenas conheço as ilhas de São Mi-
guel e Terceira mas já me confesso rendido 
à descoberta das restantes.  

Não tenho dúvidas que outros terão esta 
mesma reação, este mesmo desejo depois 
de cá chegarem. Há qualquer coisa de má-
gico, de místico... Algo que se sente e per-
cebe quando aqui se está. 

MIKE MACIEL

MIKE MACIEL

MIKE MACIEL



Práticas 
sustentáveis devem 
ser encaradas 
como garantias  
de futuro
Entidades e empresas que subscreveram os princípios da Cartilha da Sustentabilidade 
falam em adaptações, algumas delas simples e sem grandes custos, mas  que acabarão 
por ter impacto a médio e longo prazo, não só no que respeita a questões ambientais, 
como até em matéria de desempenho económico dos respetivos negócios 

LUIS  
REGO 
 
ILHA VERDE  
RENT-A-CAR
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Todos temos de ganhar a consciência de 
que temos de fazer alguma coisa para 
ajudar a garantir a sustentabilidade, 
mais ainda sendo o nosso destino, um 
destino muito sensível.  

No nosso ramo, em específico, pode-
mos, alterar  o produto que  oferecemos, 

Sendo o nosso 
um destino 
sensível, todos 
somos chamados 
a colaborar

neste caso concreto, o automóvel. E aqui 
estamos comprometidos, ao assinarmos a 
Cartilha da Sustentabilidade, de começar 
a introduzir viaturas eléctricas na nossa 
frota. E é esse é um dos nossos contributos.  

Mas, podemos pensar em outras práticas 
diárias simples, como a redução do consu-
mo de água ou do papel. Veja-se a situação 
que temos de preparar as viaturas, ao fazê-
lo, podemos definir estratégias de consu-
mirmos uma menor quantidade de água. 

Depois, alguns procedimentos em pa-
pel que podem ser alterados, recorrendo, 
cada vez mais, à via electrónica. No fun-
do,  são pequenas atitudes que, se somar-
mos,  acabam por se traduzir em grandes 
contributos. 

“
GILBERTO 
VIEIRA 
 
QUINTA  
DO MARTELO

Na Quinta do Martelo, a sustentabilidade 
foi sempre a nossa visão de continuidade 
e futuro. E foi sempre uma luta constante 
porque, ao contrário do que algumas pes-
soas nesta região julgam, a preocupação 
com a sustentabilidade não pode ser en-
carada como  secundária, pelo contrário. 

Felizmente há 
cada vez mais 
empresários a 
alterar a forma  
de atuar 

A sustentabilidade é um dos grandes ar-
gumentos de peso, se não mesmo o maior 
para elevar a notoriedade dos destino Aço-
res.  E não se pode pensar só nos agentes di-
retos do setor. As mais valias têm de abran-
ger toda a  população. O bem estar social 
tem de ser uma realidade para todos. Temos 
de entrar num sistema em que, cada vez 
mais, terão de ser os turistas a  procurar visi-
tar os Açores, sem que tenhamos a necessi-
dade de andar atrás deles. Ou, como costu-
mo dizer na gíria, “andarmos a comprar 
turistas”, como acontece noutros destinos. 
Não é isso que queremos, nem para a popu-
lação local, nem para os Açores . Temos de 
investir continuamente é na notoriedade do 
destino com os valores desta natureza. 

“

O clientes 
também levam 
inspiração para 
a sustentabilidade
“

Fomos o primeiro alojamento dos Açores a 
conseguir a Certificação. E, portanto, já tí-
nhamos todo um conjunto de critérios liga-
dos à sustentabilidade na nossa gestão da 
quinta. No caso da água, damos como exem-
plo, o aproveitamento de águas pluviais ou 
indicações nas casas de banho a sensibilizar 
o cliente a usar menos água, com  duches 
menos longos. Temos  compostagem dos re-
síduos biodegradáveis e nos produtos de lim-
peza  temos o cuidado de usar produtos com 
ecolabel. Recorremos  ao máximo aos produ-
tos locais e sazonais. Ou seja, tentamos mini-
mizar o impacto de tudo o que fazemos. Os 
clientes que ficam connosco, para além te te-
rem ao seu dispor ferramentas para férias de 
baixo impacto, também conseguem levar da 
estadia inspiração sobre pequenos porme-
nores a aplicar no seu quotidiano.

JOANA  
BORGES 
COUTINHO 
 
QUINTA DO BOM 
DESPACHO
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CATARINA 
CYMBRON 
 
APAVT

Este é um compromisso que é para o 
destino, para as empresas do setor turís-
tico mas também para todos no geral.  E 
era importante irmos todos no mesmo 
caminho porque haver empenho de 
umas e as outras não,  não ajuda muito. 
Até porque há pequenas coisas que, por 

É, de facto, um 
investimento  
a longo prazo  
e não só na 
parte ambiental

vezes, as pessoas não pensam e que aca-
bam por fazer uma grande diferença.  

Imagine, por exemplo, só o facto de re-
ciclar bem. Se as pessoas fossem fazer 
uma visita ao centro de reciclagem, na 
AMISM, percebiam o quão importante é. 
Ainda mais se falarmos em termos de ho-
telaria. Não só se poupa muito dinheiro – 
que também é importante – como reci-
clando bem também estamos no rumo da 
sustentabilidade. E isso é uma mudança 
de hábitos e mentalidades que tem de 
avançar. Aliás, é mesmo um investimento 
a longo prazo, não só na parte ambiental, 
como, depois, na parte financeira. E as 
pessoas, lamentavelmente, ainda não se 
aperceberam disso.

“
RUI  
ANJOS 
 
AHRESP

A delegação dos Açores da  AHRESP tem 
sido parceira em projetos, ações e campa-
nhas de sensibilização junto dos empresá-
rios de forma a motivar, auxiliar e avaliar a 
mudança de comportamentos do canal 
HORECA na adoção de um conjunto de 
boas práticas em matéria ambiental. Nes-

Estamos de 
total acordo 
com a abolição 
de plásticos na 
restauração

se sentido, estamos inteiramente disponí-
veis para cooperar e contribuir para a sus-
tentabilidade ambiental da nossa região. 

Por exemplo, no que concerne à proibi-
ção da utilização do material descartável 
plástico na hotelaria, restauração e simi-
lares,  encontramo-nos totalmente de 
acordo com a medida. Deverá, no entan-
to, existir um período de transição até à 
entrada em vigor da lei proibitiva do uso 
e venda de materiais descartáveis de 
plástico, mínimo de 6 meses a 1 ano. Este 
período deverá servir para informar os 
empresários sobre os benefícios da subs-
tituição deste tipo de materiais e formá-
los para a utilização dos produtos alter-
nativos ao plástico. 

“

Hotéis devem 
dar primazia aos 
produtos locais“
Nos hotéis, normalmente, os objetivos 
que são assumidos prendem-se, em pri-
meiro lugar, com a redução de consumos. 
Ou seja, minimizar gastos de energia e 
outros recursos como a água. Também 
não podemos esquecer o esforço para evi-
tar ao máximo o uso dos plásticos, não só 
nos quartos, mas também na parte da 
restauração. No que diz respeito aos 
combustíveis fósseis, considero que de-
vem, igualmente, ser estabelecidas metas 
de redução. Na área das limpezas, há que 
salientar a necessidade de se apostar 
cada vez mais em produtos amigos do 
ambiente. Uma outra prioridade que 
deve ser assumida pela hotelaria prende-se 
com os produtos regionais. Para além de 
estarmos a apoiar os produtores da nossa 
terra, é uma outra estratégia de garantir 
sustentabilidade a esses negócios. Acres-
ce ainda o facto de, com essa opção, es-
tarmos a reduzir a pegada carbónica re-
sultante, por exemplo, dos transportes 
envolvidos nas importações.

FERNANDO 
NEVES 
 
ASSOCIAÇÃO  
DE HOTELARIA DE 
PORTUGAL
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Uma iniciativa: com a a acreditação de: Entidade certificadora:
https://sustainable.azores.gov.pt/
/sustainableazores

/sustainable_azores
/AzoresSustain

Contactos:

Global Sustainable Tourism 
Council escolheu os Açores 
para palco do congresso anual
Para mitigar a pegada carbónica do evento, os participantes participação numa 
iniciativa de plantação de cerca de 2000 arbustos e árvores endémicas 

Considerado pela generalidade 
da imprensa e do setor como um 
dos principais fóruns de debate 
sobre a sustentabilidade, o Con-
gresso Anual da Global Sustai-
nable Tourism Council (GSTC) 
trouxe ao Centro Cultural e de 
Congressos de Angra do He-
roísmo, na ilha Terceira, entre 
os dias 4 e 7 de Dezembro, cer-
ca de 300 participantes de 42 
nacionalidades. 

“Esta é mais uma ação concre-
ta do Governo dos Açores na cap-

tação de eventos fora da época 
alta, permitindo combater a sa-
zonalidade e distribuir fluxos por 
todas as ilhas”, afirmava a Secre-
tária Regional da Energia, Am-
biente e Turismo, Marta Guer-
reiro, na abertura do certame . 

E, relativamente à natureza do 
evento, acrescentou que se trata 
da “afirmação de um verdadeiro 
compromisso multissetorial e que 
preconiza o futuro que defende-
mos para o arquipélago, desa-
fiando a nossa responsabilidade 

e criando novas oportunidades de 
progresso”, acrescentou. 

 
Dois dias, onze painéis 
Reservado à discussão, foram 
dois dias preenchidos com mais 
de uma dezena de painéis te-
máticos.   

Os assuntos em debate passa-
ram pela aplicação dos critérios 
do GSTC, a certificação como fer-
ramenta de gestão de um destino 
ou os valores da sustentabilidade 
na cadeia de valor. 

Questões relacionadas com o 
ambiente tiveram também um es-
paço de relevo neste certame, des-
de logo com a reflexão sobre os 
destinos turísticos e a sua adapta-
ção às alterações climáticas, o re-
pensar da utilização dos plásticos 
ou o impacto no setor turístico em 
termos de energia, água e resíduos.  

Slow travel e as novas tendên-
cias da procura turística, a sazo-
nalidade e flutuações no turismo 
ou o marketing sustentável e o 
seu efeito nas preferências dos 
viajantes mereceram, igualmen-
te, discussão. 

Houve, ainda, oportunidade 
para abordar a questão do turis-
mo costeiro e marítimo nas ilhas. 

 
Mitigar a pegada carbónica 
 No último dia da Conferência In-
ternacional do GSTC, foi realiza-
da uma ação de plantação de ár-
vores com o objetivo de se proceder 
à mitigação da pegada carbónica 
resultante da Conferência. 

A ação de Plantação decorreu 
na Reserva Natural do Biscoi-
to da Ferraria e Pico Alto, no 
centro da Terceira, com o pro-
pósito de se criar um corredor 
ecológico que tem o objetivo de 
conectar duas áreas protegidas 
dentro do parque natural da Ter-
ceira (a de vegetação média das 
terras baixas com a de popula-
ções maiores das terras altas). 

Esta ação permitirá recuperar 
espécies nativas e endémicas que 
há muito desapareceram daque-
la área, assim como, possibilita-
rá a conectividade de duas popu-
lações muito importantes da flora 
e da fauna.  

Como resultado desta ação,  foi 
plantada uma área com cerca de 
5000 m2 com proximamente 
2000 arbustos e árvores endémi-
cas, fornecidos pelos Serviços Flo-
restais da Terceira. A ação contou 
também com a colaboração da 
equipa de funcionários do Parque 
Natural da Ilha.

MIKE MACIEL
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