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RESUMO 

O crescimento do turismo é constante e faz-se sentir globalmente. Com cada vez mais pessoas com 

a possibilidade e vontade de viajar, o turismo tem alcançado cada vez mais relevância e o seu 

impacte no desenvolvimento socioeconómico é notável nos países em que a indústria turística é o 

seu principal combustível. Como o turismo é um fenómeno complexo e dinâmico que gera diversos 

impactes e origina pressão sobre as componentes social e ambiental, a procura de sustentabilidade 

revela-se urgente e deve ser considerada e integrada em todas as áreas do setor do turismo. Desta 

forma, os destinos turísticos devem abordar uma gestão que vise alcançar um desenvolvimento cada 

vez mais sustentável. 

Sendo a preocupação com o desenvolvimento sustentável cada vez mais recorrente e transversal a 

todas as áreas, incluindo o turismo, a entidade LiderA Destinations desenvolveu um sistema de 

avaliação do desempenho ambiental para destinos, tendo como objetivo medir o seu nível de 

sustentabilidade. Na presente dissertação, este sistema apenas aplicado em Portugal até então, foi 

testado em dois destinos além-fronteiras. Os casos de estudo foram Bali, na Indonésia e São 

Sebastião, no Brasil. 

Primeiramente, recorrendo aos critérios do sistema da LiderA Destinations e com base em 

informação maioritariamente recolhida através da visita ao local, procedeu-se à avaliação dos dois 

destinos turísticos. Verificou-se o desempenho na procura da sustentabilidade de cada destino e se já 

abordam medidas que sugerem preocupações ambientais. 

Posteriormente, com base na avaliação global dos destinos, foi possível identificar oportunidades de 

melhoria que permitiram elaborar uma proposta de um programa com medidas de melhoria 

adaptadas para cada destino dos casos em análise. Os programas consideram as principais 

fragilidades dos destinos e tentam priorizar numa escala temporal as medidas, conforme a sua 

relevância, urgência de implementação e necessidade de frequência e têm o objetivo de suportar um 

plano de ação. As medidas propostas estendem-se a todas as partes envolventes nos destinos 

turísticos, reforçando a importância da abordagem integrativa. 

Finalmente, é de referir a relevância dos desenvolvimentos futuros no sentido da evolução do modo 

de gestão estratégica da abordagem utilizada para destinos turísticos, com o intuito de desenvolver 

redes de parcerias de serviços e atividades turísticas sustentáveis, de modo alcançar o conceito de 

destino turístico sustentável.  

 

Palavras-chave: turismo, destinos turísticos sustentáveis, Bali, São Sebastião, sistemas de avaliação 

do desempenho ambiental de destinos, LiderA Destinations  
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ABSTRACT 

Tourism growth is constant and global. As more people are able and willing to travel, tourism has 

become more and more relevant. Its impact on the socioeconomic development is visible in countries 

in which tourism represents its main drive. As it is a complex and dynamic phenomenon which 

generates multiple kinds of impacts and creates social and environmental pressure, thriving for 

sustainability becomes urgent and should be considered in all areas of the sector. Thus, touristic 

services should be managed in a way that enables them to have an increasing sustainable 

development. 

As this concern with sustainable development grows more present and far-reaching to all business 

areas, including tourism, LiderA Destinations has developed an environmental performance evaluation 

system for touristic destinations that is intended to measure its levels of sustainability. Until now this 

system has only been applied in Portugal, and in this dissertation it is for the first time applied in two 

international destinations: Bali, in Indonesia and São Sebastião, in Brazil. 

Firstly, resorting to the LiderA Destinations system criteria and based on information mainly retrieved 

in loco, the evaluation of both touristic destinations was done. We checked the performance on the 

seeking of sustainability of each of them and checked whether any measures were taken which can 

suggest environmental concern. Subsequently, based on the global evaluation of said destinations, 

It was also possible to identify improvement opportunities that allowed the creation of a program 

proposal which includes measures adapted for each of the destinations in study. The proposed 

programs take into account their main vulnerabilities and attempt to prioritize the measures on a 

temporal scale, based on its relevance, urgency and necessity frequency and serve the goal of 

supporting a plan of action. The proposed measures extend to all active parties of the touristic 

destinations, reinforcing the importance of an integrative approach. 

Ultimately, it is important to note that future developments are essential for the evolution of the 

strategic management of touristic destinations. In order to achieve the concept of a sustainable 

touristic destination, it is essential that a network of partnerships among business services and 

sustainable touristic activities is created.  

 

 

Keywords: Tourism, sustainable touristic destinations, Bali, São Sebastião, environmental 

assessment systems for destinations, LiderA Destinations 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Desafios para o turismo sustentável 

Ao longo do tempo e a nível global, tem-se verificado que o turismo é um forte impulsionador da 

economia e da prosperidade, e encontra-se em ascensão, com uma taxa média anual de crescimento 

de 5% (UNESCO, 2009). O turismo tem alcançado cada vez mais relevância e o seu impacte no 

desenvolvimento socioeconómico é notável, sendo que dois dos seus principais benefícios são a 

criação de emprego e a geração direta de receita, contribuindo assim para a revitalização das 

economias locais.  

Atualmente, o turismo contribui para cerca de 10% da atividade económica a nível mundial. Para 

diversos países e regiões é a fonte mais importante de bem-estar económico, podendo a economia 

depender diretamente do sucesso do turismo. Para ter capacidade de suprir as necessidades desta 

atividade, é indispensável a disponibilidade de investimento, nomeadamente para desenvolver todo 

um conjunto de infraestruturas relevantes e necessárias. Por outro lado, é também importante ter 

consciência que o turismo tem associados problemas e potenciais impactes sociais e ambientais, 

como por exemplo a poluição da água e do ar, o deslocamento social, a perda de património cultural, 

a dependência económica e a degradação dos recursos naturais e ecológicos. A consideração e 

comunicação dos impactes negativos do turismo é importante e, no limite, leva a que as pessoas 

sejam cada vez mais responsáveis na escolha do seu destino e optem por destinos turísticos 

sustentáveis. 

O turismo sustentável pode ser brevemente definido como: 

“O turismo que tem em plena consideração os seus impactes económicos, sociais e ambientais atuais 

e futuros, abordando as necessidades dos consumidores, das indústrias, do ambiente e das 

comunidades de acolhimento.” 

(UNEP and WTO, 2005) 

De acordo com a organização mundial United Nations World Tourism Organization (UNWTO), o 

domínio do turismo deve ser promovido como um motor do crescimento económico, do 

desenvolvimento social inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Desta forma, para se alcançar a 

sustentabilidade a longo prazo é crucial conciliar estas três dimensões chave – económica, social e 

ambiental –, as quais estão profundamente interligadas e representam no seu conjunto, o pilar que 

deve gerir a evolução e a orientação prática do turismo sustentável e devem ser aplicadas a qualquer 

forma de turismo. Na abordagem do turismo sustentável pretende-se ainda que nem a experiência do 

visitante, nem a população local sejam comprometidas.  
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No turismo sustentável é essencial promover a gestão racional e integrada dos recursos naturais e 

dos ecossistemas, tendo em vista a redução tanto quanto possível dos impactes ambientais 

consequentes da atividade turística. Outro dos principais objetivos do turismo sustentável deve ser a 

erradicação da pobreza, sendo indispensável a envolvência social local. 

Seja qual for a motivação (férias, viagem de negócios, conferências, viagem de aventura ou 

ecoturismo), a atividade turística deve assegurar sempre práticas associadas à procura 

sustentabilidade em todas as suas vertentes. 

A procura da sustentabilidade é uma jornada constante e evolutiva e não um destino em si. Os 

esforços para a alcançar devem ser continuados e devem-se manter atualizados, acompanhando os 

sistemas e programas. A gestão e monitorização de um destino turístico, para que este seja 

sustentável, requerem o compromisso e colaboração de todos os agentes intervenientes (GSTC, 

2016a). 

Considerando os potenciais impactes que a atividade turística pode causar (poluição de ar e água, 

contribuição nas alterações climáticas, emissão de poluentes, degradação dos recursos naturais, 

destruição de ecossistemas e perda da biodiversidade, entre outros), é prioritário otimizar a gestão, 

que deve ser permanente regularizada, de todos os recursos e serviços dos agentes envolvidos nesta 

atividade.  

A contribuição destes agentes é imprescindível para o sucesso da procura da sustentabilidade, no 

turismo no geral e na temática dos destinos turísticos sustentáveis em particular. Deve ser um 

processo continuado, visando a melhoria da oferta turística, o que por sua vez motiva os turistas a 

regressar e/ou a referenciar o destino positivamente no seu país de origem, estimulando a motivação 

de outros. O turismo depende diretamente dos recursos do meio ambiente, pois na grande maioria 

das vezes, as atrações naturais sustentam o interesse dos turistas de visitarem determinado destino.  

Com o crescimento da atividade turística, o uso e consumo de recursos naturais tem vindo a 

aumentar. Desta forma, é importante que os recursos sejam governados com consciência ambiental 

estratégica, de modo a melhorar o desempenho entre as três dimensões - ambiental, social e 

económica - e a alcançar o desenvolvimento sustentável, aplicando hipóteses de implementação de 

melhorias no desempenho ambiental, com regularidade. 

1.2 Destinos turísticos Sustentáveis 

Para um destino turístico ser sustentável (DTS) deve associar a colaboração integrada de todos os 

agentes envolvidos, em todas as suas vertentes, na procura da sustentabilidade com base em 

políticas ambientais e com metas bem definidas. Desta forma, consolida-se o turismo também como 

uma atividade central para o desenvolvimento económico (LiderA, 2016). É importante assegurar o 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo do turismo, como forma de atingir as metas 
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estratégicas a que se propõe. Os objetivos são atrair, competir, capacitar e comunicar, sempre com 

foco na procura da sustentabilidade (LiderA_Destinations, 2017a). 

Um destino turístico sustentável pode então ser definido por um destino que tem saliente a 

preocupação do alcance do eficaz desempenho ambiental, social e económico, no âmbito dos 

aspetos relevantes que suportam as atividade turísticas e nas partes interessadas, como os serviços 

de transporte, restauração, alojamento e outros operadores turísticos (LiderA_Destinations, 2017b). 

Existem diferentes tipos de destinos turísticos sustentáveis, com diferentes preocupações: social, 

ecológica, ambiental, ou ao nível do desenvolvimento económico local. Podem-se considerar 

abrangidos nos destinos sustentáveis toda uma panóplia de destinos turísticos caracterizados por 

considerarem as suas preocupações ambientais nas atividades que abordam. O turismo com 

atividades relacionadas com os recursos naturais, como o ecoturismo, o turismo de natureza, o 

turismo náutico, o turismo rural, o agroturismo, o turismo cultural, o turismo paisagístico, o turismo de 

caminhada/trekking, o turismo de aventura, o turismo com preocupação social, o turismo que valoriza 

o comércio e produtos locais, o turismo de desporto (por exemplo surf ou desportos de neve como ski 

e snowboard), o turismo de gastronomia, entre outros, têm tendência para pensar e praticar turismo 

de forma sustentável. Alguns destinos turísticos sustentáveis podem incluir mais do que um dos 

modelos de turismo mencionados anteriormente. 

Todos os destinos turísticos sustentáveis devem atualizar constantemente a sua abordagem no que 

diz respeito à procura da sustentabilidade, apontando esforços sempre para a melhoria do 

desempenho ambiental.  

1.3 Problema e objetivos da dissertação 

A questão que a presente dissertação se propõe a esclarecer é se é possível avaliar os destinos 

turísticos por si, bem como se essa avaliação pode contribuir para desenvolver a componente da 

sustentabilidade e a sua gestão de forma a serem orientados para conciliar a procura da 

sustentabilidade com o desenvolvimento socioeconómico local. 

Com a realização desta dissertação, pretende-se analisar as possibilidades de abordagens a 

considerar para o desenvolvimento de destinos turísticos sustentáveis, responsáveis e de qualidade, 

através da metodologia do LiderA Destinations com critérios específicos de sustentabilidade para 

destinos. Ambiciona-se esclarecer como o desenvolvimento de um destino turístico sustentável se 

relaciona diretamente com o desenvolvimento social e económico local da região onde é aplicado e 

avaliar o benefício do turismo sustentável. 

Os destinos selecionados para análise desta dissertação têm por base a mesma motivação. As 

regiões de Bali, na Indonésia e de São Sebastião, São Paulo, no Brasil, foram escolhidas porque a 

autora da dissertação teve a possibilidade de visitá-los e experienciá-los. Considera-se que a 
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oportunidade de visita dos locais seja uma vantagem aquando o processo de avaliação de um destino 

turístico. 

Os dois destinos destacam-se pela sua forte componente ambiental, existência de importantes 

ecossistemas naturais e comunidades locais em desenvolvimento. Desta forma, as duas regiões 

diferem-se positivamente e revelam interesse para serem analisadas enquanto potenciais destinos 

turísticos sustentáveis. Tendo em consideração as características mencionadas anteriormente, é 

pertinente promover a abordagem de medidas e atividades que assentem na natureza, povo e 

cultura, importando equilibrar as três dimensões ambiental, social e económica, nos casos de estudo. 

1.4 Metodologia da dissertação 

 A metodologia do presente trabalho foi organizada por várias etapas, sendo que a primeira é a 

revisão do estado da arte sobre o tema a ser tratado: o desenvolvimento, gestão e avaliação de 

destinos turísticos sustentáveis, através da aplicação de sistemas com critérios definidos na procura 

da sustentabilidade. Nesta etapa, recorreu-se a identificação e revisão de artigos, livros e 

documentos relacionados com o turismo responsável que integra a sustentabilidade na sua prática e 

em todos os intervenientes que operam as suas diversas vertentes. 

Na etapa que se seguiu, aborda-se detalhadamente o sistema de avaliação e gestão de desempenho 

ambiental adotado, o sistema LiderA Destinations. Destacam-se as principais ferramentas e critérios 

deste sistema, bem como o seu modo de funcionamento, missão e objetivos. 

Posteriormente, faz-se o enquadramento e avaliação de cada um dos dois casos de estudo: Bali e 

São Sebastião. Descrevem-se as duas regiões e procede-se à avaliação das mesmas. Nesta etapa 

salientam-se quais as características naturais e atividades no contexto turístico que potencializam 

estas regiões como destinos turísticos sustentáveis e quais as que as condenam e, portanto, devem 

ser reformadas. 

A avaliação de cada destino é elaborada através do sistema de avaliação de desempenho ambiental 

LiderA Destinations. A análise de cada critério do sistema anteriormente mencionado é fundamentada 

detalhadamente, na primeira fase do processo de avaliação dos destinos turísticos dos casos de 

estudo da dissertação, apresentando-se posteriormente, a avaliação global quantitativa dos destinos. 

Na fase seguinte, é criado um programa de gestão de medidas, que representa a proposta de um 

programa adaptado para cada destino, consoante as suas necessidades, identificadas após o 

processo de avaliação. Nos programas propostos são incluídas medidas exemplares a pôr em prática 

nas atividades turísticas e no destino em si, para adequar o desempenho, ao nível da 

sustentabilidade, para os dois casos de estudo da dissertação. Isto, com base na ponderação final da 

classificação realizada na etapa anterior, de avaliação dos destinos. Fizeram-se recomendações de 

medidas a desenvolver e adotar em cada destino, tendo em consideração exemplos atuais de 

sucesso. 
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Na etapa seguinte, foi realizada uma discussão dos resultados da avaliação de cada destino, 

evidenciando detalhadamente as características e medidas que constituem as potencialidades e as 

limitações do método abordado, compreendendo se alcançam o objetivo pretendido. São ainda 

propostas recomendações para a melhoria da gestão sustentável dos recursos, serviços e atividades 

nos destinos de Bali e São Sebastião, no âmbito do turismo e do destino. 

Por último, foram descritas as conclusões, relativas à abordagem e aos resultados discutidos 

anteriormente. Foram ainda apresentados desenvolvimentos futuros pertinentes, considerando o 

tema da dissertação. 

Apresenta-se abaixo um esquema que sumariza e ilustra a metodologia adotada na presente 

dissertação. 

 

 Figura 1 – Esquema ilustrativo da metodologia da presente dissertação.  

 

1.5 Estrutura dos capítulos da dissertação 

Esta dissertação é estruturada por 9 capítulos, os quais se apresentam detalhadamente de seguida. 

No capítulo 1 – Introdução – enquadra-se o tema a tratar na tese, explora-se brevemente a questão 

dos desafios para o alcance do turismo sustentável e para a sua gestão, apresenta-se o conceito de 

destinos turísticos sustentáveis e os diferentes modelos de turismo que se podem incluir nestes 

destinos. Após o enquadramento, é feita uma descrição dos objetivos e motivações da dissertação e 

apresenta-se a organização do seu conteúdo, bem como a metodologia utilizada. 

1. recolha de informação  
para o estado da arte (revisão 

bibliográfica com recurso a 
artigos, livros, documentos da 

internet). 

2. aprofundamento do 
conhecimento do sistema de 

gestão do desempenho 
ambiental LiderA 

Destinations. 

3. recolha de informação 
sobre os destinos em análise, 
com recurso a visita do local 

(Bali e São Sebastião) e 
pesquisa online posterior.  

4. avaliação dos dois destinos 
em análise através dos 

critérios simplificados do 
sistema LiderA Destinations. 

5. elaboração de um 
programa de gestão 

sustentável com medidas 
propostas para os dois 

destinos em análise (Bali e 
São Sebastião). 

6. discussão dos resultados 
obtidos na classificação global 

dos destinos e análise da 
abordagem e da ferramenta 
utilizada, bem como das suas 

limitações. 
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No capítulo 2 – Revisão da literatura (ou Estado da arte) – apresenta-se a informação relevante e 

pertinente que serve de sustentação para a melhor compreensão do tema em análise na dissertação 

e para tentar responder adequadamente ao problema da mesma. Assim, explora-se conceitos 

importantes como o turismo sustentável, o desenvolvimento sustentável no turismo, destinos 

turísticos sustentáveis e introduzem-se alguns sistemas de gestão do desempenho ambiental de 

destinos turísticos, nomeadamente o sistema LiderA Destinations. 

No capítulo 3 – Sistema LiderA Destinations – explica-se o sistema a ser aplicado aquando da 

avaliação dos destinos dos casos de estudo da dissertação, bem como os seus critérios, objetivos e 

missão. 

No capítulo 4 – Caso de Bali, Indonésia – apresenta-se o destino e suas principais características, 

bem como as regiões e atrações visitadas. É realizado todo o processo de avaliação do destino, por 

duas etapas. Primeiramente, uma avaliação detalhada e fundamentada, critério por critério do 

sistema LiderA Destinations. Depois, procede-se à avaliação global do destino ilustrada por uma 

tabela, de onde se obtém dois valores de classificação final – um que considera todos os critérios e 

outro que resulta da ponderação de apenas os critérios mínimos a serem considerados pelo sistema 

utilizado. Ainda no capítulo 4 são apresentadas as medidas gerais que respondem às oportunidades 

de melhoria detetadas após o processo de avaliação do destino, que serão particularizadas e 

integradas no capítulo 6.1, no programa de medidas proposto. Isto com base na informação recolhida 

pela autora durante a visita à região, conjuntamente com informação obtida por pesquisa para 

completar. 

No capítulo 5 – Caso de São Sebastião, São Paulo, Brasil – à semelhança do capítulo anterior, mas 

desta vez para o destino de São Sebastião, é apresentado o destino e suas principais características, 

seguindo-se com o processo de avaliação do mesmo. Primeiro a etapa de avaliação detalhada e 

fundamentada, critério por critério do através do sistema LiderA Destinations e depois a etapa da 

avaliação global, também obtendo dois valores – um resultante da consideração de todos os critérios 

e outro resultante apenas dos critérios mínimos a serem considerados. Após o processo de avaliação 

foi elaborada uma lista de medidas gerias para colmatar as oportunidades de melhoria mais evidentes 

do destino em questão, que serão particularizadas e integradas no capítulo 6.2, no programa de 

medidas proposto. Todo o processo de avaliação de São Sebastião foi proporcionado pela 

informação recolhida pela visita ao local, complementada com pesquisa posterior.  

No capítulo 6 – Proposta de programa para os casos de estudo – é desenvolvido um programa com 

medidas sugeridas a incrementar em cada caso de estudo da dissertação, tendo em vista a melhoria 

do seu desempenho ambiental e da procura da sustentabilidade. As medidas propostas esclarece as 

oportunidades de melhoria identificadas nos capítulos anteriores 4 e 5. Para a elaboração dos 

programas de medidas foram consideradas as necessidades dos destinos, sendo cada um dos dois 

programas específicos e adaptados para cada destino. Os programas de medidas contam com a 
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ponderação temporal da implementação das medidas. Dá-se prioridade de implementação às 

medidas mais urgentes, correspondentes aos critérios que obtiveram piores classificações. 

No capítulo 7 – Discussão dos resultados – é realizada a discussão crítica dos resultados obtidos 

através da avaliação dos dois destinos em análise e verificam-se as limitações e potencialidades do 

método adotado, bem como se cumpre o objetivo pretendido. 

No capítulo 8 – Conclusão – são apresentadas as conclusões determinadas após a análise dos 

resultados e propõem-se recomendações concretas para o desenvolvimento futuro, para cada destino 

abordado. São enaltecidas as boas medidas já praticadas e são constadas as feitas recomendações, 

para cada destino em análise, relativamente ao consumo e gestão dos recursos, atividades e serviços 

do setor turístico. 

Finalmente, a dissertação inclui-se dois anexos constituídos pela informação pertinente e 

complementar, associada aos vários capítulos, nomeadamente o código de ética do turismo e uma 

entrevista.  
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2. DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS TURÍSTICOS 
SUSTENTÁVEIS - ESTADO DA ARTE 

2.1 Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 

As questões ambientais começaram a ser consideradas como parte a integrar nas políticas 

internacionais apenas a partir da conferência das Nações Unidas de 1972, conhecida como 

conferência de Estocolmo (ONU, 1972). 

Em 1987, no Relatório de Brundtland – documento também conhecido por "O Nosso Futuro Comum" 

–, da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da ONU, foi apresentado 

um dos conceitos mais relevantes na ótica ambiental, o conceito de desenvolvimento sustentável 

(DS) (Pinheiro, 2006). O conceito de DS é definido como: "desenvolvimento que dá resposta às 

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as 

suas" (WCED, 1987). 

Na tentativa de acomodar resposta aos problemas provocados pela sobre-exploração e consumo 

desordenado da sociedade, ao longo do tempo, em 1992, ocorre a Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. A abordagem muda de perspetiva e o 

ambiente passa a ser uma importante componente com um valor intrínseco, constituindo uma parte 

integrante do desenvolvimento sustentável. Resultante da referida conferência, foram adotados, por 

mais de 178 países das NU, determinadas ferramentas, como a Agenda 21, a Declaração do Rio 

sobre Ambiente e Desenvolvimento, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas e a 

Convenção Quadro sobre as Alterações Climáticas. (Pinheiro, 2006) 

Já em 2002, na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que teve lugar em 

Joanesburgo, é realçada a relevância e prioridade de agir para alcançar o desenvolvimento 

sustentável a nível global (Almeida and Abranja, 2005), sendo fortalecido o conceito, que passa a 

incluir os aspetos sociais, nomeadamente a relação entre a pobreza, o ambiente e o uso dos recursos 

naturais, bem como um aumento da parceria entre países (Pinheiro, 2006). 

O conceito de DS pode assim ser compreendido como o desenvolvimento estruturado que se 

fundamenta na igualdade social, na eficiência económica, na diversidade cultural e na proteção e 

conservação do meio ambiente. Trata-se de um modo de encarar o desenvolvimento nas suas 

múltiplas facetas, associado à necessidade de gestão com consideração do futuro e do envolvimento 

transversal dos diversos setores intervenientes nas três dimensões social, económica e ambiental. A 

associação do DS a estratégias ambientais, económicas e sociais é portanto relevante, sendo 

prioritário garantir a articulação entre as mesmas (Almeida and Abranja, 2005). O DS deve também 

ser cultivado nas práticas turísticas, abrangendo todos os envolventes deste âmbito. 
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Apresenta-se um esquema ilustrador do conceito desenvolvido anteriormente: 

 

Figura 2 – Desenvolvimento sustentável e seus três pilares: ambiental, social e económico. 

A comissão mundial do meio ambiente e do desenvolvimento (CMMAD), das nações unidas, enaltece 

que o DS é um processo de constante mudança, no qual a exploração dos recursos, a direção do 

desenvolvimento tecnológico, a orientação dos investimentos e as alterações institucionais devem ser 

pensadas consistentes com as necessidades atuais e futuras (Amore, 1992). Isto é óbvio quando 

esclarecido o conceito. 

De referir que, as noções de DS e de sustentabilidade são relevantes quando estiver esclarecido o 

que deve ser sustentável. No caso do turismo, é o conjunto de todos os intervenientes que devem ser 

sustentáveis no geral, e particularmente no âmbito do meio ambiente, da identidade do património 

cultural, da economia e da sociedade (Almeida and Abranja, 2005). 

2.2 Procura da sustentabilidade no turismo 

2.2.1 Turismo e seus impactes 

O turismo é um fenómeno complexo. É uma interação temporária entre hóspedes e um destino de 

hospedagem, que é estabelecido por uma amálgama de agentes, total ou parcialmente, direta ou 

indiretamente envolvidos no turismo. Uma diversidade imensa de entidades públicas, privadas e 

híbridas estão envolvidas nos serviços do turismo. Estas fornecem infraestruturas, serviços, produtos 

e informações turísticas primárias e secundárias vitais para um destino turístico de sucesso (Van der 

Zee and Vanneste, 2015). 

Como já foi mencionado no capítulo anterior, a atividade turística é muitas vezes uma das principais 

fontes lucrativas de receita – impacte positivo – para um destino, mas também pode originar diversos 

impactes negativos neste. É importante compreender como as interações complexas do turismo num 

destino provocam impactes no meio ambiente (Tang, 2015). Esta questão é crítica dado o facto de 
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que o turismo, mais do que qualquer outra indústria, depende da atração que o destino representa, 

sendo que a paisagem é um contribuinte chave da atração (Liu et al., 1987).  

Segundo a UNESCO, os impactes não são apenas físicos, mas também económicos e culturais. Os 

impactes variam de acordo com o número e natureza dos turistas, bem como com as características 

do local em que as atividades de turismo ocorrem. Estes impactes negativos só podem ser geridos de 

forma eficaz se foram identificados, medidos e avaliados com frequência. Os impactes sobre o meio 

ambiente não afetam apenas áreas de natureza imaculada. Afetam também terrenos de cultivo, que 

se incluem no património natural e cultural de uma região e são ecologicamente valiosos pois são o 

habitat de várias espécies (UNESCO, 2009).  

Os impactes do turismo no ambiente tanto ocorrem a nível local, como regional e global. As 

alterações climáticas e a destruição da camada de ozono são dois dos danos mais graves 

consequentes do aumento demográfico global e do desenvolvimento industrial, em que o turismo 

desempenha um papel relevante. É importante salientar que os impactes ambientais com efeitos a 

nível local e regional também afetam o ambiente global a longo prazo. A perda de biodiversidade é 

uma das suas principais consequências (UNESCO, 2009), e no limite, as alterações climáticas 

provocadas pelos gases de efeito de estufa provenientes das fontes de energia utilizadas nos 

diversos setores do turismo também (Becken et al., 2003). 

Com o uso e consumo dos recursos naturais de forma intensa, na indústria do turismo, os impactes 

estendem-se sobre o ambiente, os ecossistemas, a economia, a sociedade e cultura. Conclui-se 

então que o turismo pode ter efeitos devastadores sobre o meio ambiente, a sociedade e a economia, 

se mal gerido. Caso contrário, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento regional – 

impacte positivo. 

Devido à dimensão da indústria do turismo - 900 milhões de viagens por ano, em todo o mundo – 

(UNESCO, 2009) e pelas suas atrações estarem tão relacionadas com a natureza, a atividade 

turística é uma das principais ameaças à biodiversidade e aos recursos naturais em todo o mundo 

(Tang, 2015). Portanto, é indispensável delinear esforços para tornar o turismo mais sustentável, em 

todos os seus estilos (ecoturismo, recreativo, de negócio, cultural, etc.), em todos os níveis (local, 

regional e global) e em todos os intervenientes e serviços (alojamento, gastronomia, agências de 

viagens, operadores turísticos, escritores e editores de viagem, etc.) (UNESCO, 2009). Para isso, e 

como as questões ambientais são uma preocupação global e a atividade turística contribui para os 

problemas e impactes neste âmbito, considerou-se relevante o estabelecimento de um código de 

diretrizes e éticas a considerar na prática do turismo, visando a sustentabilidade (Amore, 1992). 

O compromisso de operar de acordo com um código em prol do meio ambiente – que pode ser 

consultado no ANEXO I – vai permitir, entre outras coisas, o seguinte: 

1. Aprimorar a imagem do destino e a sua capacidade competitiva no mercado internacional; 
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2. Assegurar a capacidade do destino promover produtos e serviços turísticos de qualidade; 

3. Atrair turistas conscienciosos que valorizam cada vez mais experiências e destinos 

ambientalmente responsáveis; 

4. Proporcionar uma fonte de motivação e o espírito de equipa aos funcionários das empresas 

relacionadas com atividades turísticas, a vários níveis; 

5. Promover a qualidade das condições de vida das comunidades de acolhimento; 

6. Redução de despesas e consumos, através de práticas cada vez mais eficientes de 

conservação de energia e de água e de redução de resíduos. 

Os benefícios de operar com responsabilidade ambiental são reais e já foram constatados por 

empresas ambientalmente orientadas experientes. Para além da promoção da sustentabilidade do 

ambiente e dos impactes positivos já referidos, estes benefícios relacionam-se diretamente com a 

poupança direta de custos das empresas (Amore, 1992). 

Embora a contribuição do turismo para o progresso económico estrutural e para o alcance da 

sustentabilidade não seja uma novidade na agenda internacional e seja cada vez mais assegurada 

nos países desenvolvidos, ainda é um desafio, que requer atenção urgente, gerir esta indústria nos 

países em desenvolvimento de forma a contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável 

(UNCTAD, 2013). Os 17 principais objetivos para o desenvolvimento sustentável estabelecidos pelas 

Nações Unidas devem ser integrados no turismo e encontram-se na próxima figura (3).  

 

Figura 3 - Os 17 principais objetivos para o DS. (Fonte: UNWTO, 2016). 

Atualmente, e apesar de ainda haver bastantes obstáculos, o turismo já é um setor relevante na 

economia nacional para muitos dos países menos desenvolvidos e pode ser uma das opções viáveis 

e sustentáveis do seu desenvolvimento económico. Uma consequência direta do progresso do 

panorama económico, resultante por parte do turismo, é a melhoria dos padrões de vida das 

comunidades locais destes países também, que acabam por beneficiar indiretamente com o sucesso 
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do setor turístico. Isto verifica-se mais em países em desenvolvimento que dependam 

maioritariamente do turismo para subsistência. (Hrubcova et al., 2016). 

2.2.2 Turismo sustentável 

A abordagem tri pilar do conceito de sustentabilidade foi estabelecida na Earth Summit, em 1992, no 

Rio de Janeiro (Mundt, 2011), remetendo para a ideia já apresentada no documento World 

Conservation Strategy (WCS) (IUCN-UNEP-WWF, 1980), que realça a importância das três 

dimensões – ambiental, socio cultural e económica – como pré requisitos para o desenvolvimento 

sustentável, na sua generalidade. As três dimensões referidas devem ser consideradas 

conjuntamente e com igual importância, daí a analogia a um tri-pilar (Mundt, 2011, p. 75). No setor do 

turismo sustentável (TS), a motivação é a mesma que para o desenvolvimento sustentável (DS) geral, 

considerando-se portanto o mesmo tri pilar em cada ação. 

 

Figura 4 - Conceito de turismo sustentável (baseado nos três pilares), (Mihalic, 2013). 

Apesar de décadas de debates académicos e práticos sobre a sustentabilidade no turismo, a sua 

aplicação prática continua a apresentar dificuldades. Para um destino turístico responsável, é 

fundamental estabelecer um processo rigoroso de implementação de uma agenda de 

sustentabilidade. Neste sentido, convém que adote um modelo que compreenda três principais 

etapas: consciencialização, planeamento e aplicação. O objetivo é criar indicadores de 

sustentabilidade que orientem o destino na implementação continuada desse mesmo conceito. 

Edward Inskeep pode ser considerado um dos impulsionadores da sustentabilidade no turismo, no 

início da década de 90, seguindo o legado do relatório O Nosso Futuro Comum. Contribuiu para que 

fosse associado ao conceito de sustentabilidade no turismo a importância de relacionar as 

responsabilidades ambiental, socio cultural e económica, aliadas à responsabilidade pela satisfação 

do turista e à justiça e igualdade global – estes são os cinco critérios a ter em consideração no 
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turismo sustentável, segundo E. Inskeep (1991). O já referido conceito assente no tri pilar tornou-se o 

foco da literatura e dos programas de turismo e da contribuição de muitas estratégias e políticas de 

turismo, resultando numa tendência global reconhecida – e suportada pela UNWTO – para o 

desenvolvimento sustentável do turismo (Mihalic, 2013). 

O planeamento estratégico é necessário e essencial para que o turismo alcance o seu potencial 

(Murphy and Murphy, 2004), nomeadamente para assegurar a competitividade e a sustentabilidade 

dos destinos turísticos. No entanto, é importante compreender a estrutura organizacional do 

planeamento turístico para que se retire o máximo proveito deste processo para as três dimensões 

ambiental, social e económica. Se as preocupações ambientais eram vistas como um luxo das 

grandes empresas no setor do turismo, atualmente representam uma imposição para enfrentar o 

mercado complexo, competitivo e exigente (Umbelino and Amorim, 2010).  

Para o planeamento estratégico ser adequado, os processos de tomada de decisão devem ser 

colaborativos e estabelecidos de forma integral e prática. Neste processo, devem ser abrangidas 

todas as partes envolvidas (turistas, residentes, industrias, governo, etc.), para que estas também 

possam guiar e avaliar os planos e estratégias de turismo necessários para assegurar o cumprimento 

das suas metas e objetivos, da forma mais eficiente possível (Murphy and Murphy, 2004). Um dos 

fatores chave na elaboração e implementação dos planos de ação pensados na fase de planeamento 

é, portanto, a participação de qualidade dos principais envolvidos na indústria do turismo, bem como 

de organizações representativas ambientais, culturais, nativas e de património (Amore, 1992). 

Pratica-se, de preferência, o método do ciclo de Deming ou PDCA, que se apresenta ilustrado de 

seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor do turismo, a longo termo, a competitividade estará estreitamente ligada à sua 

sustentabilidade, uma vez que a qualidade dos destinos turísticos é fortemente influenciada pelo seu 

ambiente natural e cultural e pela integridade da comunidade local. Na etapa de aplicação, a 

comunicação é fundamental e deve compreender ações – p.e. de marketing – dedicadas à promoção 

Ações preventivas e corretivas 

Monitorizar a eficácia dos planos de ação 
(realizado vs planeado) 

Execução dos planos de ação 

Definição e análise do problema 
Elaboração de planos de ação PLAN  

DO 

CHECK 

ACT 

Figura 5 – Esquema demonstrativo do ciclo de Deming ou PDCA. 
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do desenvolvimento do turismo sustentável, responsável e de qualidade (EC-ECSRT, 2012). Estudos 

revelam que os consumidores, no caso concreto turistas, estão disponíveis a pagar mais quando 

sabem que existem preocupações e medidas em prol do desenvolvimento sustentável (Nielsen, 

2015). 

A sustentabilidade no turismo preocupa-se por uma ampla gama de aspetos, de entre os quais se 

podem destacar os seguintes: utilização responsável dos recursos naturais, utilização de energia 

"limpa" sempre que possível, tendo em conta o impacte ambiental das atividades (produção de 

resíduos, pressão sobre a água, etc.), a proteção do património e a preservação da integridade 

natural e cultural dos destinos, a qualidade e a sustentabilidade dos postos de trabalho criados, as 

consequências económicas locais e a satisfação dos turistas (EC-ECSRT, 2012). 

O Turismo Sustentável (TS) pode ser considerado como um modelo dentro do desenvolvimento 

económico que é projetado para melhorar a qualidade de vida da comunidade de acolhimento, e, ao 

mesmo tempo, proporcionar uma elevada qualidade da experiência do visitante. Além disto, pretende 

manter a qualidade do meio ambiente, de que dependem tanto a comunidade de acolhimento como o 

visitante. É ainda relevante referir que a tomada de decisão deve considerar todos os segmentos da 

sociedade, incluindo as populações locais, para que o turismo e outros usuários dos recursos possam 

coexistir com o mínimo de impactes (Lertcharoenchoke, 1999). 
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Os objetivos de cada componente relevante do turismo sustentável apresentam-se explicados 

suncintamente, na ilustração seguinte. 

 

Figura 6 - Objetivos do turismo sustentável, adaptado de (Bâc, 2016). 

Em suma, para ser sustentável, o turismo deve ser economicamente viável, responder às 

necessidades da sociedade, preservar o ambiente e satisfazer o turista. Desta forma, o turismo deve 

proporcionar benefícios, sem prejuízo, quer para as gerações atuais, como para as futuras (EC-

ECSRT, 2012) – confinando assim os objetivos do conceito geral de DS para a prática do turismo – 

sustentável. 

2.3 Destinos turísticos sustentáveis 

2.3.1 Princípios para Destino turismo sustentável 

Um destino turístico sustentável é aquele que se preocupa em promover uma verdadeira parceria 

entre todos os atores envolvidos, sejam públicos ou privados, no desenvolvimento turístico e que se 

compromete com os princípios do Código Mundial de Ética do Turismo (CMET). O objetivo é alcançar 

uma ordem turística mundial, equitativa, acessível, responsável e sustentável (WCTE-UNWTO, 

1991). O destino turístico sustentável compromete-se, nomeadamente, com os princípios particulares 

do artigo nº 3 – ‘O turismo, fator de desenvolvimento sustentável’ – e todos os outros artigos do 

código, no geral. Os quais são apresentados na tabela nº 1 a seguir. 

OBJETIVOS COMPONENTE 
ECONÓMICA 

Assegurar actividades 
económicas 

sustentáveis a longo 
prazo. 

Assegurar benefícios 
socioeconómicos 

equitativos a todas as 
partes interessadas. 

Contribuição para a 
erradicação da pobreza. 

OBJETIVOS COMPONENTE 
SOCIAL 

Respeitar as tradições 
socioculturais dos 

destinos. 

Preservação do 
património cultural e dos 

valores tradicionais. 

Contribuir para o 
aumento da tolerância 

intercultural. 

OBJETIVOS COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Desenvolver formas mais 
eficazes de utilizar e 
explorar os recursos 

naturais. 

Proteger os processos 
ecológicos. 

 

Apoiar a preservação dos 
recursos naturais e da 

biodiversidade. 
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Tabela 1 – Artigos do Código Mundial de Ética do Turismo (Fonte: Amore, 1992) 

  

artigo 1º - Contribuição do turismo para a compreensão e respeito mútuo 
entre homens e sociedades 

  

artigo 2º - O turismo, vetor de desenvolvimento individual 
e coletivo 

  
artigo 3º - O turismo, fator de desenvolvimento sustentável 

  

artigo 4º - O turismo, utilizador do património cultural da humanidade e 
contribuindo para o seu enriquecimento 

  

artigo 5º - O turismo, atividade benéfica para os países e comunidades 
de acolhimento 

  

artigo 6º - Obrigações dos atores do desenvolvimento turístico 

  

artigo 7º - Direito ao turismo 

  

artigo 8º - Liberdade das deslocações turísticas 

  

artigo 9º - Direito dos trabalhadores e dos empresários 
da indústria turística 

  

artigo 10º - Aplicação dos princípios do Código Mundial 
de Ética do Turismo 

 

As medidas de liderança ambiental – sempre sustentadas pelo tri pilar – devem surgir de entre todos 

os diversos setores envolvidos: governo, serviço de alojamento, companhias aéreas, agências de 

viagens, serviço de restauração, operadores turísticos, agências, associações, revistas e websites de 

viagens e turistas (Amore, 1992). Só desta forma integrada é possível desenvolver, monitorizar e gerir 

um destino turístico sustentável.  
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2.3.2 Exemplos de medidas de turismo sustentável 

Atualmente, têm vindo a ser adotadas medidas e práticas ambientas e de procura da sustentabilidade 

em vários países e zonas. Na tabela seguinte 2, são apresentados exemplos de casos selecionados 

que evidenciam as diferentes tipologias de medidas adotadas e que indicam a potencialidade de vir a 

existir uma abordagem integrada. As medidas na tabela 2 foram selecionadas por serem adaptáveis 

aos destinos em análise e por contribuírem para a definição dos programas que serão propostos. 

Tabela 2 - Exemplos de medidas sustentáveis em destinos. 

 

 

Destino Medidas adotadas Links 
Data de 
consulta 

1 
Cozumel, 
México 

Conservação de tartarugas marinhas. 

http://www.cozumelmycozu
mel.com/Pages/CozumelTu
rtleProtectionProgramInfo.h

tml 

17-out-16 

2 

Torres 
del 

Paine, 
Chile 

EcoCamp utiliza energia gerada apenas com recursos 
naturais renováveis. 

http://www.ecocamp.travel/
en 

17-out-16 
Parceria com o programa CarbonFree para compensar 

todas as suas emissões de carbono. 

Excursões e atividades sustentáveis (trekking, yoga, 

passeios a cavalo). 

3 

Nice, 
França 

(hi 
hostel) 

Green Globe pelo uso de papel reciclado, tinta 
orgânica, produtos de limpeza ecológicos e alimentos 

orgânicos. 

https://www.hihostels.com/
pt/pages/sustainable-

tourism 
17-out-16 

4 
Costa 
Rica 

Plantação de poucos milhões de árvores por ano. 

https://www.ecotourism.org/
costa-rica 

17-out-16 

Utilização de zero fontes de carbono até 2021. 

Conservação de tartarugas marinhas. 

Produção orgânica e comércio justo de café, chocolate 
e artesanato. 

5 
Bonito, 
Brasil 

Controlo do número de visitantes ao destino. http://www.360meridianos.c
om/2015/05/destinos-

turismo-sustentavel.html 
17-out-16 

Prática de atividades ecoturísticas. 

6 

Fernado 
de 

Noronha, 
Brasil 

Controlo rígido do número de turistas que visitam a ilha 

http://www.360meridianos.c
om/2015/05/destinos-

turismo-sustentavel.html 

17-out-16 
Reduzir a emissão de carbono, usar material reciclado 

em construções. 

Envolvimento da comunidade local nos projetos 
turísticos. 

7 
Açores, 
Portugal 

Declaração de áreas protegidas para melhor gestão e 
conservação da natureza de forma a garantir a 

estrutura ecológica. 

http://www.qualitycoast.info
/?page_id=583 

18-out-16 Melhoria na gestão da água com o apoio do plano 
regional da água (PRA), que ambiciona a redução e 

uso racional deste recurso. 

Preservação e promoção da identidade e dos valores 
do património histórico e cultural. 

http://www.360meridianos.com/2015/05/destinos-turismo-sustentavel.html
http://www.360meridianos.com/2015/05/destinos-turismo-sustentavel.html
http://www.360meridianos.com/2015/05/destinos-turismo-sustentavel.html
http://www.qualitycoast.info/?page_id=583
http://www.qualitycoast.info/?page_id=583
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Tabela 2 - Exemplos de medidas sustentáveis em destinos. 

 

O comércio do turismo é estruturado de forma 
sustentável, proporcionando benefícios sociais e 

económicos a longo prazo. 

8 
Cascais, 
Portugal 

Esforços para redução de emissões CO2 em mais de 
20% até 2020. 

http://greendestinations.info
/top100-

2016/?dest=cascais  

18-out-16 

Sistema de aluguer de bicicletas públicas em vários 
pontos da cidade fornece informação sobre a 

biodiversidade costeira local no Centro de 
Interpretação Ambiental da Pedra do Sal (CIAPS), o 

primeiro edifício energia zero em Portugal. 

Dá relevância à educação ambiental, património 
cultural, natural e histórico local nas excursões que 

disponibiliza, no eco parque do Pisão. 

9 

Cidade 
do Cabo, 
África do 

Sul 

Procura de produtos orgânicos e emergência de 
empresas verdes. 

http://greendestinations.info
/top100-2016/?dest=cape-

town 

19-out-16 
Áreas protegidas como o parque nacional Table 

Mountain e o Cape Floral Kingdom que fazem parte do 
património mundial da UNESCO. 

Iniciativa ambiental The Cape Town Water Fund, que 
visa conservar as fontes de água na cidade. 

10 

Ilha de 
Ataúro, 
Timor-
Leste 

Áreas marinhas protegidas, bem como regulamentos 
para proteger a fauna marinha. http://greendestinations.info

/top100-2016/?dest=atauro-
island 

19-out-16 
Proteção da paisagem com envolvimento da 

comunidade local e ONGs nacionais e internacionais 

Prática comum de ecoturismo e excursões no âmbito 
ambiental. 

http://ataurotourism.org/  19-out-16 

11 
Punta 

Del Este, 
Urugai 

Práticas de sustentabilidade, como o sistema de 
separação de resíduos, reciclagem, reflorestamento e 

redução do consumo de plástico. 
http://greendestinations.info
/top100-2016/?dest=punta-

del-este 

19-out-16 

Participação ativa da comunidade local nos processos 
de planeamento do turismo. 

 

2.3.3 Modelos de turismo sustentável 

A sustentabilidade é cada vez mais uma preocupação presente entre os consumidores – turistas – na 

generalidade de produtos e serviços associados ao turismo (Amore, 1992). O interesse por turismo 

mais responsável levou ao conceito de turismo alternativo, o qual abrange diversos modelos de 

turismo, que serão esclarecidos mais adiante. Todos estes modelos de turismo representam 

alternativas ao turismo de massa, cada vez mais intolerado ambiental, ética e politicamente (Mihalic, 

2013). O turismo de massa é o mais praticado e é caracterizado por uma concentração extrema de 

turistas num determinado destino, sendo avaliado através do volume de turistas em relação ao 

território em causa e à densidade populacional local. A massificação pode levar à saturação de um 

http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=cascais
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=cascais
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=cascais
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=cape-town
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=cape-town
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=cape-town
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=atauro-island
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=atauro-island
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=atauro-island
http://ataurotourism.org/
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=punta-del-este
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=punta-del-este
http://greendestinations.info/top100-2016/?dest=punta-del-este
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lugar a vários níveis e, consequentemente, à sua degradação ambiental e cultural e à perda da sua 

genuinidade e atratividade (Theng et al., 2015). 

Existem diferentes modelos de turismo que potencializam a sua prática sustentável e que podem 

justificar o desenvolvimento de um destino turístico sustentável numa determinada região. Fazem 

parte deste conjunto de modelos os seguintes: turismo indígena, turismo soft, eco turismo, turismo 

verde, turismo responsável, turismo de impacte mínimo, turismo local, turismo de aventura, turismo 

de natureza, turismo rural, turismo de voluntariado, turismo cultural, agroturismo, turismo de 

conservação, entre outros (Cohen, 1994; Leksakundilok, 2004; Lertcharoenchoke, 1999; Mihalic, 

2013; Theng et al., 2015). Todos estes modelos de turismo estão incluídos no conceito de turismo 

alternativo. O turismo alternativo compreende um processo que promove uma forma justa de viajar 

entre membros de diferentes comunidades e que procura alcançar a compreensão mútua, 

solidariedade e paridade entre os participantes (Lertcharoenchoke, 1999), combatendo o turismo de 

massa. 

Conseguir diferenciar os vários géneros de turismo referidos anteriormente pode ser complexo devido 

ao facto da sua definição não ser precisa na literatura e de, em certos casos, diferentes autores 

descreverem o mesmo conceito com termos diferentes. No entanto, o turismo alternativo pode ser 

claramente diferenciado do turismo de massa, na medida em que se pretende favorecer o 

desenvolvimento do destino de acolhimento para além da vertente económica, beneficiando-se o 

ambiente, o património, a cultura e também a conexão entre o visitante e a população local. 

Essencialmente, é uma forma de turismo responsável e mais consciente dos seus efeitos negativos 

(Dwyer, 2014). 

Embora adote práticas no sentido do turismo sustentável, existem algumas implicações no turismo 

alternativo, que devem ser analisadas. São exemplos disso a redução do número de turistas/criação 

de um número limite de visitantes, a alteração do tipo de turista, a educação de todas as partes 

envolvidas e os impactes resultantes das atividades praticadas. Estas medidas são de difícil 

implementação num mercado turístico (classicamente de massa) já existente e já em curso, sem que 

se prejudique a viabilidade do mesmo.  

Podem inclusivamente resultar no declínio de receitas e consequentemente na perda de postos de 

trabalho e na redução do estilo de vida da população local de determinado destino 

(Lertcharoenchoke, 1999). Os esforços devem ser realizados tendo sempre em consideração o 

desenvolvimento de um turismo sustentável, mesmo compreendendo que o turismo irá sempre gerar 

impactes negativos e positivos (Bâc, 2016). 

Em suma, surgiram novas formas de turismo – turismo sustentável, responsável, alternativo – como 

alternativa ao clássico turismo de massa. Os modelos de turismo alternativo têm como principal 

objetivo, tanto em termos de oferta como de procura, o de contrariar os efeitos negativos que a 

atividade turística causa nos destinos (Bâc, 2016). 
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São várias as tipologias de turismo, existem pelo menos dois extremos, por um lado, o turismo de 
massa e, por outro, uma resposta alternativa e ideal, havendo várias possibilidades intermédias. Na 
tabela 3 seguinte, são apresentados os conceitos que descrevem o turismo sustentável e o turismo 
de massa, verificando-se as diferenças entre os mesmos. 

 
Tabela 3 - Principais diferenças, turismo de massa VS turismo alternativo. 

 

CARACTERÍSTICAS TURISMO DE MASSA [TM] TURISMO ALTERNATIVO [TA] 

Sector 

Tipo de visitante Turista Viajante 

Segmento Psicométrico (centrado no turista) Alocêntrico 

Volume Elevado Baixo 

Modo Tours organizadas; programas fixos Organizado pelo próprio viajante; decisões 
espontâneas 

Sazonalidade Época alta e baixa distintas Sem sazonalidade 

Origem Poucos mercados dominantes Sem mercado dominante 

Comportamento Confortável e passivo Exigente e ativo 

Número de turistas Grupos pequenos a grandes Grupos pequenos; indivíduo; família 

Crescimento rápido a longo prazo Crescimento consciente 

Marketing Agências turísticas; comercialização 
de pacotes de férias 

Venda genuína 

Atração 

Ênfase Altamente comercializado Moderadamente comercializado 

Caráter Genérico; estabelecido Específico; diferenciado; autêntico 

Orientação (apenas) só turistas Viajantes e locais 

Direcionado aos turistas Viajante decide 

Acomodação/serviço 

Dimensão Grande escala Pequena escala 

Padrão espacial Concentrado em zonas turísticas Zonas dispersas 

Limitado / resorts Comunidades; famílias de acolhimento 

Densidade Elevada Baixa 

Arquitetura Estilo internacional predominante; 
obstruído 

Estilo vernacular; desobstruído 

Edifícios recentes Edifícios antigos e/ou restaurados 

Propriedade Não local; grandes empresas; 
cadeias de hotéis multinacionais; 

Local; comércio local; pequenas empresas; 
operadoras específicas 

Economia 

Papel do turismo Domina a economia local Complementa a atividade local 

Relações Predominantemente externa Predominantemente interna 

Dispersão Extensa Mínima 

Efeito multiplicador Elevado Médio 

Distribuição da receita Baixa Elevada 

Regulamentação 

Controlo Sector privado não local; 
multinacional 

Comunidade local decide 

Quantidade Mínima; facilitadora do sector 
privado 

Extensa; que prevê e minimiza os impactes 
negativos 

Ideologia Mercado livre Intervenção pública 
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Tabela 3 - Principais diferenças, turismo de massa VS turismo alternativo. 

 

Ênfase Crescimento económico; 
concentrado no lucro 

Bem-estar e estabilidade da comunidade; 
holístico; visão integrante 

Prazo Pensado apenas para o futuro 
próximo 

Pensado a longo prazo 

Gestão 

Desenvolvimento Rápido desenvolvimento sem ser 
planeado com frequência 

Desenvolvimento lento e controlado; planeado 
estratégico 

Lidera o projeto Lidera o conceito 

Consciência dos 
impactes 

Efeitos e impactes ignorados Medidas de mitigação de impactes negativos 

Consumo energético Transporte eficiente com 
combustível fóssil 

Preocupações de utilização de energia de 
fonte renovável 

Espaço Resorts eficientes  

Responsável Estrangeiro População local 

Adaptado de (Leksakundilok, 2004). 

Desta forma, o turismo alternativo surgiu como um conceito reativo para dar resposta às 

características impactantes mais visíveis da atividade turística em massa, descritas na tabela 3 

anterior. 

2.3.4 Sistemas de gestão ambiental para destinos turísticos 

Neste subcapítulo, apresenta-se um exemplo de um sistema de avaliação ambiental para destinos – 

o desenvolvido pela organização Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Os modelos de 

avaliação da sustentabilidade ambiental são uma ferramenta de apoio – existem direcionados para 

ambientes construídos e para destinos, sendo este último o caso pertinente na dissertação – no 

desenvolvimento e gestão de destinos turísticos sustentáveis com critérios condutores no processo 

de procura da sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Logotipo da organização Global Sustainable Tourism Council – GSTC. 

 

Apesar de existirem vários sistemas de avaliação ambiental concebidos para destinos – como, por 

exemplo, o Green Destinations – a sua grande maioria é baseada nos critérios da GSTC (figura 7), 

sendo esta a entidade mais reconhecida a nível internacional. No âmbito dos sistemas de gestão 

ambiental, a GSTC destaca-se com critérios globais para a sustentabilidade no turismo. Foi 

inicialmente formada como uma coligação de 32 parceiros, pela Rainforest Alliance, através do 

programa United Nations Environment Programme (UNEP), em 2007, com o objetivo de promover 
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uma maior compreensão das práticas de turismo sustentável e a adoção de princípios universais de 

turismo sustentável (GSTC, 2016b). Atualmente, a GSTC é uma organização voluntária, sem fins 

lucrativos e independente, reconhecia pela UNWTO, que estabelece e monitora modelos globais de 

sustentabilidade de referência, com o propósito de aumentar o conhecimento e as práticas de turismo 

sustentável, de forma a assegurar a continuidade da indústria turística (GSTC, 2016a). 

Neste sentido, criou modelos padrão de critérios universais para a sustentabilidade: Global 

Sustainable Tourism Council Criteria (GSTC Criteria). Os critérios desenvolvidos pela GSTC servem 

como base para diversos destinos e serviços turísticos. A adoção e adaptação dos critérios da GSTC 

permite e facilita o alcance das práticas mais sustentáveis para proteger e gerir os recursos naturais e 

culturais. São também utilizados para educação e consciencialização, formulação de políticas, 

monitorização, avaliação e como base para a certificação ambiental de destinos turísticos 

sustentáveis (GSTC, 2016c, 2013). 

Os critérios resultam do esforço de criar uma linguagem global na procura da sustentabilidade no 

turismo, com especial atenção em quatro questões: a prática de uma gestão sustentável, os impactes 

socioeconómicos, os impactes culturais e os impactes a nível ambiental. Dentro destes critérios, em 

2013, foram desenvolvidos dois conjuntos de critérios mais direcionados. Critérios para o destino, 

Destination Criteria (GSCT-D), e critérios para hotéis e operadores turísticos, Industry Criteria (GSTC, 

2016b, 2016c). 

Os critérios da GSTC já foram consultados e aplicados numerosas vezes, em todos os continentes, 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento, tendo sempre em consideração as diretrizes padrão 

para o turismo sustentável. O que reflete o principal objetivo da GSTC, que se baseia em alcançar um 

consenso global sobre o turismo sustentável (GSTC, 2016c). 

O papel dos critérios de sustentabilidade é indicar o que deve ser feito e o objetivo a alcançar, e não 

como fazer. Os critérios globais de turismo sustentável foram concebidos para serem o início 

impulsionador de um processo para tornar a sustentabilidade numa prática comum em todas as 

formas de turismo (GSTC, 2013). 
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Para responder às necessidades dos destinos e satisfazer a definição de turismo sustentável, os 

destinos devem ter uma abordagem interdisciplinar, holística e integrada. De acordo com o sistema 

de avaliação desenvolvido pela GSTC, o GSTC Criteria, existem quatro objetivos principais, que 

correspondem às quatro secções de critérios da tabela 4 seguinte. Cada secção tem incorporado um 

conjunto de critérios de sustentabilidade, condutores do processo de avaliação e gestão dos destinos.  

Tabela 4 - Divisão das quatro secções de critérios. 

Secção A - demonstração da gestão sustentável do destino; 

Secção B - maximização dos benefícios sociais e económicos para a comunidade de 

acolhimento e minimização dos impactes negativos; 

Secção C - maximização dos benefícios para as comunidades, para os visitantes e para 

o património cultural e minimização dos impactes e; 

Secção D - maximização dos benefícios para o meio ambiente e minimização dos 

impactes negativos. 

 

Os critérios são projetados para serem usados por todos os tipos e escalas de destinos e são parte 

da resposta para os desafios globais estabelecidos pelas metas das Nações Unidas de 

desenvolvimento do milénio – a redução da pobreza, igualdade de género e sustentabilidade 

ambiental, incluindo as alterações climáticas, são assim as principais questões abordadas nestes 

critérios. Os critérios e indicadores da GSTC foram desenvolvidos com base em abordagens e 

critérios já reconhecidos incluindo, por exemplo, os indicadores de nível de destino da UNWTO, e 

refletem os padrões de certificação, indicadores, critérios e as melhores práticas adaptados a 

diferentes contextos culturais e geopolíticos, ao redor do mundo no âmbito do turismo e viagens 

(GSTC, 2013). 

De seguida, apresentam-se alguns dos objetivos que os critérios devem, supostamente, cumprir:  

1. Servir como diretrizes básicas para destinos que desejam tornar-se mais sustentáveis; 

2. Ajudar os consumidores a identificar destinos turísticos que realmente são sustentáveis; 

3. Servir como um denominador comum para a comunicação de informação, para conhecer 

destinos e informar ao público sobre a sua sustentabilidade; 

4. Ajudar na certificação de programas para garantir que seus padrões atendam à uma linha de 

base amplamente aceite e reconhecida; 

5. Oferecer um ponto de partida para o desenvolvimento de requisitos de turismo sustentável 

em programas governamentais, não-governamentais e no setor privado; 

6. Servir como diretrizes básicas para entidades de ensino e formação, como escolas e 

universidades de hotelaria (GSTC, 2013). 
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Para além dos critérios, a GSTC disponibiliza também um programa de formação, o GSTC 

Sustainable Tourism Training Program (STTP), que possibilita a partilha de conhecimentos práticos e 

etapas concretas para a adoção de melhores práticas de sustentabilidade. Desta forma, com o 

propósito de reforçar a sensibilização para o turismo sustentável em destinos em todo o mundo, o 

programa de formação abrange as tendências globais em turismo sustentável e as melhores práticas 

de sustentabilidade para empresas e destinos. Projetado para ser uma experiência intensa e 

interativa, o programa STTP é liderado por formadores especialistas da GSTC, permitindo a 

oportunidade de aprofundar a compreensão dos critérios GSTC Criteria, dos padrões globais que 

sustentam o conceito de sustentabilidade nas dimensões de viagem e turismo e do papel da 

acreditação e certificação no avanço da agenda de sustentabilidade da indústria do turismo (GSTC, 

2016d). 

Esta é uma iniciativa que contribui para a procura da sustentabilidade a nível global, nomeadamente 

nos projetos Global Action for Sustainable Consumption and Production (GASCP) e Sustainable 

Tourism Programme Commited to Drive the Change (STPCDG). 
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A organização GSTC pretende continuar a promover a aplicação dos critérios como padrão global de 
referência para viagens e turismo sustentáveis, os quais servem como ferramentas vitais para elevar 
boas práticas e políticas, além de impulsionarem a procura no mercado turístico para todos os atores 
envolventes. Todas as atividades realizadas pela organização, durante 2017, serão projetadas para 
apoiar um ou mais dos objetivos estratégicos que se apresentam de seguida (Plan et al., 2017). 

1. Rever os critérios GSTC Destination Criteria e gerir o processo de revisão em conformidade 

com as normas definidas no código da ISEAL Alliance; 

2. Incentivar um maior acesso de produtos sustentáveis ao mercado, através da aplicação da 

estrutura da GSTC, como um meio de aumentar a confiança do consumidor em produtos 

devidamente rotulados como sustentáveis; 

3. Aumentar os níveis de consciencialização e educação de todos os atores envolventes de 

viagens e turismo no que diz respeito a conceitos de turismo sustentável; 

4. Desenvolver e manter um conjunto diversificado de fontes de financiamento que sustentem a 

missão e as atividades essenciais da organização; 

5. Comprometer-se com empenho no projeto de 10 anos de programas de turismo sustentável 

da ONU (10YFP); 

6. Aprimorar o controlo de conformidade de reivindicações realizadas com o nome e marca da 

GSTC; 

7. Realização de um plano para o desenvolvimento de mecanismos de comunicação de 

impactes. 

Conclui-se, portanto, que já existem critérios enquadradores para a gestão e avaliação da 
sustentabilidade adaptados aos destinos turísticos, que vão para além dos ambientes construídos e é 
neste âmbito que a abordagem do LiderA Destinations foi desenvolvida e se insere. 

O desenvolvimento de um destino turístico sustentável é o projeto integrador do LiderA Destinations, 
sendo uma oportunidade estruturante para atrair turistas que valorizam a sustentabilidade (sendo um 
área com elevado crescimento), bem como um desafio para as entidades de turismo, para os 
municípios, para o sistema LiderA, para os alojamentos, restauração, operadores turísticos e outros 

que assumam ou pretendem vir a considerar a procura da sustentabilidade. 

Este sistema de avaliação – LiderA Destinations – já foi utilizado em dissertações anteriores, 
nomeadamente em (Costa, 2016; Oliveira, 2015; Sousa, 2015) e vai ser aplicado na presente 
dissertação para destinos fora de Portugal pela primeira vez. O projeto LiderA Destinations e o 
sistema de avaliação que incorpora serão esclarecidos no seguinte capítulo 3. 
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3. SISTEMA LIDERA DESTINATIONS 

3.1 Destinos sustentáveis segundo o LiderA 

O projeto de sustentabilidade da LiderA Destinations surge no início do ano de 2013, na sequência de 

pesquisas e trabalhos desenvolvidos pelo Professor Doutor Manuel Pinheiro, docente do Instituto 

Superior Técnico (IST) da Universidade Técnica de Lisboa, e fomenta o conceito de Destinos 

Turísticos Sustentáveis.  

É um sistema voluntário de apoio à procura da sustentabilidade na indústria turística e é um dos 

projetos referenciados nos projetos Turismo 2020 nomeadamente no ponto III. CAPACITAR, na 

Capacitação, Formação e I&D+I em Turismo. Desta forma, o projeto é uma das iniciativas integradas 

no Plano de Ação Turismo 2020 (LiderA_Destinations, 2017c). 

 

Figura 8 - logotipo do LiderA Destinations. 

 

No âmbito da necessidade de a indústria turística criar programas ambientais que procuram otimizar 

o seu desempenho e disponibilizar serviços ambientalmente corretos, a LiderA Destinations assumiu 

Portugal como um destino turístico de excelência, digno de aderir ao movimento pela procura da 

sustentabilidade – a qual tem sido uma tendência transversal à maioria das atividades, nas mais 

diversas disciplinas e mercados, nas últimas décadas. Deste modo, a integração do bom 

desempenho ambiental e procura da sustentabilidade nas atividades dos agentes turísticos e das 

zonas permite contextualizar e vir a desenvolver o conceito de destinos turísticos sustentáveis 

(DTS) (LiderA_Destinations, 2017c). 

A LiderA Destinations apresenta um programa que visa criar, capacitar e certificar destinos turísticos 

sustentáveis, otimizando as boas práticas ambientais nas atividades turísticas das zonas que 

assume, baseado nas normas do LiderA – sistema criado anteriormente (2000), que se ocupa da 

avaliação do meio ambiente construído. Neste contexto, o programa prevê o envolvimento de 

diferentes entidades do sector, tais como operadores turísticos, alojamento, restauração, transportes 

e outros serviços, e regionais (regiões, municípios e outras), criando assim uma rede de destinos 

sustentáveis. Com início oficial em Abril de 2014, o projeto LiderA Destinations começou a 

desenvolver parcerias e capacitação para melhorar o desempenho e procura a sustentabilidade dos 

destinos turísticos e da rede de serviços que dele fazem parte (LiderA_Destinations, 2017c, 2017d). 
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Considerando o âmbito do projeto, os objetivos que este pretende alcançar – no percurso da 

implementação do conceito de destinos turísticos sustentáveis – são os seguintes 

(LiderA_Destinations, 2017a): 

 Promoção do desenvolvimento de um turismo sustentável, responsável e de qualidade; 

 Destaque de uma rede de serviços e locais com desempenho otimizado e comprovado; 

 Maximização do desempenho ambiental com redução de custos, simultaneamente; 

 Consolidação da imagem e da visibilidade de Portugal como um conjunto de destinos 

sustentáveis de qualidade; 

 Contribuição para a atração e fidelização de clientes com preocupações ambientais. 

 

O projeto LiderA Destinations promove a consciência ambiental nos destinos turísticos que assume, 

criando redes de serviços integrados que procurem contribuir para a procura da sustentabilidade. 

Deste modo, a missão pela qual o projeto se move, é a seguinte (LiderA_Destinations, 2017b): 

«Destino Turístico Sustentável: um destino (zona) em que existe uma procura de bom 
desempenho ambiental, social e económico, especialmente nos aspetos que são relevantes e 
suportam as atividades turísticas. Para a criação de um destino deste género é necessário que 

existam alguns serviços tais como alojamento, restauração, operadores turísticos, entre 
outros, que assumam e apliquem a procura da sustentabilidade.» 

 
 

A implementação do LiderA Destinations assenta em três etapas principais claras 

(LiderA_Destinations, 2017e): 

I. Avaliar a possibilidade de desenvolver um destino turístico sustentável, nomeadamente 
qualificar o grau de posicionamento nos critérios relevantes para o destino turístico 
sustentável, bem como potenciais medidas a considerar existentes ou a desenvolver; 
 

II. Ao aderirem ao destino turístico sustentável (DTS), a zona e serviços turísticos intervenientes 
assumem um contributo na procura da sustentabilidade (através de uma política ambiental), 
demonstrando as práticas que adotam e apresentando-se recetivos à implementação de 
melhorias. Em função do estado de implementação e desempenho de cada serviço, será 
efetuada uma análise, avaliação e classificação segundo as classes do sistema LiderA (de G 
a A++). De forma a integrarem a rede do destino sustentável, os serviços necessitam de 
apresentar pelo menos uma classe C, que representa uma melhoria de 25% relativamente à 
prática comum de referência (classe E). 
 
 

III. As classes de desempenho do sistema LiderA – acrónimo para Liderar pelo Ambiente – 
variam conforme os níveis de desempenho ambiental. Vão desde o nível de prática atual 
(classe E) aos níveis de desempenho efetivamente sustentáveis atribuídos por serem 
neutrais ou regenerativos (classes A, que vão até A+++). 
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De seguida, apresentam-se, detalhadamente, todas as classes de desempenho do LiderA (LiderA, 
2016), as quais são atribuídas conforme o resultado da avaliação pelos critérios – ponderados com 
peso relativo percentual de acordo com a sua relevância ambiental (LiderA, 2017a). 

 

 

Figura 9 – Escala de classes de desempenho ambiental do sistema LiderA. 

-G e F, classes que indicam que o desempenho é pior que a prática usual; 

-E, classe que indica um valor de desempenho igual à da prática usual ou de referência; 

-D, classe que indica uma melhoria de 12,5% face à prática (ou valor de referência); 

-C, classe que indica uma melhoria de 25% face à prática (ou valor de referência); 

-B, classe que indica uma melhoria de 37,5% face à prática (ou valor de referência); 

-A, classe que indica uma melhoria de 50% face à prática (ou valor de referência); 

-A+, classe que indica uma melhoria de 75% face à prática (ou valor de referência) representando, no 
fundo, um fator 4; 

-A++, classe que indica uma melhoria de 90% face à prática (ou valor de referência) representando, 
no fundo, um fator 10; 

A experiência resultante da aplicação do LiderA e das certificações obtidas na componente 

construtiva, revela que na maioria das situações se consegue atingir o desempenho de C e B e por 

vezes até de A, com acréscimos de custos reduzidos, dispondo de uma boa relação custo eficiência, 

desde que tal tenha sido considerado adequadamente na fase inicial da conceção do projeto. Para a 

certificação através do sistema LiderA ser conferida, é necessário a obtenção da classe C ou superior 

após a avaliação do desempenho ambiental (LiderA, 2017b).  
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O sistem LiderA Destinations tem uma ponderação que se traduz de forma diferente, para o 

desempenho dos destinos, sendo que as classes vão de 0 a 4. O valor de 0 corresponde a ausência 

de práticas de sustentabilidade, 1 corresponde a práticas de sustentabilidade pontuais, 2 indica 

práticas generalizadas e 4 práticas excelentes de sustentabilidade, como se pode verificar na figura 

10 a seguir. Esta ponderação de classes é aplicada numa primeira fase, de versão de avaliação 

inicial. 
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 Não dispõe de nada 0 

Práticas pontuais 1 

Práticas generalizadas 2 

Excelente 4 

 

Figura 10 - Ponderação de classes de desempenho ambiental para destinos, do sistema LiderA 
Destinations. 

Após a implementação (1 ano e seguinte) e já com base nos valores de desempenho verificados, os 

valores ponderados atribuídos para as classes de desempenho utilizados são reconvertidos para a 

escala de 0 a 10. 

Os critérios considerados na avaliação de destinos turísticos sustentáveis são 21 e apresentam-se 

enumerados de seguida: 

C1 Valorização territorial e otimização ambiental 

C2 Valorização ecológica e interligação de habitats 

C3 Integração paisagística e proteção e valorização do património 

C4 Eficiência de consumos e gestão energética 

C5 Eficiência de consumos e gestão das águas 

C6 Durabilidade e materiais locais e de baixo impacte 

C7 Tratamento das águas residuais e caudal de reutilização de águas usadas 

C8 Caudal de emissões de carbono 

C9 Produção, gestão e valorização de resíduos 

C10 Utilização e comércio de produtos locais 
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C11 Promoção de temáticas ambientais (é o que se incute e transmite, é o que se diz!) 

C12 Consciencialização ambiental (é o que se faz!) 

C13 Relação preço/qualidade e investimento ambiental 

C14 Empregabilidade e criação de emprego e trabalho local 

C15 Oferta de experiências ambientais 

C16 Condições de segurança e controlo 

C17 Acesso a transportes públicos, mobilidade de baixo impacte e soluções inclusivas 

C18 Contribuição para o destino e percursos 

C19 Políticas e gestão ambiental 

C20 Sensibilização e Formação 

C21 Marketing ambiental e divulgação do destino e rede de serviços 

No processo de avaliação dos destinos turísticos em análise na presente dissertação – Bali, na 

Indonésia e São Sebastião, no estado de São Paulo, no Brasil – serão os 21 critérios de 

sustentabilidade acima que serão aplicados. Os 21 critérios vão conduzir a avaliação dos destinos, 

que se desmembra em quatro vertentes: alojamento, serviços (como operadores turísticos), 

restauração e a zona (destino em si). 

No caso do sistema LiderA Destinations, apesar de se avaliar o destino em si, a certificação é apenas 

possível para serviços e entidades, ou redes de serviços e entidades que funcionem 

cooperativamente.  
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3.2 Desenvolver os destinos turísticos sustentáveis 

O desenvolvimento de um destino sustentável abrange o desenvolvimento da rede e medidas e 

depois a mobilização. Desde logo antes de iniciar a implementação do destino, deve se identificar o 

grau de avaliação da procura da sustentabilidade (utilizando a estrutura e critérios definidos) e 

identificação das potenciais medidas a adotar para a procura da sustentabilidade. 

Caso exista possibilidade de procurar a sustentabilidade nesse destino importa criar uma dinâmica de 

desenvolvimento e gestão. Através da ilustração presente na figura 11, é possível compreender mais 

aprofundadamente a dinâmica de funcionamento do LiderA Destinations (LiderA_Destinations, 

2017e). 

 

Figura 11 -Ilustração esquemática do funcionamento do projeto LiderA Destinations. 
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A dinâmica de gestão de um DTS, pelo sistema LiderA, inclui as seguintes etapas 

(LiderA_Destinations, 2017e): 

00 – Definição de zona e estabelecimento de parcerias convenientes; 

01 – Assumir políticas de sustentabilidade para o destino (e respetiva rede de serviços e parceiros) e 

estabelecimento de um plano de ação; 

02 – Contacto com potenciais intervenientes interessados a assumir as políticas de sustentabilidade 

adotadas;  

03 – Disponibilização de orientações (guias) para cada interveniente se adaptar e ser capaz de 

aplicar o plano de ação consoante as políticas de sustentabilidade pretendidas, sensibilizar e formar 

os seus colaboradores; 

04 – Comprovação e divulgação da aplicação de boas práticas por parte de cada interveniente para 

posterior avaliação e certificação; 

05 – Gestão e monitorização do desempenho sustentável. Identificação de oportunidades de melhoria 

para posterior implementação; 

06 – Verificação e revisão contínuas (anualmente).  

 

Atualmente, em 2017, a ambição do projeto LiderA Destinations é estrear-se em novos destinos. 

Destinos internacionais, fora de Portugal. 

Assim, nos próximos capítulos 4 e 5, o sistema de avaliação ambiental e de sustentabilidade da 

LiderA Destinations será testado, pela primeira vez, em destinos turísticos internacionais, mais 

especificamente em Bali, na Indonésia e em São Sebastião, no Brasil. 
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4. CASO DE BALI, INDONÉSIA 

4.1 Caracterização do destino 

A Indonésia é um destino de sonho de muitas pessoas, principalmente à conta da ilha de Bali. A ilha 

paradisíaca de Bali está localizada a 4.555 km da Austrália e está situada entre as ilhas da Indonésia 

de Lombok e Java, tem uma área de 5780 km
2 

e tem cerca de 153 km de comprimento e 112 km de 

largura. A sua capital é Denpasar – onde é o aeroporto principal – e localiza-se no sul da ilha 

(Travelonline.com/bali, 2016). 

Apesar de não ser a maior ilha da Indonésia, é a mais procurada e visitada, sendo o destino mais 

relevante deste país. Para além das suas características naturais – paisagens repletas de colinas, 

montanhas, cascatas, vulcões, arrozais e praias diversas (de areia branca e de areia preta), – Bali 

destaca-se por oferecer atrações turísticas a nível cultural (implicando um choque cultural significativo 

para a maioria dos seus visitantes) e religioso (com milhares de templos hindus). Tem uma população 

de aproximadamente 4,22 milhões, seguindo a maioria das pessoas a religião do hinduísmo balinesa 

e o restante seguindo uma religião principalmente islâmica – como a maioria da Indonésia –, 

(Travelonline.com/bali, 2016). 

A economia de Bali é alimentada maioritariamente pelo setor de turismo. Na verdade, a ilha é um dos 

componentes vitais para o país em desenvolvimento da Indonésia. Sendo um dos destinos turísticos 

de classe mundial, o crescimento económico de Bali é de 9% por ano, com um valor exportado de 

mais de US $ 100 milhões (Baliguide.com, 2016). 

O sul de Bali (Legian, Sanur, Kuta e Nusa Dua) é a área da ilha mais desenvolvida para o turismo. A 

restante área baseia-se principalmente na exploração agrícola. No entanto, as atividades turísticas – 

suportam mais de 60 mil empregos – que decorrem no sul de Bali contribuem com a maior 

percentagem para o crescimento económico, em mais de 50%.Outras atividades características de 

Bali, que acompanham as turísticas, são a produção de vestuário e o artesanato (Baliguide.com, 

2016). 

É, portanto, um destino de eleição para diferentes tipos de turistas: desde o turista de massa; ao 

turista que procura um destino de relaxamento e praia; ao mochileiro; ao turista que pretende uma 

experiência de retiro espiritual; até ao turista que procura uma experiência de voluntariado. Todas as 

características da ilha de Bali mencionadas refletem um destino bastante completo, que incorpora 

diferentes vertentes do turismo. Devido ao mencionado e ao facto de a autora da dissertação ter tido 

a oportunidade de visitar a ilha, decidiu-se avaliar este destino através do sistema do LiderA 

Destinations. 
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Figura 12 - Enquadramento da localização de Bali, Indonésia (Fonte: Google Maps). 

 

Como Bali é um destino muito popular e recorrente, é importante considerar alguns dados estatísticos 

sobre a ilha, que são apresentados abaixo (Balidiscovery.com, 2016, 2015): 

 Bali teve 4,6 milhões de registos de entrada de turistas estrangeiros na ilha, no ano de 2016; 

 A estadia média de um turista estrageiro em Bali foi de 8,66 dias, durante o ano de 2015; 

 O gasto médio em US$ por parte de um turista estrangeiro em Bali foi de 125,93$/dia (26,69% 

para acomodação, 18,53% alimentação, 14,8% compras, 15,27% transporte, 15,19% atrações 

turísticas e o restante para outros serviços), no ano de 2015. O setor hoteleiro é, portanto, o que 

fatura mais no turismo em Bali). 

Os diferentes tipos de turistas que visitam Bali são apresentados de seguida, conjuntamente com a 

percentagem correspondente à sua contribuição total em US$ para o turismo da ilha 

(Balidiscovery.com, 2016): 

 Backpackers ou mochileiros – 30$ a 498$ (27,75%); 

 Middle travellers – 499$ a 965$ (31,36%); 

 Upper middle travellers – 966$ a 2868$ (37,39%); 

 Top travellers – mais de 2868$ (3,55%). 
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Visita ao destino de Bali, Indonésia 

Em julho de 2016, deu-se a oportunidade de conhecer um pouco da ilha de Bali, na Indonésia. 

Visitaram-se vários sítios que se incluem nos mais conhecidos e turísticos da ilha. Fizeram-se tours 

organizadas por agentes turísticos contratados previamente em Portugal, como também tours 

organizadas por pessoas locais, que as vendem em bancas na rua, e exploraram-se os lugares onde 

se ficou acomodado, caminhando. A viagem ocorreu no período de 21 de julho a 1 de agosto de 

2016, cinco dias em Ubud (interior da ilha) e os restantes na região de Nusa Dua (zona de litoral, de 

praias). 

Durante a estadia em Ubud, visitaram-se outros lugares, entre os quais o vulcão Batur e a montanha 

de Kintamani, Celuk (zona de artesanato), o templo Tampak Siring (templo de águas sagradas), o 

templo Ulun Danu (templo indu), o monte Bratan, as cascatas Gitgit, e a floresta sagrada dos 

macacos Monkey Forest. Durante a estadia em Nusa Dua, os sítios visitados foram o templo de 

Uluwatu, o templo de Tanah Lot, a praia de Jimbaran e a ilha de Nusa Lembongan. 

No mapa apresentado abaixo pode-se localizar na ilha de Bali cada lugar mencionado anteriormente. 

 

Figura 13 - Mapa de Bali com locais visitados assinalados (Fonte: Google Maps). 
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Na tabela 5 abaixo faz-se a correspondência dos nomes dos lugares marcados no mapa da fig. 13. 

Tabela 5 - Correspondência dos nomes dos locais visitados à sua referência numerária no mapa da fig. 
13 

UBUD 22/07 a 25/07 

1 Vulcão Batur e Montanha Kintamani 

2 Celuk 

3 Templo Tampak Siring 

4 Campos de Arroz  

5 Templo Ulun Danu 

6 Cascatas Gitgit 

7 Quinta de produção biológica Satria Agrowisata 

8 Sweet Orange Warung 

9 Floresta sagrada dos macacos Monkey Forest 

NUSA DUA 26/07 a 1/08 

10 Praia Jimbaran 

11 Templo Uluwatu 

12 Templo Tanah Lot 

13 Nusa Lembongan (ilha) 
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Na próxima figura 16, são ilustrados os lugares mencionados anteriormente que foram visitados em 
Bali, com fotografias.  

 

Figura 14 - Fotografias dos locais visitados em Bali. 
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4.2 Avaliação qualitativa do destino 

Neste subcapítulo 4.2, será realizada a avaliação detalhada do destino da ilha de Bali, na Indonésia. 

É de notar que esta avaliação resulta da observação não muito rigorosa e durante um pequeno 

período de tempo (10 dias) de parte da ilha de Bali, na Indonésia e posterior pesquisa. Desta forma, 

trata-se de uma avaliação limitada e que pode apresentar lacunas relativamente à realidade. 

A avaliação realizada foi conduzida pelos critérios simplificados do sistema LiderA Destinations. 

Apesar de não ter sido possível avaliar todos os critérios, por falta de informação suficiente, foram 

avaliados a sua grande maioria e a tabela correspondente à avaliação do destino turístico de Bali 

(tabela 4) encontra-se no subcapítulo 4.3.1. 

De seguida, procede-se à avaliação fundamentada do destino de Bali, consoante os critérios 

avaliados, apresentados abaixo. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Integração Local e na área do Solo.  

Critério: Valorização territorial e otimização ambiental. 

Relativamente à valorização territorial, constatou-se a ocorrência de reabilitação da área de um 

edifício pertencente a um hotel anteriormente abandonado e degrado, contribuindo para as 

infraestruturas já existentes. O hotel em causa é o Honeymoon Guest House, em Ubud. Já no que diz 

respeito à otimização ambiental, não se verificou controlo dos resíduos presentes no escoamento de 

águas superficiais. Isto pode provocar a contaminação da área permeável da região, sendo a maioria 

das vias permeáveis. Há diversos hotéis implementados e com atividades em áreas de arrozais, 

afetando a permeabilidade da região. 

 

Figura 15 - Fotografia de um ralo de escoamento superficial numa rua de Ubud, Bali. 
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Na dimensão Ecológica, na vertente de Integração Local e na área de Ecossistemas Naturais.  

Critério: Valorização ecológica e interligação de habitats. 

Há valorização de fauna e flora. São exemplos disso, o santuário de macacos na Floresta Sagrada 

dos Macacos (fig. 18), em Ubud, as diversas quintas de produção biológica das mais variadas 

culturas, a conservação de espécies marinhas (corais e peixes associados) e seu habitat mediado por 

duas ONGs locais de Bali em parceria com a organização Fauna & Flora International. Há interligação 

de habitats na medida em que Bali está repleto de arrozais e os hotéis e restaurantes são construídos 

em harmonia com essas áreas verdes. Nas áreas protegidas de Bali, incluem-se, por exemplo, a 

AMP de West Bali National Park (mapa na fig. 19) e a AMP de Nusa Penida (localização ilustrada na 

fig. 20). 

 

Figura 16 - Floresta Sagrada dos Macacos, em Ubud, Bali. 

 

 

Figura 17 - Localização da área marinha protegida West Bali National Park, no mapa de Bali.  
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Figura 18 - Localização da área marinha protegida de Nusa Penida, no mapa de Bali. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Integração Local e na área de Paisagem e Património.  

Critério: Integração paisagística e proteção e valorização do património. 

Há total integração paisagística, é notável a inserção dos hotéis e restaurantes no contexto visual 

local no que diz respeito às cores, materiais, alinhamentos e estilos tradicionais e locais. Há proteção 

e valorização do património, sendo a ilha de Bali repleta de templos bem estimados, protegidos e 

respeitados. 

 

 

Figura 20 - Exemplo de um bar/café - Sweet Orange Warung - construído em harmonia com a paisagem. 

Figura 19 – Ilustração de algumas construções (incluindo hotéis) plenamente integrados na paisagem de 
campos de arroz, em Ubud, Bali.  
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Na dimensão Ecológica, na vertente de Recursos e na área da Energia.  

Critério: Eficiência de consumos e gestão energética. 

Apesar da opção da maioria dos locais balineses ser utilizar a moto em detrimento do automóvel 

como meio de transporte, há demasiado tráfego de veículos e, portanto, o nível de emissões de 

carbono deverá ser elevado mesmo assim. Os carros são na sua grande maioria pertencentes às 

operadoras turísticas e são todos relativamente recentes, com consumos dos mais eficientes, apesar 

de serem abundantes. A grande maioria dos edifícios tem espaços abertos, permitindo assim uma 

boa gestão de temperatura e clima, não sendo necessário a implementação de ar condicionado (AC) 

na grande maioria das vezes.   

 

Figura 21 - Trânsito em Bali. Pode-se verificar que a maioria dos veículos utilizados pelos locais são 
motos. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Recursos e na área de Água.  

Critério: Eficiência de consumos e gestão das águas. 

Nos hotéis preocupam-se com a gestão da água, implementando medidas de redução deste recurso, 

por exemplo os autoclismos reutilizam a água consumida nos duches. Não foi possível obter 

informação relativa a mais medidas que visem a redução do consumo de água, no entanto, é 

provável que os hotéis pratiquem outras medidas para além da mencionada. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Recursos e na área de Materiais.  

Critério: Durabilidade e materiais locais e de baixo impacte. 

Há aplicação de materiais duráveis e de baixo impacte no mobiliário, tais como madeiras e bamboo. 

Estas madeiras são, regra geral, provenientes da ilha de Sumatra e são certificadas pelo governo da 

Indonésia. Apesar de não serem provenientes de uma distância de menos de 100Km, há a 
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preocupação do uso de materiais do próprio país. A pedra vulcânica também é bastante utilizada em 

obras de construção das vias urbanas e nos templos e é extraída na própria ilha de Bali. Neste caso, 

da pedra vulcânica, apesar de ser um material local, não se obtiveram informações relativas ao 

controlo da exploração deste recurso, que também é relevante para medir a sustentabilidade, dado 

que é um recurso finito. 

 

Figura 22 - Ilustração da utilização do bamboo durante a construção de uma casa, em Bali. 

 

Figura 23 - Utilização de materiais naturais como madeira e pedra vulcânica, no bar Sweet Orange 
Warung, em Ubud, Bali. 
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Figura 24 - Ilustração da utilização de pedra vulcânica proveniente da ilha aplicada na construção de 
templos, em Bali. 

 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Cargas Ambientais e na área de Efluentes. 

Critério: Caudal de reutilização de águas usadas. 

Há reutilização de águas usadas nos duches, pelo menos no reabastecimento dos autoclismos. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Qualidade e na área de Produtos. 

Critério: Utilização e comércio de produtos locais. 

Há uso e venda de produtos locais. Na alimentação, no artesanato e no vestuário, os produtos são 

praticamente todos provenientes e produzidos localmente (a menos de 100 km) ou no país. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Qualidade e na área de Ambiente. 

Critério: Consciencialização ambiental 

A sustentabilidade está presente em algumas atividades turísticas. Nomeadamente na promoção de 

excursões de trekking no monte do vulcão Batur; excursões de bicicleta pelos arrozais e parte mais 

rural de Ubud; e excursões onde visitam as quintas de agricultura biológica e as produções de café 

balinês. É frequente ver caixotes do lixo que apelam à consciencialização ambiental em templos e 

também em zonas mais selvagens. 
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Figura 25 - Exemplo de preocupação com a separação dos resíduos. 

 

 

Figura 26 - Caixote do lixo numa zona mais selvagem, a caminho das cascatas Gitgit. 
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Figura 27 - Caixote do lixo que apela à separação de resíduos, na Floresta Sagrada dos Macacos, em 
Ubud, Bali. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Qualidade e na área de Custos. 

Critério: Relação preço/qualidade e investimento ambiental. 

Não é notória a relação justa de preço, qualidade e sustentabilidade já que o mesmo produto 

(artesanato e roupa, por exemplo) é comercializado a diversos preços. O preço varia consoante a 

distância às zonas mais turísticas. Em praias de hotéis resort o mesmo produto é mais caro, do que 

no mercado da zona, por exemplo. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 
Emprego Local. 

Critério: Empregabilidade e criação de emprego e trabalho local. 

Empregam-se pessoas locais em todo o tipo de atividades, turísticas inclusive. Mesmo que os 

investidores e proprietários dos negócios sejam muitas vezes estrangeiros, os empregados são 

sempre locais. Os principais sectores empregadores em Bali são a agricultura e o turismo (incluindo 

todas os seus serviços e componentes). 
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Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 
Interação Ambiental. 

Critério: Oferta de experiências ambientais. 

Há oferta e disponibilidade de experiências ambientais. O contacto com a natureza e sua beleza 

natural é bastante explorado nas atividades turísticas em Bali. Por exemplo, na excursão que inclui a 

admiração do vulcão Batur, o restaurante turístico sugerido para o almoço tem uma vista espetacular 

sobre o vulcão, o lago e o monte Kintamani que o rodeiam. As excursões já mencionadas 

anteriormente de trekking, de passeios de bicicleta pelas regiões rurais, de contemplação dos 

arrozais e as visitas às quintas de produção biológica de inúmeros alimentos (frutas, café, entre 

outros). A visita das numerosas cascatas de beleza ímpar também faz parte dos diversos roteiros da 

ilha de Bali. Existe uma excursão de trekking que se inicia de madrugada para poder contemplar o 

nascer do sol por detrás do vulcão. Uma grande percentagem do turismo de Bali relaciona-se com a 

prática de surf, vêm surfistas de todo o globo experienciar as praias e ondas da ilha. Há excursões 

que exploram atividades no oceano como mergulho com garrafa, ou snorkeling, ou apenas passeios 

de barco. Passar alguns dias nas ilhas detentoras de beleza extrema envolventes, como a Nusa 

Lembongan, a Gili Trawangan, a Gili Air, a Gili Meno e a Nusa Penida, também faz parte do role de 

experiências ambientais que se podem vivenciar quando se visita Bali. O yoga também atrai muitos 

turistas a Bali, e esta atividade é-lhes oferecida como uma experiencia espiritual mas também 

ambiental, pois pode ser praticada com vista para um arrozal ou para o oceano, por exemplo. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 
Segurança. 

Critério: Condições de segurança e controlo. 

Há segurança no local. Este destino é seguro para se estar e visitar, quer nos lugares que se visitam, 

quer por parte das operadoras que prestam os serviços turísticos, como nos hotéis e restaurantes. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 
Acessibilidade. 

Critério: Acesso a transportes públicos, mobilidade de baixo impacte e soluções inclusivas. 

Não há acessibilidade para todos. Não existem soluções inclusivas e adequadas para pessoas com 

mobilidade condicionada na grande maioria das atividades propostas pelo turismo de Bali. A rede de 

transportes públicos passa despercebida, não sendo, portanto, uma opção viável para quem visita a 

ilha. A solução para os turistas passa por alugar carros ou motos ou ainda carro com motorista que 

na maioria das vezes faz a vez do guia simultaneamente.  
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Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 
Dinâmica Local. 

Critério: Contribuição para o destino e percursos. 

Há contributo para fomentar, melhorar e divulgar o percurso do destino. Há imensa divulgação, por 

exemplo logo no aeroporto deparamo-nos com uma panóplia de flyers a divulgar todo o tipo de 

excursões que se podem fazer na ilha de Bali. Nas próprias ruas é possível encontrar com facilidade 

bancas de venda de excursões. Também em formato digital, existem diversas páginas nas redes 

sociais que se prestam à divulgação de percursos, serviços, tours, restaurantes e hotéis da ilha, 

sendo a mais conhecia a página de instagram The Bali Bible. 

 

Figura 28 - Página da rede social instagram The Bali Bible. 
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Figura 29 – Página website The Bali Guideline - thebaliguideline.com. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Uso Sustentável e na área de Política. 

Critério: Políticas e gestão ambiental. 

Não foi obtida informação acerca das políticas ambientais de Bali, pelo que não é possível avaliar a 

adoção e implementação de políticas e/ou sistemas ambientais devidamente certificados e 

credenciados que visem o desenvolvimento sustentável deste destino. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Uso Sustentável e na área de Educação 
Ambiental. 

Critério: Sensibilização e Formação. 

Não foi recolhida informação que permita avaliar o critério relativamente à sensibilização ambiental e 

à formação de caracter ambiental do pessoal empregado e/ou clientes concretamente. 
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Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Uso Sustentável e na área de Marketing. 

Critério: Marketing ambiental e divulgação do destino e rede de serviços. 

Não é notória a prática de um marketing com vertente de caracter ambiental. No que diz respeito à 

divulgação do destino e rede de serviços, no contexto turístico, o destino é altamente divulgado. 
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4.3 Avaliação global do destino 

4.3.1 Tabela da avaliação global do destino de Bali 

Na tabela 6 seguinte é apresentado o resultado do processo de avaliação do destino de Bali, através 

dos critérios do sistema de avaliação de desempenho ambiental LiderA Destination, na fase inicial. 

Bali destacou-se com boa classificação – entre 3 e 4 – nos critérios C3, C6, C10, C14, C15 e C16, 

como se pode verificar na tabela 6. 

Cinco destes seis critérios incluem-se na lista dos mínimos a serem considerados – C3, C10, C14. 

C15 e C16 – e estão relacionados com a integração paisagística e proteção e valorização de 

património (C3), com a utilização e comércio de produtos locais (C10), com a empregabilidade e 

criação de emprego e trabalho local (C14), com a oferta de experiências ambientais (C15) e com 

condições de segurança e controlo (C16). O critério C6 está relacionado com a durabilidade de 

materiais e materiais locais e de baixo impacte.  

Para compreender melhor em que medida se pode atuar no destino de Bali, de forma a este melhorar 

o valor da avaliação global, verificaram-se quais os critérios com pior classificação para 

posteriormente (no subcapítulo 4.3.2) se identificarem e desenvolverem oportunidades de melhoria 

para o destino. 

Os critérios que obtiveram a pior classificação – entre 0 e 1 – foram os critérios C4, C5, C8, C13, C17 

e C20, como se pode aferir na tabela 6. 

Cinco dos seis critérios piores classificados incluem-se na lista dos mínimos a serem considerados – 

C4, C5, C13, C17 e C20 – e estão relacionados com a eficiência de consumos e gestão energética 

(C4), com a eficiência de consumos e gestão das águas (C5), com a relação qualidade/preço e 

investimento ambiental (C13), com o acesso a transportes públicos, mobilidade de baixo impacte e 

soluções inclusivas (C17) e com a sensibilização e formação ambiental (C20). O critério C8 está 

relacionado com o caudal de emissões de carbono. 



53 
 

 

Tabela 6 - Avaliação global do destino de Bali, na Indonésia. 

CRITÉRIO 
LINHAS DE BOA 

PRÁTICA 

AVALIAÇÃO DAS VÁRIAS COMPONENTES 
AVALIAÇÃO 

GLOBAL ALOJAMENTO SERVIÇOS RESTAURAÇÃO 
ZONA / 

DESTINO 

C1 

Valorização 

territorial e 

otimização 

ambiental 

Há valorização 

territorial 
2 1 1 1 1,25 

 

Há otimização 

ambiental 
2 2 2 2 2 

 

C2 

Valorização 

ecológica e 

interligação de 

habitats 

Há valorização 

ecológica 
2 2 2 2 2 2 

Há interligação de 

habitats 
4 2 2 4 3 

 

C3 

Integração 

paisagística e 

proteção e 

valorização do 

património 

Há integração 

paisagística 
4 4 4 4 4 4 

Há proteção e 

valorização do 

património 

4 2 4 4 3,5 3,5 

C4 

Eficiência de 

consumos e 

gestão 

energética 

Há eficiência nos 

consumos 

energéticos 

2 1 1 1 1,25 
 

Há gestão 

energética e 

desenho passivo 

1 0 1 1 0,75 
 

Há nível reduzido 

de intensidade em 

carbono 

1 0 0 1 0,5 0,5 

C5 

Eficiência de 

consumos e 

gestão das 

águas 

Há eficiência nos 

consumos de 

água 

4 2 2 2 2,5 2,5 

Há gestão das 

águas 
1 0 1 1 0,75 

 

C6 

Durabilidade e 

materiais locais e 

de baixo impacte 

Há uso de 

materiais duráveis 
4 2 2 4 3 

 

Há uso de 

materiais locais 
2 2 4 3 2,75 2,75 

Há uso de 

materiais de baixo 

impacte 

4 1 4 4 3,25 3,25 

C7 

Tratamento das 

águas residuais e 

caudal de 

reutilização de 

águas usadas 

Há tratamento das 

águas residuais 
2 1 1 1 1,25 1,25 

Há reutilização de 

águas usadas 
2 1 1 1 1,25 

 

C8 

Caudal de 

emissões de 

carbono 

Há caudal reduzido 

de emissões de 

carbono 

1 0 0 1 0,5 
 

C9 
Produção, gestão 

e valorização de 

Há produção 

reduzida de 
0 0 0 1 0,25 
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Tabela 6 - Avaliação global do destino de Bali, na Indonésia. 

CRITÉRIO 
LINHAS DE BOA 

PRÁTICA 

AVALIAÇÃO DAS VÁRIAS COMPONENTES 
AVALIAÇÃO 

GLOBAL ALOJAMENTO SERVIÇOS RESTAURAÇÃO 
ZONA / 

DESTINO 

resíduos resíduos 

Há gestão dos 

resíduos 
1 1 1 1 1 1 

Há valorização dos 

resíduos 
1 1 1 0 0,75 

 

C10 

Utilização e 

comércio de 

produtos locais 

Há uso/venda de 

produtos locais 
4 4 4 4 4 4 

C11 

Promoção de 

temáticas 

ambientais (é o 

que se incute e 

transmite, é o 

que se diz!) 

Há promoção das 

temáticas 

ambientais/susten

táveis 

2 2 1 2 1,75 1,75 

C12 

Consciencializaç

ão ambiental (é o 

que se faz!) 

Há uma 

consciência 

ambiental em 

redor 

2 2 2 4 2,5 2,5 

C13 

Relação 

preço/qualidade 

e investimento 

ambiental 

Há uma relação 

justa de preço, 

qualidade e 

sustentabilidade 

1 0 1 1 0,75 0,75 

Há investimento 

monetário na 

temática ambiental 

2 2 1 2 1,75 
 

C14 

Empregabilidade 

e criação de 

emprego e 

trabalho local 

Há incentivo à 

empregabilidade 

local 

4 4 4 4 4 4 

Há criação de 

emprego local 
4 4 4 4 4 

 

C15 

Oferta de 

experiências 

ambientais 

Há oferta de 

experiências 

ambientais 

2 4 2 4 3 3 

C16 

Condições de 

segurança e 

controlo 

Há segurança no 

local 
4 4 2 3 3,25 3,25 

C17 

Acesso a 

transportes 

públicos, 

mobilidade de 

baixo impacte e 

soluções 

inclusivas 

Há acessibilidade 

para todos 
2 0 0 0 0,5 0,5 

Há condições de 

acesso fácil e 

rápido ao/no local 

0 1 0 1 0,5 0,5 

C18 Contribuição para Há contributo ao 2 4 2 2 2,5 2,5 



55 
 

 

Tabela 6 - Avaliação global do destino de Bali, na Indonésia. 

CRITÉRIO 
LINHAS DE BOA 

PRÁTICA 

AVALIAÇÃO DAS VÁRIAS COMPONENTES 
AVALIAÇÃO 

GLOBAL ALOJAMENTO SERVIÇOS RESTAURAÇÃO 
ZONA / 

DESTINO 

o destino e 

percursos 

percurso do 

destino 

C19 
Políticas e gestão 

ambiental 

Há política 

ambiental 
2 2 0 0 1 1 

C20 
Sensibilização e 

Formação 

Há sensibilização 

ambiental 
2 2 0 0 1 

 

Há formação 

ambiental 
1 1 0 0 0,5 0,5 

C21 

Marketing 

ambiental e 

divulgação do 

destino e rede de 

serviços 

Há uma política 

de marketing 

ambiental 

2 2 0 2 1,5 1,5 

Há divulgação do 

destino e da rede 

de serviços 

4 4 1 4 3,25 3,25 

  
2 2 

  
  Nota: os critérios a bold são os critérios mínimos a serem considerados no processo de avaliação. 

Como se pode verificar pela tabela da avaliação global, tabela 6, Bali classificou-se com o valor de 

2 em 4, quer pela avaliação resultante de todos os critérios, quer pela avaliação resultante dos 

critérios mínimos a serem considerados. Isto quer dizer que, no caso do destino de Bali, os critérios 

mínimos a serem considerados pela abordagem do sistema LiderA são representativos e seriam 

razoáveis e adequados o suficiente para uma avaliação justa, no que diz respeito ao desempenho 

ambiental do destino. 

A classificação final de Bali indica que este destino tem fragilidades – principalmente nas áreas da 

gestão das emissões de CO2 e do consumo de recursos hídricos – com alguma margem para 

melhorar. Apesar de, por outro lado, indicar também que já adota medidas adequadas em 

determinadas áreas. De seguida, esclarecem-se em que critérios se obtiveram as melhores e as 

piores classificações. 
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4.3.2 Oportunidades de melhoria para o destino de Bali 

Com base na informação recolhida através dos resultados da tabela 6 da avaliação global do destino 

de Bali, foi possível identificar as áreas em que este destino tem maior margem de melhoria e para as 

quais os esforços para uma melhor procura da sustentabilidade se devem alocar. 

Neste subcapítulo, sugerem-se medidas gerais de melhoria para o destino em análise alcançar um 

melhor processo de procura de sustentabilidade, de forma a melhorar o seu desempenho ambiental e 

sustentável, traduzindo-se num melhor resultado para a classificação geral dos critérios LiderA 

abordados. 

Identificação de medidas gerais de melhoria para o destino de Bali: 

 Desenvolvimento e implementação de políticas ambientais que abranjam medidas para boa 

gestão do consumo da água, bem como dos recursos energéticos; 

 Desenvolvimento e implementação de políticas ambientais para a redução das emissões de 

carbono; 

 Promoção de mais e melhores valores de sustentabilidade; 

 Formação e sensibilização ambiental; 

 Assegurar o direito ao acesso a transportes públicos (de baixo impacte e inclusivo); 

 Assegurar alternativas inclusivas a mobilidade reduzida e a todo espectro de faixas etárias; 

 Redução da carga turística no destino. 

Estas medidas de melhoria são apresentadas de forma integrada no capítulo (6.1) de 

desenvolvimento do programa. 
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5. CASO DE SÃO SEBASTIÃO, BRASIL 

5.1 Caracterização do destino 

São Sebastião é um município – e a cidade mais antiga – do litoral norte do estado de São Paulo, no 

Brasil. Tem uma área de 399,679 km² e uma população de, aproximadamente, 83 mil pessoas. É um 

destino relevante para avaliar, na medida em que é uma das principais zonas de praias para os 

paulistas passam férias e fins-de-semana. Antes da colonização portuguesa, a região de São 

Sebastião era ocupada por índios Tupinambás e Tupiniquins, sendo a serra de Boiçucanga uma 

divisa natural das terras das tribos (Saosebastiao.sp.gov.br, 2016). 

O município de São Sebastião abrange uma cidade principal homónima e diversas praias, umas com 

casas de veraneio, outras completamente selvagens e com acesso apenas a pé ou de barco. As 

praias de São Sebastião são 36, todas detentoras de beleza e características particulares. A mais 

conhecida e que possui uma das melhores infraestruturas turísticas do destino, é a praia de Maresias, 

referência mundial de surf e vida noturna. É frequentada por pessoas de todo o mundo e a sua orla é 

tomada, na sua maioria, por casas de alto padrão (Saosebastiao.sp.gov.br, 2016). 

As principais são a praia de Barequeçaba, de Guaecá, Toque Toque Grande, Toque Toque Pequeno, 

de Paúba, de Maresias, de Boiçucanga, de Santiago, da Boraceia, da Jureia, de Paúba, do Engenho, 

de Pitangueiras, das Cigarras, de São Francisco, de Juquehy, Preta da Costa Sul, da Baleia, de 

Cambury, da Enseada, Barra do Sahy e a Barra do Una. Para além das praias, São Sebastião conta 

também com diversas ilhas ao longo da costa atlântica, sendo a principal (e maior) a Ilhabela, 

bastante turística (Saosebastiao.sp.gov.br, 2016). 

São Sebastião é uma região frequentada tanto por paulistas, que têm casas de praia, de fins-de-

semana e férias, como por pessoas de todo o país e de fora, sendo os turistas esmagadoramente 

brasileiros. 

 

Figura 30 - Símbolo do destino de São Sebastião. 
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Figura 31  - da localização de São Sebastião, SP, no Brasil (Fonte: Google Maps). 

Visita ao destino de São Sebastião 

A oportunidade de visitar São Sebastião, no estado de São Paulo, no Brasil, ocorreu e a estadia foi 

de, aproximadamente, dois meses (de dezembro de 2016 a janeiro de 2017). Durante este período, a 

estadia permanente foi em Barequeçaba, tendo explorado algumas das praias mencionadas acima – 

Barequeçaba, Guaecá, Toque Toque Pequeno, Toque Toque Grande, Calhetas, Boiçucanga, Praia 

Brava de Boiçucanga, Praia Brava de Guaecá, Maresias, Santiago, algumas praias da Ilha Bela, 

como por exemplo a praia do Bonete e a Ilha de Búzios. Neste destino, ao contrário do destino 

anterior, não se fizeram tours nem atividades organizadas por agências turísticas. No mapa 

apresentado abaixo pode-se localizar, em São Sebastião, cada lugar mencionado anteriormente. 

 

Figura 32 - Mapa de São Sebastião com locais visitados assinalados. 
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Na tabela abaixo faz-se a correspondência dos nomes dos lugares marcados no mapa da fig. 31. 

Tabela 7 - Correspondência dos nomes dos locais visitados em São Sebastião referenciados no mapa da 
fig. 34 

1 Barequeçaba 8 Praia Brava de Guaecá 

2 Guaecá 9 Maresias 

3 Toque Toque pequeno 10 Praia de Santiago 

4 Toque Toque Grande 11 Ilha Bela 

5 Calhetas 12 Praia do Bonete 

6 Boiçucanga 13 Ilha de Búzios 

7 Praia Brava de 
Boiçucanga 

14 Cidade de São 
Sebastião 

 

Na seguinte figura (35), são ilustrados alguns dos lugares mencionados na tabela 7 anterior, que 
foram visitados em São Sebastião, com fotografias.  

 

Figura 33 - Fotografias de dez dos locais visitados em São Sebastião, no Brasil. 
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5.2 Avaliação qualitativa do destino 

No presente subcapítulo será realizada a avaliação do destino do município de São Sebastião, em 

São Paulo, Brasil. À semelhança com o destino avaliado no capítulo anterior (4), é de notar que esta 

avaliação pode ser limitada pelo facto de resultar da observação do destino durante dois meses, 

podendo o resultado da avaliação não corresponder integralmente à realidade. 

A avaliação realizada foi conduzida pelos critérios simplificados do sistema LiderA Destinations. 

Apesar de não ter sido possível avaliar todos os critérios, por falta de informação suficiente, foram 

avaliados a sua grande maioria e a tabela 8 correspondente à avaliação global do destino turístico de 

São Sebastião encontra-se no subcapítulo 5.3.1. 

De seguida, procede-se à avaliação fundamentada do destino de São Sebastião, consoante os 

critérios que foram possíveis analisar, que se apresentam abaixo. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Integração Local e na área do Solo.  

Critério: Valorização territorial e otimização ambiental. 

Relativamente à valorização territorial, constatou-se a ocorrência de reabilitação pontual de 

alojamentos. Em relação à otimização ambiental e mais especificamente à afetação da área 

permeável da região, há ocorrência frequente de chuvas que arrastam todo o tipo de resíduos 

orgânicos da mata atlântica, sendo a área permeável afetada – as vias são maioritariamente de terra 

batida. Não se constatou um sistema eficiente de gestão destes resíduos e do escoamento de águas 

provenientes dos episódios de precipitação. A localização das atividades tem em consideração o ciclo 

hidrológico, pode existir contaminação dos resíduos vegetais orgânicos com resíduos residuais 

produzidos pelas populações que se encontram estabelecidas nas pequenas vilas ao longo da orla do 

município de São Sebastião. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Integração Local e na área de Ecossistemas Naturais.  

Critério: Valorização ecológica e interligação de habitats. 

Há valorização de fauna e flora. O Projeto BIOTA/FAPESP-ARAÇÁ de proteção da baía de Araçá, no 

canal de São Sebastião ‘’Vida na Baía do Araçá’’, é um exemplo que ilustra a preocupação e 

valorização de fauna e flora de um ecossistema concreto. Bem como a relevância do diálogo com a 

comunidade e comunicação da importância do projeto. Este projeto pretende contextualizar a 

biodiversidade da Baía do Araçá relativamente às suas características geográficas, históricas e 

socioeconómicas visando a redução dos impactes da atividade antropológica e, simultaneamente, 

contribuir para a preservação do ecossistema. O biólogo Alexander Turra, docente no Instituto 

Oceanográfico da USP (Universidade de São Paulo), é um dos coordenadores do projeto ‘’Vida na 

Baía do Araçá’’, que estabelece diálogo entre a universidade, moradores das proximidades da baía e 
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todas as pessoas da sociedade interessadas na manutenção e monitorização desta área, que evolve 

o ecossistema mangal. Dada a sua importância, a região do Araçá foi inserida na área de proteção 

ambiental (APA) marinha do litoral norte do estado de São Paulo e impediu a expansão portuária da 

cidade de São Sebastião. 

Na região de São Sebastião, inclusivamente ao longo da estrada que acompanha e abrange o litoral 

norte do estado de São Paulo, existem inúmeros cartazes de sinalização com mensagens de 

sensibilização para a proteção da biodiversidade do bioma de floresta tropical da mata atlântica, bem 

como das praias do município de São Sebastião e arredores. 

 

Figura 34 – Localização da Baía de Araçá - projeto BIOTA/FAPESP – ARAÇÁ ''Vida na Baía do Araçá''. 

 

Figura 35 - Indicação de sensibilização para a proteção ambiental e para o respeito pela comunidade 

caiçara no início do trilho para a Comunidade da Praia do Sono, que se insere numa unidade de 

conservação federal de uso sustentável, numa área de proteção ambiental. 

 

 

Figura 36 - Indicações de sensibilização para a proteção ambiental no início de trilhos na mata atlântica.  
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Figura 37 - Mensagem de sensibilização de proteção ambiental ''por favor cuide do seu lixo'', numa praia.  

 

Figura 38 - Placa com mensagem de sensibilização de proteção ambiental na região de Ubatuba, São 

Sebastião, Brasil. 

 

Figura 39 - Mensagem de sensibilização de proteção ambiental na praia de Guaecá, São Sebastião, Brasil. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Integração Local e na área de Paisagem e Património.  

Critério: Integração paisagística e proteção e valorização do património. 

Verifica-se integração paisagística, principalmente nas residências no que diz respeito às cores, 

materiais, alinhamentos e estilos tradicionais e locais. Há valorização do património mais antigo, no 

centro da cidade de São Sebastião, sendo parte dos edifícios da baixa da cidade alusivos às 

construções coloniais. 
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Figura 40 – Edifício do centro comercial de Caraguatatuba, perfeitamente integrado com a paisagem 

natural. 

 

Figura 41 – Construção de uma residência particular, em Guaecá, São Sebastião, Brasil. 

 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Recursos e na área da Energia.  

Critério: Eficiência de consumos e gestão energética. 

Não se verificou eficiência nos consumos energéticos nem na gestão energética. Não se verificou 

implementação de medidas de redução de gastos energéticos nem adoção de fontes de energias 

renováveis. Para além do transporte e veículos, a energia utilizada é elétrica e de geradores. 
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Na dimensão Ecológica, na vertente de Recursos e na área de Água.  

Critério: Eficiência de consumos e gestão das águas. 

Não se verificou eficiência nos consumos de água nem implementação de medidas de redução. No 

entanto, a fonte da água é local, sendo oriunda das cascatas das montanhas da mata atlântica. 

Apesar de a sua origem ser local e natural, a canalização não é fiável para o consumo direto da água. 

Para além da qualidade da água ficar inviabilizada pela deterioração do material na canalização, há 

perda de água ao longo da rede de abastecimento, pela mesma razão.  

 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Recursos e na área de Materiais.  

Critério: Durabilidade e materiais locais e de baixo impacte. 

Verifica-se a utilização de materiais duráveis nas residências/alojamento e restauração. Os materiais 

utilizados não são ambientalmente certificados, reciclados nem renováveis, na sua maioria, à 

exceção da madeira que é bastante empregada. 

Na dimensão Ecológica, na vertente de Cargas Ambientais e na área de Efluentes. 

Critério: Tratamento das águas residuais e caudal de reutilização de águas usadas. 

O sistema de tratamento das águas residuais não é completamente eficiente. Os esgotos de origem 

doméstica e industrial sofrem apenas tratamento primário e são despejados para o mar, sendo este o 

meio ambiental recetor, com um nível de poluição duvidoso. Não há reutilização de águas usadas. 

Relativamente à gestão da água e do escoamento resultante, quer o saneamento básico, a coleta de 

esgotos e o tratamento de águas residuais são insuficientes e deficientes. 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Qualidade e na área de Produtos. 

Critério: Utilização e comércio de produtos locais. 

Verifica-se a utilização e venda de produtos locais, principalmente na alimentação (apesar de também 

se importar diversos produtos alimentícios, a maioria é nacional), no artesanato e no vestuário. Desta 

forma, a grande maioria dos produtos são provenientes e produzidos nacionalmente mas não 

localmente (a menos de 100 km). 
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Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Qualidade e na área de Ambiente. 

Critério: Consciencialização ambiental 

A sustentabilidade está presente principalmente em atividades turísticas. Nomeadamente na 

promoção de excursões na Ilhabela. O Instituto Ilhabela Sustentável (IIS) é o exemplo de uma 

instituição que se motiva por uma ilha mais sustentável. Tem diversos projetos que promovem a 

sensibilização, participação e organização da sociedade civil para questões relevantes no contexto da 

sustentabilidade e que visa o planeamento, implementação e monitorização de ações para o 

desenvolvimento sustentável da Ilhabela, inclusivamente ao nível do turismo.  

 

 

Figura 42 - Logotipo do Instituto Ilhabela Sustentável (ISS). 

O projeto Minha Ilha Nossa Ilha é um exemplo dos diversos projetos mediados pelo IIS. Tem como 

objetivo sensibilizar e estimular a população da Ilhabela – moradora e flutuante – sobre ações e 

práticas de sustentabilidade e de cidadania, com duas ações principais previstas: 

Operação Bairro Legal. – Ação que se baseia na formação de uma equipa de jovens que atuarão nos 

bairros onde vivem, motivando comportamentos exemplares e sustentáveis na sua própria 

comunidade. Os jovens cidadãos atuarão em duplas, farão um diagnóstico com base na sua própria 

visão e de outros jovens sobre os bairros onde moram. O objetivo é conseguir parcerias com 

associações de bairros, escolas, comércios, igrejas, etc, para a organizar exercícios de cidadania 

inclusivos.  

Sou Cidadão. Sou Ilhabela. – Ação baseada numa campanha de comunicação de mensagens 

fundamentadas na ideia de que todos podem contribuir para que a Ilhabela seja melhor 

ambientalmente. Nesta ação participa quem quer que tenha interesse em fazê-lo, estando esta 

prática divulgada nas redes sociais, como o facebook. 

 

Figura 43 - Logotipo do projeto Milha Ilha, Nossa Ilha, medeado pelo ISS. 
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Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Qualidade e na área de Custos. 

Critério: Relação preço/qualidade e investimento ambiental 

À semelhança do destino analisado anteriormente, na região de São Sebastião, não é notória a 

relação justa de qualidade/preço. Os produtos são maioritariamente provenientes da cidade de São 

Paulo (onde são produzidos), pelo que têm um natural aumento do preço na região do destino, 

quando comparado com o preço praticado na cidade de onde vêm. Mas dentro da região municipal 

de São Sebastião são praticados diferentes preços para o mesmo produto. É notável a diferença, 

quase sempre em dobro, entre os preços em São Sebastião (mais caro) e em Caraguatatuba (mais 

barato), sem razão aparente, que leva alguns locais a se deslocarem até Caraguatatuba para 

comprar alguns artigos que compensam a viagem. O preço varia consoante a concorrência existente 

na oferta. Relativamente ao investimento sustentável, não foi possível medir este parâmetro. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 

Emprego Local. 

Critério: Empregabilidade e criação de emprego e trabalho local. 

Também à semelhança do destino anteriormente observado, no que diz respeito a este critério, 

empregam-se pessoas locais em todo o tipo de atividades, turísticas inclusive. Neste caso concreto, 

os próprios investidores e proprietários dos negócios são maioritariamente locais, bem como os 

empregados, que são sempre locais. Em relação à criação de emprego local, não é notório o 

investimento na criação de postos de trabalho atualmente.  

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 

Interação Ambiental. 

Critério: Oferta de experiências ambientais. 

Há oferta e disponibilidade de experiências ambientais. O contacto com a natureza e sua beleza 

natural é bastante aliciante na região de São Sebastião. Graças aos 80% da área desta região que é 

composta por mata atlântica aliado às trinta e seis praias existentes ao longo da costa do município 

de São Sebastião. Pode se concluir facilmente que a natureza tem um impacte bastante acentuado 

quando se decide visitar este destino, enquanto destino turístico. A prática de todas as atividades 

possíveis nas praias – desde por exemplo, a prática de surf e outros desportos aquáticos, snorkeling, 

batismos de mergulho com garrafa, a andar de gaivota, banana e caiaque –, os trilhos pela mata 
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atlântica, os trilhos até cascatas, os trilhos que dão acesso a praias escondidas, fazem parte do leque 

de ofertas de experiências ambientais possíveis de desfrutar neste destino. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 

Segurança. 

Critério: Condições de segurança e controlo. 

Há segurança no local. Este destino é seguro para se estar e visitar, quer nos lugares que se visitam, 

quer por parte das operadoras que prestam os serviços turísticos, como nos hotéis e restaurantes. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 

Acessibilidade. 

Critério: Acesso a transportes públicos, mobilidade de baixo impacte e soluções inclusivas. 

No que diz respeito aos transportes públicos na região em análise, existe apenas uma empresa de 

transporte público de autocarros, denominada por Ecobus. Apesar do nome, os veículos são bastante 

velhos e com consumos altos. O facto de ser apenas uma empresa a monopolizar o serviço de 

transporte, faz com que este seja praticado de forma deficiente e que deixa muito a desejar no que 

toca a cumprimento dos horários estabelecidos e também relativamente ao preço praticado, já que é 

o mesmo para carreiras com 5 km ou 50 km de percurso. Apesar do serviço em termos de horários e 

preço não ser o ideal, todos os autocarros da companhia Ecobus têm acessibilidade para todos, 

apresentando soluções inclusivas e adequadas para pessoas com mobilidade condicionada. Não 

existe flexibilidade e adaptação na utilização de transporte local, sendo a única alternativa ao 

autocarro da Ecobus, o táxi. Não há condições de acesso fácil e rápido na região do destino, já que o 

horário é muita vez desrespeitado e não há alternativa justa. 

 

Figura 44 - Exemplares dos autocarros da companhia que monopoliza o serviço de transporte público em 

São Sebastião - ECOBUS. 
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Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Vivências Socioeconómicas e na área de 

Dinâmica Local. 

Critério: Contribuição para o destino e percursos. 

Não é notório o contributo para fomentar, melhorar e divulgar o destino. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Uso Sustentável e na área de Política. 

Critério: Políticas e gestão ambiental. 

Para além de ações de institutos concretamente voltados para a sustentabilidade, como é o caso do 

referido ISS, não é notória a adoção de políticas ambientais e a motivação para cumpri-las, ou 

sistemas ambientais já implementados. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Uso Sustentável e na área de Educação 

Ambiental. 

Critério: Sensibilização e Formação. 

Não foi recolhida informação que permita avaliar este critério relativamente à sensibilização ambiental 

e à formação de caracter ambiental do pessoal empregado e/ou clientes. 

 

Na dimensão Socioeconómica, na vertente de Uso Sustentável e na área de Marketing. 

Critério: Marketing ambiental e divulgação do destino e rede de serviços. 

No que diz respeito à prática de política de marketing ambiental e divulgação do destino, não foi 

possível obter informação que fundamente a avaliação deste critério. 
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5.3 Avaliação global do destino 

5.3.1 Tabela da avaliação global do destino de São Sebastião 

Neste subcapítulo é apresentada e interpretada a tabela 8 que traduz a avaliação global, resultante 

do sistema LiderA, do destino de São Sebastião, São Paulo, Brasil. 

São Sebastião destacou-se com boa classificação – entre 2,5 e 4 – nos critérios C3, C10, C14 e C16, 

como se pode verificar na tabela 8. 

Todos os quatro critérios com melhor classificação se incluem na lista de mínimos a serem 

considerados. Os critérios estão relacionados com a integração paisagística e proteção e valorização 

de património (C3), com a utilização e comércio de produtos locais (C10), com a empregabilidade e 

criação de emprego e trabalho local (C14) e com condições de segurança e controlo (C16). 

Como no caso anterior, para compreender melhor de que forma se pode atuar no destino em análise, 

para este melhorar o valor obtido pela avaliação global, verificaram-se quais os critérios com pior 

classificação. Posteriormente, (no subcapítulo 5.3.2), serão identificadas e propostas oportunidades 

de melhoria para o destino de São Sebastião, correspondentes aos critérios que se seguem. 

Os critérios que obtiveram a pior classificação – entre 0 e 1 – foram os critérios C4, C5, C7, C8, C13, 

C17, C20 e C21, como se pode aferir na tabela 8. 

Seis dos oito critérios pior classificados incluem-se na lista dos mínimos a serem considerados – C4, 

C5, C13, C17, C20 e C21 – e estão relacionados com a eficiência de consumos e gestão energética 

(C4), com a eficiência de consumos e gestão das águas (C5), com a relação qualidade/preço e 

investimento ambiental (C13), com o acesso a transportes públicos, mobilidade de baixo impacte e 

soluções inclusivas (C17), com a sensibilização e formação ambiental (C20) e com o marketing 

ambiental e divulgação do destino e rede de serviços (C21). Os restantes critérios C7 e C8 estão 

relacionados com o tratamento das águas residuais e caudal de reutilização de águas usadas e com 

o caudal de emissões de carbono, respetivamente. 
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Tabela 8 - Avaliação global do destino de São Sebastião, São Paulo, Brasil. 

 

CRITÉRIO 
LINHAS DE BOA 

PRÁTICA 

AVALIAÇÃO DAS VÁRIAS COMPONENTES 
AVALIAÇÃO 

GLOBAL 
ALOJAMENTO SERVIÇOS RESTAURAÇÃO 

ZONA / 
DESTINO 

C1 

Valorização 

territorial e 

otimização 

ambiental 

Há valorização territorial 1 1 0 2 1 
 

Há otimização ambiental 1 1 1 1 1 
 

C2 

Valorização 

ecológica e 

interligação de 

habitats 

Há valorização 

ecológica 
1 2 0 2 1,25 1,25 

Há interligação de 

habitats 
1 1 0 2 1 

 

C3 

Integração 

paisagística e 

proteção e 

valorização do 

património 

Há integração 

paisagística 
4 1 2 4 2,75 2,75 

Há proteção e 

valorização do 

património 

2 2 1 4 2,25 2,25 

C4 

Eficiência de 

consumos e 

gestão 

energética 

Há eficiência nos 

consumos energéticos 
2 1 1 1 1,25 

 

Há gestão energética e 

desenho passivo 
1 0 1 0 0,5 

 

Há nível reduzido de 

intensidade em 

carbono 

1 1 0 1 0,75 0,75 

C5 

Eficiência de 

consumos e 

gestão das 

águas 

Há eficiência nos 

consumos de água 
0 1 0 0 0,25 0,25 

Há gestão das águas 1 1 1 1 1 
 

C6 

Durabilidade e 

materiais locais 

e de baixo 

impacte 

Há uso de materiais 

duráveis 
2 1 2 2 1,75 

 

Há uso de materiais 

locais 
2 2 2 2 2 2 

Há uso de materiais de 

baixo impacte 
1 1 1 1 1 1 

C7 

Tratamento das 

águas residuais 

e caudal de 

reutilização de 

águas usadas 

Há tratamento das 

águas residuais 
2 1 1 1 1,25 1,25 

Há reutilização de 

águas usadas 
0 0 0 0 0 

 

C8 

Caudal de 

emissões de 

carbono 

Há caudal reduzido de 

emissões de carbono 
1 0 0 1 0,5 

 

C9 

Produção, 

gestão e 

valorização de 

resíduos 

Há produção reduzida 

de resíduos 
1 0 0 1 0,5 

 

Há gestão dos 

resíduos 
1 1 1 1 1 1 

Há valorização dos 

resíduos 
1 0 1 1 0,75 

 



72 
 

Tabela 8 - Avaliação global do destino de São Sebastião, São Paulo, Brasil. 

 

CRITÉRIO 
LINHAS DE BOA 

PRÁTICA 

AVALIAÇÃO DAS VÁRIAS COMPONENTES 
AVALIAÇÃO 

GLOBAL 
ALOJAMENTO SERVIÇOS RESTAURAÇÃO 

ZONA / 
DESTINO 

C10 

Utilização e 

comércio de 

produtos locais 

Há uso/venda de 

produtos locais 
4 2 4 2 3 3 

C11 

Promoção de 

temáticas 

ambientais (é o 

que se incute e 

transmite, é o 

que se diz!) 

Há promoção das 

temáticas 

ambientais/sustentáve

is 

1 1 0 2 1 1 

C12 

Consciencializaç

ão ambiental (é 

o que se faz!) 

Há uma consciência 

ambiental em redor 
1 1 1 1 1 1 

C13 

Relação 

preço/qualidade 

e investimento 

ambiental 

Há uma relação justa 

de preço, qualidade e 

sustentabilidade 

1 0 1 1 0,75 0,75 

Há investimento 

monetário na temática 

ambiental 

1 0 1 1 0,75 
 

C14 

Empregabilidade 

e criação de 

emprego e 

trabalho local 

Há incentivo à 

empregabilidade local 
4 4 4 4 4 4 

Há criação de emprego 

local 
2 2 2 2 2 

 

C15 

Oferta de 

experiências 

ambientais 

Há oferta de 

experiências 

ambientais 

1 4 2 2 2,25 2,25 

C16 

Condições de 

segurança e 

controlo 

Há segurança no local 4 2 2 2 2,5 2,5 

C17 

Acesso a 

transportes 

públicos, 

mobilidade de 

baixo impacte e 

soluções 

inclusivas 

Há acessibilidade para 

todos 
1 0 1 1 0,75 0,75 

Há condições de 

acesso fácil e rápido 

ao/no local 

1 0 1 1 0,75 0,75 

C18 

Contribuição 

para o destino e 

percursos 

Há contributo ao 

percurso do destino 
1 2 1 1 1,25 1,25 

C19 
Políticas e 

gestão ambiental 
Há política ambiental 1 1 1 1 1 1 

C20 
Sensibilização e 

Formação 

Há sensibilização 

ambiental 
1 2 0 2 1,25 

 

Há formação 

ambiental 
1 1 0 1 0,75 0,75 
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Tabela 8 - Avaliação global do destino de São Sebastião, São Paulo, Brasil. 

 

CRITÉRIO 
LINHAS DE BOA 

PRÁTICA 

AVALIAÇÃO DAS VÁRIAS COMPONENTES 
AVALIAÇÃO 

GLOBAL 
ALOJAMENTO SERVIÇOS RESTAURAÇÃO 

ZONA / 
DESTINO 

C21 

Marketing 

ambiental e 

divulgação do 

destino e rede 

de serviços 

Há uma política de 

marketing ambiental 
1 1 0 1 0,75 0,75 

Há divulgação do 

destino e da rede de 

serviços 

1 2 1 1 1,25 1,25 

       
1 1 

 

Nota: os critérios a bold são os critérios mínimos a serem considerados no processo de avaliação. 

Como se pode verificar pela tabela 8 da avaliação global do destino, São Sebastião classificou-se 

com o valor de 1 em 4, quer pela avaliação resultante de todos os critérios, quer pela avaliação 

resultante dos critérios mínimos a serem considerados. À semelhança da análise do destino anterior, 

no caso do destino de São Sebastião, os critérios mínimos a serem considerados pela abordagem do 

sistema LiderA são representativos e seriam razoáveis e adequados o suficiente para uma avaliação 

justa, no que diz respeito ao desempenho ambiental do destino. 

A classificação final de São Sebastião de 1 indica que este destino ainda não foi pensado como um 

destino sustentável, pelo que tem bastantes fragilidades, nomeadamente relacionados com a gestão 

e consumo de recursos energéticos e da água e com o serviço de transporte público. De seguida, 

esclarecem-se em que critérios se obtiveram as melhores e as piores classificações para este 

destino.  
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5.3.2 Oportunidades de melhoria para o destino de São Sebastião 

Após a análise resultante da avaliação global do destino de São Sebastião – tabela 8 – foi possível 

concluir em que áreas se deve investir esforços para melhorar o desempenho ambiental e a procura 

da sustentabilidade. Desta forma, abaixo sugerem-se medidas gerais a aplicar nos serviços turísticos 

e no destino em geral. As medidas propostas contribuem para uma procura da sustentabilidade com 

mais sucesso, visando progresso no desenvolvimento do destino e uma classificação – do processo 

de avaliação do sistema LiderA – superior à atual. 

Identificação de medidas gerais de melhoria para o destino de São Sebastião: 

 Desenvolvimento e implementação de políticas ambientais que abranjam medidas para redução 

dos consumos e boa gestão da água, bem como dos recursos energéticos; 

 Desenvolvimento e implementação de políticas ambientais com medidas que visem a redução do 

caudal das emissões de carbono; 

 Desenvolvimento e implementação de um plano estratégico para a redução de perdas de água e 

para a deteção e controlo de fugas nas redes de abastecimento; 

 Promoção de mais e melhores valores de sustentabilidade; 

 Formação e sensibilização ambiental; 

 Assegurar o direito ao acesso a transportes públicos (e de baixo impacte) com condições justas; 

 Assegurar mais alternativas inclusivas a mobilidade reduzida; 

 Investimento no comércio local com praticando uma relação de qualidade/preço justa; 

 Investimento no marketing ambiental e na divulgação do destino e da rede de serviços. 

Estas medidas de melhoria são apresentadas de forma integrada no capítulo (6.2) de 

desenvolvimento do programa. 
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6. PROPOSTA DE PROGRAMAS PARA A PROCURA DA 
SUSTENTABILIDADE PARA OS DESTINOS EM ANÁLISE 

O constante crescimento global do turismo apresenta extrema relevância a vários níveis. Sendo o 

setor do turismo responsável pelo crescimento económico, por vezes é determinante para a 

prosperidade e desenvolvimento de certas zonas ou países. 

Os dois destinos analisados na presente dissertação são exemplo disso. Para além dos benefícios 

assumidos, também existem questões problemáticas, sendo a pressão sobre o meio ambiente e 

ecossistemas dos destinos uma das mais graves. É importante e urgente, que todas as vertentes, do 

setor turístico, adotem uma abordagem que vise o desenvolvimento sustentável como parte 

integrante de todas as suas práticas. 

Os critérios do sistema de avaliação do projeto LiderA Destinations – que têm por base os 

mundialmente reconhecidos critérios de destinos do GSTC for Destinations – são uma relevante 

ferramenta de apoio. Tanto para avaliar o estado de sustentabilidade de um destino, como para 

compreender o que está ou não a ser exemplarmente praticado e quais as potenciais melhorias e que 

alterações se devem implementar para assegurar a otimização do percurso de procura da 

sustentabilidade. 

Com base nos resultados obtidos pela avaliação global de cada destino, já discutidos nos capítulos 

anteriores (4 e 5), procedeu-se então à elaboração de uma proposta de programa de medidas 

específicas e adaptadas para cada um dos dois destinos em análise. 

Os programas de medidas propostos funcionam como suporte para um plano de ação, têm em 

consideração as principais fragilidades dos destinos e tentam priorizar numa escala temporal as 

medidas, conforme a sua relevância, urgência de implementação e necessidade de frequência. 

Os programas propostos apresentam-se detalhadamente nas seguintes tabelas 9 e 10, como se pode 

verificar nos próximos subcapítulos 6.1 e 6.2. 
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6.1 Proposta de programa de medidas para a procura da 
sustentabilidade para o destino de Bali 

Seguidamente, na tabela 9, apresenta-se o programa de medidas propostas que detalham e 

traduzem para a prática as medidas gerais sugeridas no subcapítulo 4.3.2, para o destino de Bali. 

Foi considerada a urgência de implementação cada medida, e nesse sentido, apresenta-se um 

cronograma, que considera períodos a curto prazo (CP), médio prazo (MP) e longo prazo (LP) para 

implementação das medidas. 

As medidas mais urgentes deverão ser implementadas a curto prazo, as menos urgentes 

(comparativamente umas às outras) podem ser implementadas a médio ou longo prazo. As medidas 

que se considera que devem ser frequentes ou que necessitam de manutenção regular, devem ser 

desenvolvidas sempre, e estão então assinaladas para curto, médio e longo prazo. 

Tabela 9 – Proposta de programa de medidas concretas a adotar para o destino de Bali, Indonésia. 

 

 MEDIDAS DETALHADAS PROPOSTAS CP MP LP 

Redução de 

consumo e 

gestão das 

águas 

Instalação de equipamentos mais eficientes (máquinas de lavar roupa e 

loiça com modalidade ecológica; autoclismos com sistema duplo de 

descargas e/ou com reutilização de água usada para lavar as mãos; 

válvulas redutoras de pressão; dispositivos arejadores; dispositivos 

redutores; torneiras automáticas; entre outros). 

X 
  

Utilização da água dos eventos de precipitação para recarregar 

autoclismos. 
X 

  

Redução do 

consumo e 

gestão dos 

recursos 

energéticos 

Utilização de energia gerada por recursos naturais renováveis, em 

alternativa a recursos com fonte de carbono. 
X X X 

Aquisição de equipamentos com desempenho energético mais eficiente 

(eletrodomésticos, lâmpadas). 
X 

  

Implementação de equipamentos que produzam energia renovável (p.e. 

painéis fotovoltaicos e painéis solares). 
X 

  

Redução do 

caudal das 

emissões de 

carbono 

Ações de compensação das emissões de carbono (plantar árvores; 

investimento em projetos de proteção ambiental; suporte de projetos de 

proteção climática). 

X X X 

Associação a programas como o Carbonfree/Ecoprogresso, o 

Sustainable Carbon ou o Myclimate para compensar as emissões de 

carbono. 

X X X 

Utilização de materiais naturais e/ou reciclados e de materiais locais (até 

100 km).   
X 

Implementação de  um serviço de transporte público com veículos elétricos X 
  

Introdução de limites rigorosos para a velocidade de circulação em 

cidades. 
X 

  

Acomodação e criação de condições favoráveis para pedestres e ciclistas. 
 

X 
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Tabela 9 – Proposta de programa de medidas concretas a adotar para o destino de Bali, Indonésia. 

 

 MEDIDAS DETALHADAS PROPOSTAS CP MP LP 

Desenvolvimento de redes de transportes (carros elétricos, motas 

elétricas, bicicletas) para utilização pública.   
X 

Marketing 

ambiental e 

divulgação do 

destino 

Desenvolvimento de campanhas de divulgação dos objetivos concretos 

para alcançar a sustentabilidade do destino. 
X X X 

Reportar o progresso e partilhar os sucessos de forma a mobilizar apoios 

(funcionários, clientes, locais, governo) e o interesse dos viajantes/turistas. 
X X X 

Dar relevância à exposição, marketing e comunicação da sustentabilidade 

(maximizando competitividade e retorno de investimentos). 
X X X 

Sensibilização 

e formação 

ambiental 

Desenvolvimento de campanhas de sensibilização ambiental (ações de 

voluntariado como p.e. recolha de lixos nas praias, campanhas 

publicitárias). 

X X X 

Desenvolvimento de um programa de educação ambiental nas escolas 

(formar desde cedo). 
X X X 

Desenvolvimento de um programa de formação ambiental especializado 

no emprego. 
X X X 

Acesso a 

transporte 

público com 

condições 

justas (e de 

baixo impacte) 

Aquisição de uma frota de veículos de baixo impacte ambiental. X 
  

Desenvolvimento de um serviço de transporte público com qualidade 

(regular, contínuo, pontual, seguro, cómodo e com boas condições de 

higiene). 

X 
  

Sistema e rede de transportes adequado e flexível às necessidades, 

incluindo a situações que impliquem alargamento e reforço pontual. 
X 

  

Criação de um passe mensal eletrónico, alternativamente a bilhetes de 

cartão. 
X 

  

Relação de 

qualidade/preço 

justa 

Fomentar o comércio local e competitivo. X X X 

Redução da 

carga turística 

Dispersar pessoas, empregos e atividades (diminuindo o aglomerado de 

população em determinada região). 
X X X 

Controlo da entrada de turistas nos aeroportos principais da ilha de Bali. X X X 

Controlo do número de turistas nas diversas atrações turísticas, incluindo 

as ilhas mais pequenas (p.e. Nusa Lembongan). 
X X X 

 

A adoção das medidas sugeridas, no programa apresentado na tabela 9 anterior, vai permitir ao 

destino de Bali uma melhoria significativa, que se traduzirá numa melhor classificação resultante da 

avaliação global – embora não tenha sido determinado em quanto concretamente. 
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6.2 Proposta de programa de medidas para a procura da 
sustentabilidade para o destino de São Sebastião 

Seguidamente, na tabela 10, apresenta-se o programa de medidas propostas aprofundam 

detalhadamente as medidas gerais sugeridas no subcapítulo 5.3.2, para o destino de São Sebastião.  

Como no capítulo 6.1, no presente capítulo foi considerada a urgência de implementação cada 

medida, e nesse sentido, apresenta-se um cronograma, que considera períodos a curto prazo (CP), 

médio prazo (MP) e longo prazo (LP) para implementação das medidas. 

As medidas mais urgentes deverão ser implementadas a curto prazo, as menos urgentes 

(comparativamente umas às outras) podem ser implementadas a médio ou longo prazo. As medidas 

que se considera que devem ser frequentes ou que necessitam de manutenção regular, devem ser 

desenvolvidas sempre, e estão então assinaladas para curto, médio e longo prazo. 

Tabela 10 - Proposta de programa de medidas concretas a adotar para o destino de São Sebastião, Brasil. 

 

 MEDIDAS DETALHADAS PROPOSTAS CP MP LP 

Redução de consumo 

e gestão das águas 

Instalação de equipamentos mais eficientes (máquinas de lavar 

roupa e loiça com modalidade ecológica; autoclismos com sistema 

duplo de descargas e/ou com reutilização de água usada para lavar 

as mãos; válvulas redutoras de pressão; dispositivos arejadores; 

dispositivos redutores; torneiras automáticas; entre outros). 

X 
  

Utilização da água dos eventos de precipitação para recarregar 

autoclismos. 
X 

  

Assegurar uma canalização fiável que não inviabilize o consumo 

direto da água. 
X X X 

Plano estratégico para 

a redução de perdas 

de água na rede de 

abastecimento 

Criação de andares de pressão independentes quando as cotas 

topográficas o permitirem.  
X 

 

Definição de zonas de medição e controlo na rede com separação 

da componente de adução e da componente de distribuição.  
X 

 

Intervenções pontuais e planeadas para manutenção e reparação 

dos equipamentos da rede. 
X X X 

Gestão de pressões ao longo do dia, ajustar de acordo com as 

necessidades (dia/noite, densidade populacional). 
X 

  

Deteção e localização de fugas de água na rede de abastecimento 

(com equipamentos próprios como sondas acústicas (geofones) ou 

por observação direta) e posterior reparação. 

X X X 

Redução do consumo 

e gestão dos recursos 

energéticos 

Utilização de energia gerada por recursos naturais renováveis, em 

alternativa a recursos com fonte de carbono. 
X X X 

Aquisição de equipamentos com desempenho energético mais 

eficiente (eletrodomésticos, lâmpadas). 
X 
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Tabela 10 - Proposta de programa de medidas concretas a adotar para o destino de São Sebastião, Brasil. 

 

 MEDIDAS DETALHADAS PROPOSTAS CP MP LP 

Implementação de equipamentos que produzam energia renovável 

(p.e. painéis fotovoltaicos e painéis solares).  
X 

 

Redução do caudal 

das emissões de 

carbono 

Ações de compensação das emissões de carbono (plantar árvores; 

investimento em projetos de proteção ambiental; suporte de projetos 

de proteção climática). 

X X X 

Associação a programas como o Carbonfree/Ecoprogresso, o 

Sustainable Carbon ou o Myclimate para compensar as emissões 

de carbono. 

X X X 

Utilização de materiais naturais e/ou reciclados e de materiais locais 

(até 100 km).  
X 

 

Serviço de transporte público com veículos elétricos. X 
  

Introdução de limites rigorosos para a velocidade de circulação em 

cidades. 
X 

  

Acomodação e criação de condições favoráveis para pedestres e 

ciclistas. 
X 

  

Desenvolvimento de redes de transportes (carros elétricos, motas 

elétricas, bicicletas) para utilização pública.  
X 

 

Marketing ambiental e 

divulgação do destino 

Desenvolvimento de campanhas de divulgação dos objetivos 

concretos para alcançar a sustentabilidade do destino. 
X X X 

Reportar o progresso e partilhar os sucessos de forma a mobilizar 

apoios (funcionários, clientes, locais, governo) e o interesse dos 

viajantes/turistas. 

X 
  

Dar relevância à exposição, marketing e comunicação da 

sustentabilidade (maximizando competitividade e retorno de 

investimentos). 
 

X 
 

Sensibilização e 

formação ambiental 

Desenvolvimento de campanhas de sensibilização ambiental (ações 

de voluntariado como p.e. recolha de lixos nas praias, campanhas 

publicitárias, etc.). 

X X X 

Desenvolvimento de um programa de educação ambiental nas 

escolas (formar desde cedo). 
X X X 

Desenvolvimento de um programa de formação ambiental 

especializado no emprego. 
X X X 

Acesso a transporte 

público com 

condições justas 

Desenvolvimento de uma rede de veículos de baixo impacte 

ambiental. 
X 

  

Implementação de um horário com frequência razoável de veículos. X 
  

Criação de um passe mensal eletrónico, alternativamente a bilhetes 

de papel. 
X 

  

Relação justa de 

qualidade/preço 
Fomentar o comércio local competitivo. 

 
X 
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A adoção das medidas sugeridas, no programa apresentado acima, vai permitir ao destino de São 

Sebastião uma melhoria significativa, que se traduzirá na atribuição de uma melhor classificação, 

resultante da avaliação global – embora não tenha sido mensurado quantitativamente em concreto. 
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7. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

7.1 Abordagem utilizada 

Os destinos selecionados – Bali e São Sebastião – têm elevado potencial turístico, que se deve ao 

conjunto de particularidades que abordam e partilham: boas condições climáticas, a natureza 

abundante, praias, montanhas, floresta, cascatas e a riqueza do património cultural (e religioso, no 

caso específico de Bali). Desta forma, são ambos destinos turísticos interessantes para avaliar e 

compreender a sua circunstância enquanto destinos turísticos sustentáveis. 

A aplicação do sistema LiderA Destinations aos destinos de Bali, na Indonésia e de São Sebastião, 

em São Paulo, no Brasil, testou pela primeira vez os critérios deste sistema de avaliação de 

desempenho ambiental e da sustentabilidade em destinos internacionais, fora de Portugal. 

A avaliação do desempenho ambiental dos destinos em análise foi proporcionada principalmente por 

informação retirada a partir da visita ao local, ajustada com pesquisa posterior. A oportunidade de 

poder observar e compreender o local experienciando-o foi sem dúvida uma vantagem para a 

viabilidade do processo de análise dos destinos, na presente dissertação. Contudo, é importante 

considerar que a capacidade de compreensão do que se passa num destino e das suas 

características varia proporcionalmente com o período de tempo de visita despendido no local. 

A abordagem e trabalho efetuado evidência que mesmo com o nível de informação efetuado por 

levantamento (sem dados quantitativos) permitiu a condução do processo de avaliação dos destinos 

e a elaboração de um programa de medidas. 

Na tabela 11 seguinte, apresentam-se os patamares de classificação do desempenho ambiental, que 

tiveram na base da avaliação dos critérios de sustentabilidade ambiental e na avaliação global dos 

destinos, que se pode consultar nos capítulos 4 e 5. 

Os destinos de Bali e de São Sebastião obtiveram uma classificação de 2 (práticas generalizadas) 

e de 1 (práticas pontuais), respetivamente. Assim, compreende-se que estão em diferentes fases de 

desenvolvimento, estando São Sebastião numa fase muito incipiente e tendo já Bali um 

conjunto de medidas notórias, embora haja para os dois destinos, oportunidades de melhoria. 

Tabela 11 - Ponderação de classes quantitativas de desempenho ambiental dos critérios LiderA 
Destinations, utilizada no processo de análise e na avaliação global dos destinos. 

P
a

ta
m

a
re

s
 d

e
 

C
la

s
s

if
ic

a
ç

ã
o

 Não dispõe de nada 0 

Práticas pontuais 1 

Práticas generalizadas 2 

Excelente 4 
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Na presente dissertação, foram considerados todos os critérios com o mesmo peso percentual. No 

entanto, o sistema LiderA Destinations permite ajustar os pesos relativos, consoante a relevância 

ambiental atribuída a cada critério. 

Nas tabelas 6 e 8, correspondentes à avaliação global de Bali e de São Sebastião, respetivamente, 

foram realizados dois processos de avaliação diferentes. Nas últimas duas colunas das tabelas 

mencionadas podem-se verificar os dois métodos, um que considera todos os critérios e outro que 

integra apenas os critérios mínimos a serem avaliados.  

Após a avaliação global dos dois destinos, foi possível a elaboração de um programa de medidas e 

práticas propostas para adoção por parte dos destinos, para estes atingirem uma melhor 

classificação.  

Os programas foram adaptados a cada destino, conforme as suas necessidades e carências – que 

foram identificadas previamente, através dos critérios pior classificados resultantes da avaliação 

global. O objetivo dos programas foi desenvolver um plano de ação para guiar os diversos setores 

turísticos e do destino em si, para conseguirem obter melhor performance ambiental e se poderem 

desenvolver num molde mais sustentável que o atual. 

Em síntese, a abordagem utilizada permitiu atingir os objetivos definidos da dissertação, isto é, 

permite avaliar o grau de procura da sustentabilidade de cada um dos destinos e propor medidas que 

assegurem uma melhor gestão para a sustentabilidade dos mesmos destinos. 

7.2 Limitações 

Entre as limitações que se identificaram, destacam-se as seguintes:  

 A informação obtida foi por observação no local e posterior pesquisa, sendo por vezes bastante 

difícil obter informação detalhada fidedigna, para poder avaliar da melhor forma alguns dos 

critérios, nomeadamente os critérios relacionados com as políticas e gestão ambiental. Desta 

forma, em algumas áreas, a classificação obtida pode não corresponder implacavelmente à 

realidade. Com aprofundamento de alguns conhecimentos sobre os destinos, nomeadamente 

relativos às suas políticas, seria possível a obtenção de resultados com um grau de 

verossimilhança mais elevado; 

 

 A diferença da duração da visita entre os dois destinos pode interferir com o grau de rigor da 

avaliação dos destinos. A visita ao destino de Bali teve a duração de dez dias, enquanto que a 

duração da visita ao destino de São Sebastião foi de, aproximadamente, dois meses; 

 

 Apesar do processo de avaliação ter sido quantitativo, o método que lida até uma análise 

quantitativa mais rigorosa exige mais tempo para recolha de dados, para que estes sejam 
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apurados e na maior quantidade quanto possível, de forma a se obter uma amostra mais 

significativa e representativa de dados da realidade dos destinos em análise; 

 

 A ausência de inquéritos a locais, a turistas e a serviços envolvidos no turismo foi uma lacuna e 

representa uma desvantagem da abordagem utilizada nesta fase. Apenas para o destino de Bali 

foi realizada uma entrevista a uma pessoa que aí viveu durante seis meses, que se encontra para 

consulta no Anexo II; 

 

 O sistema de avaliação da LiderA Destinations não integrou nesta fase nenhum critério que 

considera a densidade populacional do destino e carga impactante adjacente. Seria pertinente 

incluir este critério para melhor se avaliar a carga turística no destino. A quantificação desses 

indicadores e outros é um dos aspetos relevantes a considerar; 

 

 Os programas de medidas propostos para cada destino consideram apenas as áreas com 

desempenho mais fraco, correspondentes aos critérios que obtiveram pior classificação (de 0 a 1). 

Apesar de todos os critérios com classificação inferior a 4 (apreciação máxima) poderem melhorar, 

focou-se as atenções nos critérios de pior desempenho, para o início do processo de valorização 

sustentável dos destinos em análise. 
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8. CONCLUSÃO 

8.1 Conclusões 

O turismo é um setor com grande relevância socioeconómica a nível global, com elevada capacidade 

de gerar crescimento e emprego nas suas partes integrantes – alojamento, restauração, transporte e 

outros serviços –, nos destinos. No entanto, devido à diversidade das áreas que envolve, gera 

impactes ambientais significativos, confrontando-se com o desafio constante de se desenvolver de 

forma sustentável. Isto, pretendendo manter o progresso da qualidade das atividades e serviços 

associados. 

Desta forma, torna-se necessário o planeamento estratégico do turismo, de forma a otimizar a gestão 

do seu desempenho, que deve combinar a consideração das componentes ambiental, social e 

económica. Para conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável de um destino turístico é 

necessário pensá-lo como um todo. Apesar do longo caminho a percorrer, já é visível a adesão à 

procura da sustentabilidade por parte do setor do turismo. 

O projeto LiderA Destinations é um exemplo de uma abordagem que desenvolveu critérios 

específicos para a avaliação e administração de destinos turísticos e que ambiciona a integração do 

bom desempenho ambiental e da procura da sustentabilidade nas diversas atividades e agentes 

turísticos e das zonas, permitindo alcançar o conceito de destino turístico sustentável. 

Neste sentido, a dissertação teve como objetivo primordial avaliar o grau atual de desempenho na 

procura de sustentabilidade dos destinos turísticos selecionados – Bali e São Sebastião –, bem como 

sugerir um programa com medidas de melhoria para os mesmos, de modo a assegurar um 

planeamento de gestão estratégico com desenvolvimento contínuo, que visa uma prática que guie a 

uma melhor classificação e ao alcance da sustentabilidade dos destinos turísticos. 

A metodologia adotada abordou os critérios do sistema LiderA Destinations no processo de avaliação 

dos destinos e baseou-se nos mesmos critérios para a elaboração dos programas propostos para os 

destinos evoluírem e obterem um desempenho mais sustentável, com a sugestão de medidas de 

melhoria inspiradas em casos de sucesso. A oportunidade da autora visitar os destinos turísticos 

selecionados possibilitou a recolha de informação para o processo de avaliação dos critérios. 

O sistema de avaliação ambiental do projeto LiderA Destinations permitiu satisfazer o objetivo 

primordial da presente dissertação: compreender e avaliar o desempenho ambiental e o estado da 

procura da sustentabilidade de destinos fora de Portugal (Bali, na Indonésia e São Sebastião, em São 

Paulo, no Brasil). 

A ferramenta utilizada para além do valor da avaliação global do destino turístico, destaca-se pela 

análise detalhada critério a critério, dando oportunidade de compreender com consistência em que 
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áreas se devem reformar, adotando alterações com mais urgência e em que dimensão, consoante os 

objetivos traçados e as metas desejadas. 

Por motivo de obtenção de informação que pode ser insuficiente (muito devido ao período de tempo 

de visita e à falta de acesso a informações mais detalhadas), a avaliação pode apresentar lacunas, 

assenta numa base de qualificação e é, desta forma, limitada. Neste sentido, o plano de ação 

proposto para cada destino foi elaborado com o objetivo de melhorar as áreas com pior desempenho, 

por serem as mais urgentes e corresponderem a uma melhoria significativa, após a adoção do plano 

de medidas.  

Apesar de a abordagem não levar a uma avaliação 100% rigorosa, o trabalho desenvolvido com o 

nível de informação efetuado por levantamento (sem dados quantitativos) permitiu a condução do 

processo de avaliação dos destinos dos casos de estudo e a elaboração de um programa de medidas 

para os mesmos. 

Através da visita ao local, foi possível notar que já há preocupações ambientais nos dois destinos 

analisados, ainda que não sejam bem integradas na tomada de decisão na indústria turística, como 

se pode concluir pelo resultado da avaliação global dos dois casos de estudo, pelo sistema LiderA 

Destinations. 

É de salientar que o processo de avaliação dos destinos de Bali e São Sebastião corresponde a uma 

análise simplificada do destino num todo, por não haver oportunidade de quantificar alguns tipos de 

informação que seriam pertinentes, por ausência de acesso público a esses tipos de informação. 

O primeiro destino analisado foi Bali e obteve uma classificação global de 2 em 4. Esta classificação 

indica que atualmente o destino já apresenta práticas generalizadas, acusando algumas 

preocupações ambientais, apesar de ainda poder melhorar. Um dos problemas que se considerou 

mais graves deste destino é a densidade populacional, as pessoas (locais e turistas) estão 

demasiado concentrados em determinadas zonas. Principalmente na região de Ubud e no sul da ilha, 

havendo uma sobrecarga de impactes nestas zonas, nomeadamente relacionadas com o consumo 

de recursos energéticos e com o caudal de emissões de CO2 gerado. Por outro lado, é importante 

salientar as boas medidas já praticadas pelo destino de Bali. Bali destacou-se positivamente em 

áreas relacionadas com as condições de segurança e com a integração paisagística, proteção e 

valorização do património. Também tem práticas exemplares no que diz respeito à empregabilidade 

da população local e à preferência da disponibilidade de produtos locais no comércio. Para além do 

mencionado, é também um destino que oferece uma grande variedade de experiências ambientais. 

O segundo destino avaliado foi São Sebastião e obteve uma classificação global de 1 em 4. A 

classificação global obtida corresponde a práticas pontuais, indicando desta forma uma margem de 

melhoria bastante elevada para este destino turístico. Apesar de já serem abordadas algumas 

preocupações ambientais na teoria, estas nem sempre são consideradas na prática. Este destino 
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apresenta dificuldades na gestão dos recursos hídricos e energéticos, principalmente. Outro desafio 

deste destino prende-se com a falta de formação e educação ambiental da população. São sebastião, 

muito identicamente ao destino de Bali, destacou-se positivamente nos critérios relacionados com a 

integração paisagística das construções, com a preferência pelo comércio local e pela ocupação dos 

postos de trabalho e emprego por parte da população local. É um destino turístico que tem elevada 

disponibilidade de experiências com contato com a natureza. Para além disto, é um destino que 

apresenta um sentimento de segurança, o que por vezes no Brasil é difícil. 

Após o processo de avaliação dos destinos turísticos de Bali e de São Sebastião, comparou-se o 

valor obtido através da avaliação que conta com todos os critérios possíveis e o valor obtido através 

dos critérios mínimos a serem considerados, por forma a compreender se este conjunto de critérios 

do sistema LiderA Destinations conduz a um resultado fiável. Nos dois casos de estudo, a avaliação 

obtida apenas por este conjunto de critérios coincidiu com o resultado da avaliação global que contou 

com todos os critérios possíveis. Desta forma, pode-se concluir que a ferramenta é adequada na 

consideração dos critérios que incorporam o conjunto dos mínimos a serem ponderados no processo 

de avaliação de um destino. 

Ambos os destinos turísticos de Bali e de São Sebastião têm perspetivas de melhoria promissoras e 

facilmente alcançáveis, se integrarem as medidas sugeridas nos programas propostos, no capítulo 6, 

no seu plano de ação para o desenvolvimento sustentável do destino.  

8.2 Desenvolvimentos futuros 

 A divulgação das políticas e práticas sustentáveis, bem como das metas e dos objetivos 

cumpridos na procura da sustentabilidade, nas plataformas digitais. Atualmente, os websites, as 

páginas de redes sociais e as aplicações dedicadas à partilha de informação, fotografias, opiniões, 

sugestões e comentários e à avaliação dos destinos têm cada vez mais influência na escolha do 

destino de viagens, pelos turistas e viajantes que os consultam previamente a viajar. Se todos os 

agentes turísticos contribuírem para a divulgação da boa gestão sustentável de um destino 

turístico sustentável, a competitividade necessária aumenta e as práticas exemplares aumentam 

com ela, sendo possível motivar os turistas e viajantes a visitar o destino, e, num segundo plano, a 

referenciá-lo positivamente e a regressar. 

 

 Seria pertinente incorporar, na fase seguinte do sistema LiderA Destinations, a aplicação de 

critérios que integram a capacidade ambiental, social e económica de suportar o serviço bem 

como a avaliação do ciclo de vida (ACV). Considerando todas as etapas (extração de matérias 

primas, processos de produção, transporte e distribuição utilizados, consumo final e reciclagem 

e/ou reutilização e/ou reparação e/ou reabilitação) envolvidas no ciclo de vida, consegue-se 

mensurar e ganhar noção dos impactes ambientais gerados e os que se podem mitigar. A 

integração da ACV no processo de avaliação ambiental contribui para a eficiência dos processos, 

para a redução dos custos, para a promoção no marketing e nas políticas ambientais, mas tem 
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uma limitação associada, que é a falta de disponibilidade de informação em quantidade e em rigor. 

Neste sentido, a ACV deveria ser realizada se a rede de serviços e atividades turísticas fosse 

desenvolvida de raiz, com requisitos e uma política de sustentabilidade bem definidos para todos 

os processos envolventes e ponderados neste processo e para todas as partes interveniente. De 

referir que a ACV deve ser consistente com a abordagem utilizada na dissertação. 

 

 Uma oportunidade bastante interessante seria a de desenvolver uma rede de serviços e atividades 

turísticas sustentáveis. Esta rede teria de assumir uma política ambiental e de sustentabilidade 

bem definida. A todos os intervenientes seria exigido adotar e aplicar a mesma política de 

sustentabilidade, bem como a comprovação da aplicação de boas práticas implementadas e a 

fazer a respetiva divulgação, monitorização, inovação e gestão de oportunidades de melhoria a 

implementar. O ideal seria a rede de serviços ser toda certificada, no que diz respeito ao 

desempenho ambiental e na procura de sustentabilidade. 
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ANEXO I – Código de Ética no Turismo (Amore, 1992) 
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ANEXO II – Entrevista sobre Bali a Sofia Martins 
 

A Sofia Martins viveu na ilha de Bali, na Indonésia, quatro meses, período de tempo durante o 
qual participou num programa de voluntariado, através da instituição internacional IVHQ. 

1- Quais os diferentes tipos de turistas que procuram Bali? 

Bali atrai diferentes tipos de turistas, obviamente. Podemos encontrar na ilha desde surfistas, a yogis, a 

voluntários até turistas que só vão à procura de turismo de praia. No entanto, penso que é importante referir que 

a maior parte dos turistas, principalmente entre os 3 primeiros tipos acima mencionados, passam lá uma 

temporada, não se limitam a ficar uma semana. 

2- O que é que os turistas esperam ver, fazer e experienciar em Bali? 

Penso que Bali é procurado pelas suas belíssimas praias e pela sua cultura/religião Hindu. Os turistas quando 

escolhem Bali esperam visitar todos os diferentes templos, surfar numa das suas praias maravilhosas, vivenciar 

as suas diferentes cerimónias, procurar pelas paisagens maravilhosas e, claro, experimentar uma aula de yoga. 

3- Há preocupação a nível ambiental e de sustentabilidade por parte dos turistas? 

Acho que podemos encontrar duas realidades, sinceramente. Os turistas que efetivamente passam lá uma 

temporada já demonstram uma certa preocupação. Desde limpar as praias, a não utilizar garrafas de plástico, 

etc. 

4- Há oferta – em termos de turistas – para o turismo sustentável em Bali? 

Sim, bastante! Desde hotéis, a restaurantes, a spas, etc. 

5- Há turistas dispostos a contribuir para o desenvolvimento sustentável da ilha de Bali? Que percentagem 

aproximadamente? 

Sim, por volta dos 60%. 

6- Bali está preparado para que tipos de turismo? 

Turismo de praia, essencialmente. 

7- As pessoas que trabalham na área do turismo em Bali preocupam-se em formar-se?  

Normalmente os negócios de turismos em Bali são detidos por australianos e ocidentais com formação, penso 

eu. No entanto, quem trabalha na prestação do serviço são os locais e é-lhes exigido um certo tipo de formação. 

Pelo que eu percebi, nem todos os balineses conseguem ir para a universidade pois é caro. 

8- Por exemplo na aprendizagem de várias línguas estrangeiras? 



96 
 

É uma preocupação, sem dúvida mas o que aprendem é no contacto com os turistas. É importante referir, que o 

saber falar uma língua estrangeira, nomeadamente inglês, é um dos requisitos para trabalharem em hosteis, 

cafés, restaurantes. 

9- Quais são as principais línguas estrangeiras que o pessoal do turismo fala? 

Inglês e francês. 

10- As tours/atividades programadas têm algum objetivo sustentável ou com a promoção do desenvolvimento 

local? 

Sim, algumas sim. 

11- Há tours/atividades que promovam o envolvimento dos turistas com os locais? Se sim, quais? 

Sim, lembro-me por exemplo da tour ao vulcão Batur que é feita com o acompanhamento de locais e são eles 

que nos guiam e cozinham para nós.  

12- Há muitos turistas voluntários? Em que áreas é desenvolvido o voluntariado em Bali?  

Há, bastantes. As áreas mais procuradas são o ensino de inglês, educação ambiental, preservação de certas 

espécies animais e construção e renovação.  

13- Há muitas associações preparadas para receber voluntários? Quais?   

Eu estou a par de pelo menos da existência de 4 organizações, mas com certeza que há mais. 

14- Há aplicações ou páginas de redes sociais de divulgação do destino de Bali? Quais? E o que promovem 

(atividades, trilhos, locais e paisagens, restaurantes, praias)? 

Há várias páginas de instragam que promovem os diferentes locais e destinos em Bali. Lembro-me 

especialmente duma, que também tem formato de aplicação, The Bali Bible. Esta aplicação/página promove 

desde atividades, locais, spas, cascatas, hotéis, praias até restaurantes e bares.  

15- Há comércio de produtos locais (produzidos a menos de 100km)? 

Sim, os mercados locais são uma realidade. 

16- Há valorização da perceção /procura da sustentabilidade por parte das pessoas locais? 

Mais ou menos, já começa a haver mais. 

17- Há consciência ambiental por parte das pessoas locais?  

Mais ou menos, já começa a haver mais apesar de ainda ser um tema complicado para os locais valorizarem. 


