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RESUMO 

 

O aumento da densidade populacional nos centros urbanos origina uma transformação de espaços verdes 
em área edificada, aumentando os problemas ambientais. Logo, é imperativo que exista uma construção 
mais sustentável e ecológica, perfilando-se as infraestruturas verdes como soluções de futuro. 

 A hotelaria é uma indústria em constante desenvolvimento e existe uma necessidade de diferenciação da 
concorrência. A instalação de infraestruturas verdes vai ao encontro destas necessidades e nesta 
dissertação investiga-se as vantagens que a instalação destas infraestruturas pode trazer à hotelaria. 

Como a viabilidade económica gera alguma discussão, esta dissertação tem como principal objetivo 
compreender as principais vantagens destas infraestruturas na indústria hoteleira bem como averiguar 
uma predisposição dos hóspedes para pagar uma tarifa superior para se hospedar em unidades hoteleiras 
com infraestruturas verdes. 

A metodologia utilizada neste estudo contempla a realização de inquéritos aos hóspedes, funcionários e 
investidores.  

Verifica-se que é unânime que as infraestruturas verdes são uma boa estratégia para combater a falta de 
espaços verdes, perfilando-se também como excelentes soluções para embelezar zonas menos apelativas 
dos hotéis. 

Conclui-se que estas infraestruturas têm um impacte positivo nos hóspedes, aumentam a sensação de 
bem-estar, e são um ponto decisivo na escolha entre duas unidades hoteleiras com a mesma tarifa. 

Os investidores consideram que a instalação destas infraestruturas correspondem a uma valorização do 
património e do negócio, considerando que é possível aumentar a receita média por hóspede. 

Verificou-se que ainda não existe uma predisposição dos hóspedes para pagar uma tarifa superior para 
se hospedar em unidades hoteleiras com infraestruturas verdes. 

 

 

 

Palavras-chave: Coberturas verdes, Fachadas verdes, Avaliação económica, Hotelaria.  
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ABSTRACT 

 

The increase of the population density in urban centers leads to a transformation of green areas into built-
up areas, increasing the environmental problems. To help mitigate this problems, a more ecological and 
sustainable construction is developing, emerging the green systems as an avant-garde solution.  

The hotel industry is in continuous development, and there is a need of distinction and a need to captivate 
the costumer. The installation of green infrastructures meets these needs. This dissertation evaluates the 
benefits that green infrastructures can bring to the hotel industry.  

The economic feasibility generates discussion so the goal of this dissertation is to understand the benefits 
of this infrastructures and evaluate the guest’s willingness to pay higher fees to stay in a hotel with these 
green systems.       

The methodology used in this study contemplates surveying the guests, employees and investors. 

It is unanimous that the installation of green infrastructures is a good strategy to increase the urban 
greening, as well as a good solution to improve less appealing spaces of the hotels. 

It is possible to conclude that a green infrastructure has a positive impact on the guests, increases the 
sensation of well-being, and is also a decision criterion when choosing between two hotels with the same 
night rate.   

The investors consider that the installation of green systems increases the property value as wells as 
contributes to the business valuation. They also believe it can increase the average revenue per guest.  

However, in this study it is shown that the willingness to pay more for a hotel with green infrastructures is 
negligible.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento 

 

Ao longo do tempo tem existido uma evolução das cidades  particularmente relacionada com o conceito 

de espaço verde urbano, que ao longo da história foi sofrendo diversas mudanças. As grandes cidades 

têm inevitavelmente sofrido uma redução dos espaços verdes urbanos, sendo estes convertidos em 

espaços comerciais, apartamentos residenciais e fábricas (Ling, 2012). O crescimento da urbanização das 

cidades tem consequências prejudiciais severas, tais como o uso significativo de energia para aquecimento 

e arrefecimento num grande número de edifícios, que origina um efeito de ilha de calor urbano e aumenta 

a emissão de gases com efeito de estufa (GEE). O aumento de superfícies impermeáveis contribui não 

apenas para que existam temperaturas mais elevadas nas cidades mas também para aumentar o 

escoamento das águas pluviais. Com esta crescente urbanização, verifica-se também um aumento do 

ruído e uma degradação da qualidade do ar, sendo que esta qualidade inadequada do ar compromete a 

saúde e o bem-estar geral da população (Loh, 2008).  

Atualmente mais de metade da população mundial vive em cidades sendo então imperativo mostrar que a 

Natureza é capaz de ter o seu espaço neste ambiente urbano, de forma a sensibilizar os residentes da 

necessidade de proteger o que resta do ambiente (Kmieć, 2014). É neste sentido que se tem desenvolvido 

cada vez mais a construção sustentável e a indústria da construção tem enfrentado grandes desafios em 

garantir um equilíbrio entre o ambiente, a economia e os aspetos sociais (Mjakuskina et al., 2019). 

Este desenvolvimento sustentável obriga a uma aproximação entre a arquitetura e o meio ambiente. É 

neste desafio das alterações climáticas, crise energética e expansão urbana que são necessárias novas 

abordagens para enfrentar os problemas ambientais, sendo umas dessas novas abordagens a criação de 

jardins verticais (Rakhshandehroo et al., 2015). Também foi claramente entendido que as coberturas têm 

grande potencial como espaços verdes uma vez que representam uma grande fração de superfície urbana 

exposta, sendo um espaço excelente para aplicar as novas abordagens de tecnologias de mitigação 

(Santamouris, 2014). 

As coberturas e fachadas verdes, muitas vezes utilizadas como elementos estéticos nos edifícios, podem 

também fazer parte de uma estratégia de sustentabilidade, pois contribuem para a inclusão de vegetação 

no contexto urbano sem ocupar área ao nível dos arruamentos (Manso & Castro-Gomes, 2015). Estes dois 

sistemas podem contribuir para minimizar os efeitos negativos da urbanização, uma vez que contribuem 

para a mitigação da ilha de calor urbano (Santamouris, 2014), absorvem poluentes atmosféricos e filtram 

gases nocivos, aumentando a qualidade do ar, atenuam o ruído exterior, aumentam o conforto térmico, 
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melhoram a gestão de águas pluviais e aumentam a biodiversidade no meio urbano. (Önder & Akay, 2016). 

Por outro lado, estas soluções contribuem também para uma melhoria estética e para a valorização dos 

imóveis (Perini & Rosasco, 2016). 

Particularizando os benefícios das infraestruturas verde para os hostels e hotéis, estes beneficiam 

sobretudo com o aumento de valor estético e funcional, pelo impacte positivo que estas infraestruturas 

possam vir a ter nos hóspedes e como possível elemento de decisão na escolha de um hotel/hostel por 

parte dos clientes. Os utilizadores, por sua vez, são favorecidos pela atenuação de ruído interior, pela 

melhoria da qualidade do ar e pelo aumento do conforto térmico. 

A presente dissertação surge no âmbito do projeto GENESIS, um projeto de investigação promovido pelo 

Instituto Superior Técnico, Instituto Português de Agronomia e Universidade de Aveiro, financiado pela 

FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo apoiar os decisores a tomar decisões 

informadas e sólidas relativamente ao valor económico real das infraestruturas verdes. Este trabalho vem 

dar resposta a uma lacuna nesta área que é a importância da avaliação da satisfação/valorização das 

infraestruturas verdes por parte dos clientes para que seja possível efetuar corretas análises económicas 

destas soluções em hotéis. Esta dissertação surge com o objetivo de avaliar a forma como a população 

valoriza este tipo de soluções construtivas.. Como tal, pretende-se avaliar a predisposição dos clientes 

para pagar um valor superior para usufruir de infraestruturas verdes em hostels. Pretende-se também 

avaliar se este tipo de infraestruturas é um fator decisivo para os clientes na escolha de um hostel/hotel e 

identificar os principais benefícios que os utilizadores vêm neste tipo de soluções a serem considerados 

na análise da viabilidade económica. 

Finalmente, pretende identificar-se o impacte que estas infraestruturas têm nos clientes e identificar os 

fatores que influenciam de forma mais significativa os utilizadores.  

 

1.2 Objectivos 

 

A presente dissertação tem como principal objetivo avaliar a viabilidade económica da instalação de 

infraestruturas verdes em hostels e hotéis. Como objetivos intercalares, foram definidos os seguintes: 

 

 caracterização dos casos de estudo; 

 identificação do grau de consciencialização dos utilizadores relativamente aos benefícios 

da implementação de infraestruturas verdes em hostels e hotéis, através de inquéritos 

diretos; 

 determinação da existência de willingness to pay (WPT) dos clientes dos hostels, por 

coberturas ou fachadas verdes neste tipo de serviços; 
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 análise sequencial dos resultados dos inquéritos aos utilizadores, aos funcionários e 

investidores; 

 identificação das correlações existentes entre as variáveis independentes definidas para 

o estudo e a existência de uma predisposição para pagar.   

 

1.3 Metodologia 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta dissertação teve como base a avaliação de preferências 

declaradas dos clientes através da realização de inquéritos diretos à população. Foram também recolhidos 

dados através de inquéritos diretos aos funcionários e investidores das unidades hoteleiras, com o objetivo 

de validar os resultados obtidos pelos clientes e obter informação sobre a valorização destas 

infraestruturas por parte destes elementos pertencentes à indústria hoteleira. Com estes dados, foi 

realizada uma análise univariada e bivariadada dos resultados de forma a tentar identificar os fatores que 

influenciam de forma mais significativa o nível de predisposição para pagar dos consumidores. 

 

1.4 Organização do trabalho  

 

Esta dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos, seguindo-se um conjunto de referências e anexos. 

O primeiro capítulo enquadra o tema e revela a importância das infraestruturas verdes como abordagem 

de mitigação dos impactes ambientais da urbanização. Explicita também os principais objetivos e 

apresenta uma descrição da metodologia adotada e da estrutura da dissertação. 

No segundo capítulo, são descritos e resumidos os principais conceitos abordados na dissertação, como 

o conceito de Green Building (construção sustentável), coberturas e fachadas verdes, e as respetivas 

variantes, o conceito de Willingness to pay (WPT) e os métodos de recolha de dados. São também 

apresentados alguns exemplos de aplicação de soluções verdes em hotéis a nível nacional e internacional. 

É também realizada uma breve revisão bibliográfica, onde é possível analisar os estudos relativamente à 

predisposição para pagar dos clientes por iniciativas sustentáveis na indústria hoteleira.   

No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia de investigação, nomeadamente o método escolhido 

para avaliar a existência de WPT por infraestruturas verdes por parte dos hóspedes. É apresentada a 

estrutura dos inquéritos e a descrição das variáveis em estudo, bem como é descrito o método de recolha 

de dados.   

No quarto capítulo procede-se à descrição e caracterização dos diferentes casos de estudo: o Hotel 

Santiago de Alfama e o International Design Hotel; analogamente para os hostels This is Lisbon, Moon Hill 

Hostel e Hans Brinker Lisboa. 
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No quinto capítulo, é apresentada a análise detalhada dos resultados obtidos nos inquéritos, segundo a 

metodologia descrita no capítulo anterior. Primeiramente, são analisados os dados referentes aos 

hóspedes, através de uma análise univariada e bivariada das variáveis, de forma a perceber o impacte 

que as infraestruturas verde têm nestes, e investigando se existem características sociais ou demográficas 

que podem influenciar a predisposição dos hóspedes para pagar uma tarifa superior para se alojar em 

unidades hoteleiras com infraestruturas verdes. Seguidamente, analisa-se os resultados dos inquéritos 

aos funcionários, onde se pretende investigar a influência destas infraestruturas nos próprios funcionários 

e o efeito que estes consideram que as infraestruturas verdes têm nos hóspedes. Adicionalmente, são 

analisados os dados relativos às respostas dos investidores e é realizada uma discussão de resultados 

em que se analisa os benefícios que estas infraestruturas trazem às unidades hoteleiras e que devem ser 

considerados e quantificados na análise da viabilidade económica.    

   

Finalmente, o sexto capítulo apresenta as conclusões que foi possível extrair da realização deste estudo. 

Apresenta ainda algumas sugestões que faria sentido explorar em estudos futuros. 

 

Em anexo, estão presentes os documentos auxiliares à compreensão do trabalho que, pela sua 

dimensão, não podem ser incluídos no corpo do documento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Enquadramento 

 

Neste capítulo, são apresentados alguns conceitos chave ao desenvolvimento e compreensão desta 

dissertação, nomeadamente o conceito de Construção Sustentável, os conceitos de cobertura verde 

(extensivas, semi-intensivas e intensivas), de fachada verde e fachada viva, e de predisposição para pagar, 

mais conhecida por willingness to pay (WPT). 

Seguidamente são analisados estudos realizados em vários países sobre as iniciativas ecológicas na 

indústria hoteleira e sobre a predisposição de determinadas populações a pagar mais por estas iniciativas, 

para tentar compreender a valorização por parte do cliente das estratégias ecológicas implementadas 

pelos hotéis.    

Um vez que a nível nacional ainda não existem muitos estudos sobre a predisposição para pagar por 

iniciativas verdes nos hotéis, a revisão bibliográfica terá uma maior incidência em estudos internacionais.     

 

2.2 Conceito de construção sustentável 

 

O conceito de construção sustentável foi definido na primeira conferência de construção sustentável em 

Tampa, nos Estados Unidos da América, em 1994 como a “criação e gestão responsável de um ambiente 

construído saudável, tendo em consideração os princípios ecológicos e a utilização eficiente de todos os 

recursos” (Kibert, 1994). Posteriormente Hill & Bowen (1997) dividiram esta definição em quatro princípios: 

social, económico, biofísico e técnico, com os seguintes significados: 

 sustentabilidade social focada na melhoria da qualidade da vida humana e no ambiente em que 

vivemos, que inclui a cultura, saúde, educação e equidade intergeracional (as necessidades do 

presente contra as necessidades do futuro); 

 sustentabilidade económica que inclui o uso dos métodos dos custos reais e dos preços reais 

para definir os preços e as tarifas de bens e serviços de forma a alcançar um uso mais eficiente 

dos recurso;. 

 sustentabilidade biológica que abrange a noção que a construção sustentável necessita de 

proteger o meio ambiente ao invés de poluir, encorajando a utilização de recursos renováveis e 

reduzindo o uso de água, energia, materiais e área de terra em cada fase do projeto; 

 sustentabilidade técnica que exige uma alta performance, durabilidade, qualidade e uma 

utilização mista dos edifícios. 
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A indústria da construção está a mudar o paradigma, desenvolvendo uma aproximação em que a 

preocupação ambiental surge ao longo de todas as fases do projeto (Abidin, 2009). Toda a indústria da 

construção está a adotar medidas para reduzir o impacto ambiental das atividades relacionadas com a 

construção (Roy & Guta, 2008). Esta crescente preocupação com a consciencialização ambiental tem sido 

promovida por governos, negócios, organizações e indivíduos (Ofori et al., 2000). É com esta apreensão 

ambiental que surgem a instalação de coberturas e fachadas verdes em edifícios novos e existentes, com 

o objetivo de atenuar os problemas resultantes de uma urbanização não sustentável. Estes sistemas 

verdes têm o potencial efeito de mitigar as cheias urbanas, atenuar as temperaturas interiores e o efeito 

de ilha de calor urbano, melhora a qualidade do ar e reduzir o barulho, entre outros benefícios (Feitosa & 

Wilkinson, 2018). 

 

2.3 Conceito de cobertura verde 

 

As coberturas verdes consistem num tipo de coberturas preparadas para suportar vegetação (Goddard et 

al., 2009). Este tipo de coberturas é habitualmente composto por várias camadas como mostra a Figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 – Esquema genérico dos sistemas de coberturas verdes (adaptado de Arrowstreet, 2019) 

De baixo para cima começa-se com o suporte estrutural, que sustenta todo o peso do sistema 

implementado; a membrana de impermeabilização, que garante a estanqueidade; a barreira anti raiz que 

poderá ser opcional e que impede perfurações, protegendo assim as camadas inferiores; proteção da 

impermeabilização que atua como uma proteção mecânica da camada de impermeabilização; camada de 

drenagem, que controla o escoamento e retém a água que é usada para abastecer o substrato e a 

vegetação; a camada filtrante que evita que o escoamento da água arraste partículas finas e sedimentos 
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do substrato; a camada de substrato que serve de suporte à vegetação, fornece nutrientes, ar e água 

necessários ao seu crescimento, e representa também um papel preponderante na regularização do 

escoamento das águas, sendo que as suas características dependem do tipo de vegetação; e, por último, 

a camada de vegetação, cuja escolha deve ter em conta as condições climatéricas, como a intensidade 

da chuva, a humidade, o vento, e a radiação solar (Cascone, 2019). 

Dependendo do tipo de vegetação, características e finalidade para a qual foram concebidas estas podem 

ser classificadas como extensivas, intensivas e semi-intensivas (FLL, 2008). Na Tabela 2.1, estão 

resumidas as características representativas de cada um dos sistemas.  

Tabela 2.1 - Características gerais dos sistemas de coberturas verdes (adaptado de Raji et al., 2015) 

Coberturas verdes 

Extensivas Semi-intensivas Intensivas 

   

Manutenção Reduzida Periódica Intensa 

Irrigação Pontual Periódica Regular 

Vegetação 
Gramíneas, musgo e 

algumas suculentas 

Herbáceas, gramíneas, 

suculentas e pequenos 

arbustos 

Herbáceas, gramíneas, 

suculentas, arbustos e 

árvores 

Espessura do 

substrato 
60 - 200 mm 120 - 250 mm 150 - 400 mm 

Peso 60 – 150 kg/m2  120 – 200 kg/m2 180 – 500 kg/m2 

Custo Baixo Médio Alto 

 

Como é possível verificar, as coberturas extensivas são compostas por uma camada mais fina de 

substrato, entre os 60 e os 200 mm e uma diversidade vegetal de menor porte. O facto de serem mais 

leves faz que sejam indicadas para coberturas com menor capacidade de carga e sem utilização regular 
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dos utentes. O processo de instalação destas coberturas é mais simples, tem uma manutenção 

autossuficiente, na qual a vegetação requer apenas duas a quatro inspeções por ano, sendo assim menos 

dispendiosa (FLL, 2008). 

As coberturas verdes intensivas por seu lado têm um substrato mais profundo, entre os 150 e os 400 mm, 

e por sua vez uma maior densidade de vegetação e sistemas de drenagem e irrigação mais complexos, 

tratando-se normalmente de coberturas acessíveis e aptas a várias funções requerem uma manutenção 

constante. O seu peso elevado pode implicar um reforço na estrutura, que será um custo adicional, somado 

aos custos de manutenção, drenagem e irrigação que encarecem esta solução (Berardi et al., 

2014;Hashemi et al., 2015). 

Entre estas duas soluções, encontram-se as coberturas semi-intensivas cujo substrato varia entre os 120 

e os 250 mm permitindo assim uma maior densidade e variabilidade de vegetação em relação às 

coberturas verdes extensivas mas inferior às intensivas (FLL, 2008).    

 

2.4 Conceito de Fachada Verde 

 

Fachadas verdes, ou paredes verdes, é o termo comum referente a todas as formas de superfícies de 

paredes com vegetação, sendo que estas podem ser divididas em dois sistemas principais: fachadas 

verdes e paredes vivas, com os seguintes significados: 

 fachadas verdes, quando a vegetação cresce ao longo da fachada, cobrindo a mesma, sendo 

normalmente utilizadas trepadeiras ou plantas suspensas; 

 fachadas vivas, quando são utilizados elementos para suportar uma vasta variedade de plantas, 

criando um crescimento uniforme ao longo da superfície.  

As fachadas verdes podem ser classificadas como diretas ou indiretas, sendo as diretas as que as plantas 

se desenvolvem diretamente sobre a fachada e as indiretas as que as plantas se desenvolvem numa 

estrutura de suporte. 

Também as fachadas vivas se subdividem em duas categorias, contínua e modular, de acordo com o seu 

método de aplicação. Nas fachadas vivas contínuas são instaladas mantas leves permeáveis onde as 

plantas são inseridas individualmente, nas fachadas vivas modulares são instalados elementos com 

dimensões específicas, que incluem o substrato onde as plantas crescem, já com estas colocadas no seu 

respetivo lugar. Cada elemento é suportado por uma estrutura complementar ou fixado diretamente na 

superfície vertical (Manso & Castro-Gomes, 2015).  

As fachadas vivas possuem também sistemas de rega incorporados nos seus sistemas (nas mantas 

permeáveis ou nos módulos pré-fabricados, podendo estes sistemas sem por gotejamento, em que os 
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gotejadores saturam a manta de irrigação, ou por hidroponia, que consiste numa técnica de cultivo em solo 

em que a água e os nutrientes circula por canais comunicantes (Othman & Sahidin,2016).    

Na Tabela 2.2 encontram-se esquematizados os diferentes tipos de paredes verdes e resumidas as suas 

principais características. 

Tabela 2.2 – Características gerais dos sistemas de fachadas verdes verdes (adaptado de Medl, et al., 
2017 e Perini & Rosasco, 2013) 

 

 

 

Paredes verdes 

Fachadas verdes Fachadas vivas 

Diretas Indiretas Contínuas Modulares 

    

Manutenção Reduzida Reduzida Moderada Moderada 

Irrigação Pontual Pontual Periódica Periódica 

Vegetação 
Trepadeiras 

(geralmente)  

Trepadeiras 

(geralmente) 
- - 

Peso 1 – 15 kg/m2 5 - 25 kg/m2 25 - 45 kg/m2 25 - 60 kg/m2 

 

2.5 Predisposição para pagar – Willingness to pay (WPT) 

 

O conceito de willingness to pay – (WPT) é definido na literatura como “o valor máximo que o consumidor 

esta disposto a pagar em troca de um determinado bem ou serviço” (Wertenbroch & Skiera, 2002). A 

eliciação de preferências é crucial para compreender e prever o comportamento dos consumidores, como 

tal são usados diversos métodos para determinar a WPT.  

A determinação da WPT pode dividir-se em métodos de preferência revelada e métodos de preferência 

declarada. Os primeiro baseiam-se na observação do comportamento do mercado e das transações 

realizadas, enquanto os segundos são baseados em intenções de escolha respostas hipotéticas recolhidas 
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através de ou questionários ou entrevistas (Zalejska-Jonsson, 2014). Na Figura 2.2 encontram-se 

esquematizados os diversos métodos de WPT de forma a clarificar as suas metodologias (Simões, 2018).   

 

 

 

 

Figura 2.2 Diagrama dos vários métodos de medição de WPT (Simões, 2018) 

 

2.5.1  Preferência revelada (revealed preference) 

 

Tal como indicado na Figura 2.2, os métodos de preferência revelada dividem-se em análises de mercado 

e métodos experimentais.  

As análises de mercado consistem na recolha de informação através da análise de dados históricos de 

comportamentos dos consumidores, baseando-se no pressuposto que as procuras verificadas 

anteriormente podem ser utilizadas para prever o comportamento futuro do mercado. As principais 

desvantagens deste método são a falta de informação de mercado para estimar o WPT de um produto 

novo, ou o facto de os dados de mercado nem sempre apresentarem as variações de preço necessárias 

para uma correta estimativa do WPT. Em geral, este método tem a vantagem de serem utilizados sobre 

compras reais ao invés de apenas intenções de compra (Breiderd et al., 2006). 

Por seu lado, experiências podem ser divididas em experiências de laboratórios, experiências de campo 

ou leilões, sendo este último uma aplicação especial das experiências.     
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Nas experiências de laboratório, o comportamento do consumidor é tipicamente simulado dando uma 

determinada quantia de dinheiro aos participantes para gastar numa numa seleção específica de produtos, 

sendo que os preços e os produtos vão variando sistematicamente. A principal vantagem deste método o 

facto de permitir uma rápida obtenção de resultados, no entanto tema desvantagem de os participantes 

estarem cientes da situação experimental, o que pode alterar o seu comportamento relativamente às 

preferências reais.  

As experiências de campo, por sua vez, não têm este problema uma vez que são realizadas num ambiente 

de compras real, podendo os participantes estar ou não conscientes da realização das mesmas. Estas 

experiências são normalmente conduzidas na forma de chamados mercados de teste, em que os preços 

são sistematicamente variados e analisam-se as respostas dos consumidores. Um ponto fundamental na 

análise do mercado deste teste é selecionar ambientes de mercado de pequena escala que sejam 

representativos do mercado alvo em estudo. Estes métodos assumem-se como mais fiáveis do que as 

experiências laboratoriais mas apresentam custos mais elevados e intervalos de tempo maiores para a 

obtenção de resultados.   

Os leilões tanto podem ser conduzidos em experiências de laboratório ou experiências de campo, sendo 

que este método baseia-se no pressuposto que um leilão pode fornecer informações sobre o preço justo 

de um produto, uma vez que é vendido ao preço mais elevado que os participantes da amostra estão 

dispostos a pagar (Breiderd et al., 2006). 

 

2.5.2 Preferência declarada (stated reference) 

 

Nem sempre é possível aplicar os métodos de preferência declarada, como no caso de produtos novos 

diferenciados, em que não existem estudos de mercado e que seria necessário serem desenhados e 

manufaturados de forma a serem testados com os métodos experimentais. Nestes casos utilizam-se os 

métodos de preferência declarada,  que podem ser divididos em inquéritos diretos e indiretos. 

Os inquéritos diretos podem ser realizados a uma amostra de consumidores ou a especialistas. No caso 

dos inquéritos a consumidores, os inquiridos são solicitados a atribuir diretamente o valor que estariam 

dispostos a pagar por um determinado bem ou serviço. Este é um método muito expedito para obter o 

valor da WPT, mas tem a desvantagem da resposta do consumidor poder não corresponder à sua 

verdadeira disposição para pagar (Breiderd et al., 2006).   

Os inquéritos a especialistas são um método mais célere e menos dispendioso, uma vez que consistem 

na consulta a especialistas na área em estudo, tendo estes uma elevada perceção dos comportamentos 

e necessidades dos consumidores. Tem como desvantagem a possibilidade das opiniões fornecidas pelos 

especialista poderem ser tendenciosas, devido a conflitos de objetivos ou fins comerciais. No geral, este 
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método tem uma maior fiabilidade num mercado com poucos consumidores, sendo que nos mercados 

maiores e mais heterogéneos os valores da WPT podem não ser tão fidedignos (Breiderd et al., 2006). 

 Os inquéritos indiretos apresentam diversas opções de preços e produtos para que os entrevistados 

escolham e ordenem segundo as suas preferências, uma vez que para muitos autores é mais fácil decidir 

se um preço específico é aceitável para um produto do que atribuir diretamente um preço. É possível 

avaliar também outros atributos para além do preço. Nestes métodos, destacam-se as análises conjuntas, 

em que se medem as preferências dos consumidores através da variação sistemática dos atributos do 

produto num projeto experimental, e as análises de escolha discreta, em que os inquiridos escolhem entre 

alternativas de perfis do produto.       

 

2.6 Hotéis ecológicos 

 

Historicamente, a preocupação ambiental era referente às indústrias responsáveis por contaminações 

diretas através das suas atividades nocivas, no entanto o crescimento da consciência do impacto das 

atividades humanas no meio ambiente levou ao reconhecimento que todos os indivíduos e negócios devem 

estar envolvidos na redução da poluição e do consumo de recursos, sendo que a indústria hoteleira não é 

uma exceção a esta obrigação, todos os intervenientes desta indústria aumentaram a expectativa de esta 

indústria se torne economicamente, socialmente e ecologicamente responsável (Sloan et al., 2009).  

É neste sentido que começam a existir os hotéis ecológicos, que são definidos como propriedades 

hoteleiras sustentáveis que implementam políticas para reduzir o impacto no ambiente e proteger a 

natureza (GHA, 2015).  

Existem diversas iniciativas sustentáveis na indústria hoteleira, abrangendo uma grande variedade de 

medidas, desde a prevenção da poluição à formação ambiental dos funcionários. As práticas sustentáveis 

mais comuns implementadas nos hotéis são a poupança de água, poupança de energia e redução dos 

resíduos sólidos, no entanto com o crescimento importância da proteção ambiental, a expectativa dos 

turistas passa por mais do que programas de reutilização de toalhas e lençóis, de gestão eficiente dos 

resíduos sólidos e de programas de conservação de água e energia (Ogbeide, 2012).  

A indústria hoteleira está sobre grande pressão para se tornar sustentável pelos seguintes fatores (Faulk, 

2000): 

 

 necessidade do cliente; 

 aumento da regulação ambiental; 

 preocupação ética por parte da gerência; satisfação do cliente; 

 a procura pela estética. 
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As coberturas e fachadas verdes têm um grande impacte neste último fator, uma vez que contribuem para 

uma melhoria estética, e na intensa competição na indústria hoteleira os hotéis procuram formas de fazer 

os seus produtos e serviços destacar-se dos outros. Segundo Ransley & Ingram (2001) o design pode 

produzir uma atmosfera nas áreas públicas do hotel que as torne suficientemente atrativas para serem 

visitadas, tanto o interior como o exterior do hotel podem influenciar positiva ou negativamente a 

atratividade de propriedade.  

 

Para além do aspeto estético estas soluções melhoram também a qualidade do ar, a eficiência térmica e 

acústica do edifício e a retenção de águas pluviais. 

 

2.7 Willingness to pay (WPT) por iniciativas verdes na indústria hoteleira 

 

Cada vez mais existe um aumento do número de pessoas que demostram consciência ambiental e 

preferência por produtos e empresas ecológicas. Segundo o barómetro da Comissão Europeia (2008), 

75% dos Europeus estão “preparados para comprar produtos ecológicos mesmo que tenham de pagar um 

pouco mais”. 

Particularmente, no caso da indústria hoteleira, segundo um estudo realizado pela International Hotels 

Environment and Accor, 90% dos clientes dos hotéis preferem ficar em hotéis que se preocupem com o 

ambiente (Mensah, 2004).  

Adicionalmente, chegou-se à conclusão de que as pessoas mais recetivas a produtos ambientais e optam 

por compra-los estão dispostas a pagar um valor superior por esses produtos. (Kuminoff, 2010). 

Enquanto a necessidade de proteger o ambiente e a procura dos consumidores por hotéis com iniciativas 

verdes são evidentes, existem poucos estudos sobre a predisposição para pagar dos turistas relativamente 

aos hotéis verdes, sendo que a literatura existente apresenta factos contraditórios, como tal os estudos 

são ainda inconclusivos. 

Segundo Watkins (1994), os viajantes frequentes ficariam em hotéis com estratégias ambientalmente 

sustentáveis mas não estariam dispostos a pagar mais por noite para ficarem nesses hotéis. Um estudo 

realizado por Kasim (2004) em Penang, na Malásia, conclui que os turistas estão cientes e preocupam-se 

com os problemas ambientais, mas não consideram as estratégias ambientais dos hotéis como base para 

a escolha hoteleira.  

Tsay & Tsay (2008) conduziram um estudo que identificou que os consumidores de Taiwan apoiam as 

estratégias ecológicas dos hotéis mas não dispostos a pagar mais pelas mesmas. 
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 Da mesma forma um estudo de Manaktola and Jauhari (2007) em Nova Deli, na India, indica que os 

turistas na India mão estão dispostos a pagar por iniciativas sustentáveis, mas querem que estas sejam 

implementadas nos hotéis.  

Lee et al., (2010) exploraram como desenvolver a imagem e a marca de hotéis verdes, usando o conceito 

cognitivo, afetivo e a imagem global do hotel, sendo que a investigação revelou que os hóspedes avaliam 

a imagem de um hotel verde preferencialmente com foco na qualidade. Os hóspedes estariam dispostos 

a ficar novamente em hotéis verdes mas muito poucos estariam dispostos a pagar mais pelos mesmos. 

Segundo Ogbeide (2012), existe uma perceção positiva dos hóspedes em relação aos hotéis verdes, no 

entanto a maioria dos consumidores considera que um hotel verde deve ter um custo similar ou até inferior 

a um hotel que não empregue políticas sustentáveis.     

Por outro lado, existem estudos que demonstram a predisposição para pagar por iniciativas verdes na 

indústria hoteleira, como demonstra um estudo de Tartaglia & de Grosbois (2009) sobre as convicções 

ambientais dos turistas e o seu comportamento ambiental durante as viagens. A maioria das respostas ao 

questionário foi pró ambiente, sendo que 57,7% dos inquiridos responderam que estariam dispostos a 

pagar mais por produtos de viagem que tivessem menos impactos ambientais.  

Outro estudo conduzido por Han & Chan (2013) em Hong Kong, demonstra a existência de uma 

predisposição para pagar por parte dos hóspedes, sendo que 77% dos entrevistados estariam dispostos 

a pagar tarifas superiores para apoiar as iniciativas ambientais.  

Identicamente, um estudo orientado por Susskind and Verma (2011) sobre a implementação de estratégias 

de redução de energia nos quartos de hotéis demonstra que 45% dos inquiridos estaria disposto a pagar 

uma diária mais elevada por iniciativas sustentáveis do hotel. 

Kang et al. (2012) investigaram a relação entre o nível de preocupação ambiental dos hóspedes nos 

Estados Unidos da América e a sua predisposição para pagar mais por iniciativas verdes nos hotéis, 

concluindo que os hóspedes com uma maior preocupação ambiental estão mais dispostos a pagar mais 

por iniciativas sustentáveis. Neste estudo, 62% da amostra apresentou uma predisposição para pagar para 

apoiar os esforços ambientais por parte do hotel.  

Lee et al. (2010) investigaram o papel da imagem global de um hotel verde na intenção comportamental 

dos hóspedes e verificaram a imagem global de um hotel verde contribui para a intenção de dar 

recomendações positivas, para a predisposição de pagar uma tarifa superior e para a intenção de revisitar 

o hotel.   

Outro estudo mais recente realizado por Lita et al. (2014) em Sumatra, na Indonésia, conclui que as 

estratégias ecológicas utilizadas pelos hotéis têm um impacto positivo na imagem global do hotel, que por 

sua vez influencia a intenção de visita por parte dos turistas, melhora as recomendações e aumenta a 

predisposição para pagar. 
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Um estudo realizado em Portugal por Borisenko (2018) revelou que existe uma relação entre a visão 

ambiental dos hóspedes e a predisposição para pagar mais, demonstrando que para os consumidores 

com um grande nível de consciencialização ambiental a sua experiência no hotel é mais do que apenas 

uma estadia, e que fazer parte das iniciativas verdes e apoiar financeiramente o hotel por essas estratégias 

é gratificante. Segundo este estudo, a grande maioria dos inquiridos estariam dispostos a pagar mais por 

um hotel amigo do ambiente, chegando esta predisposição em alguns casos a um aumento de 10%.    

A Tabela 2.3 apresenta um resumo dos estudos realizados relativamente à WPT dos hóspedes por 

iniciativas verdes em hotéis. Esta tabela está organizada por ordem cronológica e demonstra bem a 

ambiguidade dos estudos relativos à WPT por iniciativas verdes. Em nenhum dos casos, é estudado a 

presença de infraestruturas verdes em hotéis, sendo as iniciativas verdes estudadas a diminuição do 

consumo de água e de energia elétrica e a reciclagem dos resíduos sólidos.  

 

Tabela 2.3 – Síntese das publicações de predisposição para pagar (WPT) por iniciativas sustentáveis na 
indústria hoteleira 

 

Investigadores Ano Local Amostra Resultados 
WPT 

(Sim/Não) 

Kasim 2004 Malásia 225 Inquiridos 

(turistas) 

Nem os turistas 

estrangeiros nem os 

turistas nacionais 

estavam disposto a 

pagar mais por um hotel 

ecológico. 

Não 

Manaktola & 

Jauhari 

2007 India 66 Inquiridos 

(cidadãos 

indianos e 

turistas) 

A maioria dos 

consumidores não 

estava disposto a pagar 

um extra pelas práticas 

ecológicas dos hotéis. 

Não 

Lee et al. 2010 Coreia do 

Sul 

416 Inquiridos 

(hóspedes) 

Os hóspedes estariam 

dispostos a voltar a ficar 

em hotéis ecológicos 

mas não a pagar uma 

tarifa superior. 

Não 
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Tabela 2.3 – Síntese das publicações de predisposição para pagar (WPT) por iniciativas sustentáveis na 
indústria hoteleira (cont.) 

 

Investigadores Ano Local Amostra Resultados 
WPT 

(Sim/Não) 

Millar & Baloglu 2011 EUA 571 Inquiridos 

(viajantes de 

negócios e 

lazer) 

A maioria dos inquiridos 

pagaria o mesmo ou 

menos para se 

hospedar num hotel 

ecológico. 

Não 

Ogbeide  2012 EUA 241 Inquiridos 

(turistas) 

Apenas 25% dos 

inquiridos estariam 

dispostos a pagar mais 

por iniciativas 

ecológicas. 

Não 

Millar & Mayer 2013 EUA 571 Inquiridos 

(viajantes) 

Apenas 13,8% dos 

inquiridos estava 

disposto a pagar mais 

para ficar num hotel 

ecológico. 

Não 

Chia-Jung & 

Pei-Chun 

2014 Taiwan 390 Inquiridos 

(cidadãos de 

Taiwan e 

turistas) 

Os inquiridos 

necessitariam de uma 

compensação para 

aceitarem cooperar com 

as práticas ecológicas 

dos hotéis. 

Não 

Dimara et al. 2015 Grécia 973 Inquiridos 

(cidadãos 

gregos e 

turistas) 

A maioria dos inquiridos 

não estava disposto a 

pagar uma tarifa 

superior pelas práticas 

ambientais 

(aproximadamente 

71%). 

Não 
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Tabela 2.3 – Síntese das publicações de predisposição para pagar (WPT) por iniciativas sustentáveis na 
indústria hoteleira (cont.) 

Investigadores Ano Local Amostra Resultados 
WPT 

(Sim/Não) 

Pulido-

Fernández & 

López-Sánchez 

2016 Espanha 666 Inquiridos 

(turistas) 

Apenas uma minoria 

dos inquiridos estava 

disposta a pagar mais 

por ações ambientais 

(aproximadamente 

26,6%). A maioria dos 

turistas que estavam 

dispostos a pagar mais 

são turistas “pró-

sustentabilidade”. 

 

Não 

Olsen 2018 Noruega 289 Inquiridos 

(hotéis) 

As iniciativas verdes 

têm um impacto 

negativo na tarifa do 

quarto, o que implica 

que os consumidores 

não estão dispostos a 

pagar mais pelas 

estratégias ecológicas 

do hotel. 

Não 

Dalton et al. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 Austrália 280 Inquiridos 

(hóspedes) 

 

 

 

 

 

 

Quase metade dos 

inquiridos estava 

disposto a pagar uma 

tarifa superior por 

práticas ecológicas dos 

hotéis 

(aproximadamente 

49%). 

Sim/Não 
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Tabela 2.3 – Síntese das publicações de predisposição para pagar (WPT) por iniciativas sustentáveis na 
indústria hoteleira (cont.) 

Investigadores Ano Local Amostra Resultados 
WPT 

(Sim/Não) 

Susskind & 

Verma 

2011 EUA 192 Inquiridos 

(hóspedes) 

45% dos inquiridos 

estaria disposto a pagar 

uma diária mais elevada 

para ficar num hotel 

ecológico. 

Sim/Não 

Masau & 

Prideux 

2003 Quénia 237 Inquiridos 

(hóspedes) 

A maioria dos inquiridos 

estava disposta a pagar 

uma tarifa superior por 

um hotel ecológico 

(aproximadamente 

66.5%) 

Sim 

Choi et al. 2009 EUA e 

Grécia 

100 Inquiridos 

(estudantes 

universitários) 

Os inquiridos estavam 

dispostos a pagar um 

extra por práticas 

ambientalmente 

responsáveis dos 

hotéis. 

Sim 

Tartaglia & 

Grosbois 

2009 Canadá 52 Inquiridos 

(turistas) 

Aproximadamente 

57,7% dos inquiridos 

estaria disposto a pagar 

mais por produtos de 

viagem com menos 

impactos ambientais. 

 

Sim 

Kuminoff et al. 2010 EUA 223 Inquiridos 

(hóspedes) 

Os turistas esperam 

pagar mais por um 

quarto standard num 

hotel ecológico 

Sim 
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Tabela 2.3 – Síntese das publicações de predisposição para pagar (WPT) por iniciativas sustentáveis na 
indústria hoteleira (cont.) 

 

Investigadores Ano Local Amostra Resultados 
WPT 

(Sim/Não) 

Kang et al. 2012 EUA 455 Inquiridos 

(viajantes) 

Os inquiridos com maior 

preocupação ambiental 

demonstram uma maior 

predisposição para 

pagar mais por hotéis 

ecológicos comparados 

com os com menores 

preocupações 

ambientais. 

Sim 

Chan  2013 Hong 

Kong 

1090 Inquiridos 

(55 gestores de 

hotéis e 1035 

clientes) 

Os gestores dos hotéis 

demonstram uma visão 

mais otimista que os 

hóspedes relativamente 

à predisposição para 

pagar mais pelas 

iniciativas verdes dos 

hotéis.  

Sim 

Han & Chan 2013 Hong 

Kong 

30 Inquiridos 

(viajantes) 

77% dos inquiridos 

demonstrou uma 

predisposição para 

pagar mais por 

iniciativas verdes do 

hotéis. 

 

Sim 

Sánchez-Ollero 

et al. 

2014 Espanha 232 Inquiridos 

(gestores de 

hotel) 

Os preços dos quartos 

aumentaram após a 

implementação de 

medidas ecológicas. 

Sim 
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Tabela 2.3 – Síntese das publicações de predisposição para pagar (WPT) por iniciativas sustentáveis na 
indústria hoteleira (cont.) 

 

Investigadores Ano Local Amostra Resultados 
WPT 

(Sim/Não) 

Lita et al. 2014 Indonésia 200 Inquiridos 

(turistas) 

As estratégias 

ecológicas aumentam 

têm um impacto positivo 

na imagem global do 

hotel e por vezes 

aumenta a 

predisposição para 

pagar mais. 

 

Sim 

Borisenko 2018 Portugal 233 Inquiridos 

(turistas) 

Existe uma relação forte 

e positiva entre a 

preocupação ambiental 

e a predisposição para 

pagar mais por 

iniciativas ecológicas 

nos hotéis. 

 

Sim 

 

 

2.8 Infraestruturas verdes em hotéis 

 

A instalação de coberturas ou paredes verdes na indústria hoteleira é cada vez mais uma realidade, sendo 

utilizado tanto a nível internacional como a nível nacional. A Tabela 2.4 apresenta-nos alguns exemplos 

de unidades hoteleiras com este tipo de soluções no panorama internacional, enquanto na Tabela 2.5 

estão representadas unidades hoteleiras que já adotaram soluções de coberturas ou paredes verdes no 

panorama nacional. 
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Tabela 2.4 – Exemplos de infraestruturas verdes na indústria hoteleira internacional 

 

Designação Representação Localização Solução 

Hotel 

Intercontinental 

Santiago 

 

 

Santiago 

(Chile) 

Fachadas viva 

modular 

Rubens at the 

Palace 

 

Londres 

(Reino Unido) 

Fachada viva 

contínua 

The 

Athenaeum 

Hotel 

 

Londres 

(Reino Unido) 

Fachada viva 

contínua 

Atlas Hoi An 

Hotel 

 

Hoi An 

(Vietname) 

Fachada verde 

direta 

Naman Retreat 

Resort (Hotel 

Babylon) 

 

Da Lat 

(Vietname) 

Fachada verde 

direta 
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Tabela 2.5 – Exemplos de infraestruturas verdes na indústria hoteleira nacional 

 

Designação Representação Localização Solução 

Bessa Hotel 

Liberdade 

 

Lisboa Fachadas viva 

modular 

Hotel Minho 

 

Vila Nova da 

Cerqueira 

Cobertura 

verde extensiva 

Hotel Ritz 

 

Lisboa Cobertura 

verde extensiva 

Casa do Mézio 

Hotel Rural 

 

Viana do 

Castelo 

 

Cobertura 

verde semi-

intensiva 

Noah Surf 

House 

 

Santa Cruz Cobertura 

verde extensiva 

Hotel Regency 

Lisboa 

 

Lisboa Cobertura 

verde extensiva 
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3  METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  
 

3.1  Introdução 

 

Tal como foi mencionado a WPT pode ser medida através de diversos métodos diferentes. Nesta 

dissertação, procurou usar-se uma metodologia que permitisse identificar a existência de uma 

predisposição para pagar por infraestruturas verdes por parte dos clientes, analisar quais os fatores que 

podem ter influência nestes resultados e investigar quais os principais benefícios destas estruturas mais 

reconhecidos pelos hóspedes. 

 

3.2 Métodos de avaliação de predisposição para pagar (WPT) 

 

Dentro dos métodos de avaliação da WPT, destacam-se os métodos de preferência revelada e de 

preferência declarada, tal como foi indicado no Capítulo 2. Uma vez que as infraestruturas verdes na 

indústria hoteleira no nosso país ainda não têm uma grande expressão, não seria possível a obtenção de 

dados pelos métodos de preferência revelada, optando-se assim por métodos de preferência declarada, 

neste caso os inquéritos diretos. 

Primeiramente, foram realizados inquéritos diretos aos clientes dos hostels, uma vez que este tipo de 

unidades hoteleiras foi o único que nos possibilitou o contacto com o cliente, sendo que foram também 

realizados inquéritos diretos aos funcionários e aos investidores de todos os hostels e hotéis dos casos de 

estudo, não só para validar os resultados obtidos junto dos clientes mas também para compreender a 

valorização deste tipo de infraestruturas por parte de todo o segmento da indústria hoteleira.   

Apenas foi avaliada a existência de uma predisposição para pagar por infraestruturas verdes em unidades 

hoteleiras, não foi quantificada essa disposição 

 

3.3 Inquéritos aos consumidores 

 

3.3.1 Construção do inquérito e definição das variáveis de estudo 
 

Os principais objetivos dos inquéritos aos hóspedes foram avaliar a existência de WPT por infraestruturas 

verdes no setor do turismo, identificar os principais benefícios que os clientes vêm nestas soluções e 

analisar se estas infraestruturas podem funcionar como um fator de decisão na escolha de um hotel por 

parte do cliente. Pretende-se avaliar o impacte económico e socio-ambiental que estas infraestruturas têm 
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nos hóspedes para que mais tarde se possa quantificar monetariamente esse impacte e realizar uma 

análise de viabilidade económica. 

 Todas as variáveis foram definidas como discretas de forma a garantir uma maior facilidade no tratamento 

dos dados e uma melhor uniformização da informação recolhida. 

No cabeçalho do questionário, estão presentes os logotipos das instituições, projetos e associações que 

contribuíram para o desenvolvimento deste estudo, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Instituto 

Superior Técnico, o Projeto Génesis e a Associação do Instituto Superior Técnico para a Investigação e 

Desenvolvimento (IST-ID).  

O questionário é antecedido por uma pequena nota introdutória a pedir a colaboração e onde está 

explicitado que o estudo é desenvolvido no âmbito do projeto GENESIS PTDC/GES-URB/2944/2017 

financiado pela FCT com o objetivo de analisar a viabilidade económica da instalação de infraestruturas 

verdes em hotéis. 

A primeira secção do questionário é composta por três perguntas de caracterização dos indivíduos e da 

sua estadia, variáveis sociodemográficas, com o objetivo de caracterizar a amostra e avaliar a influência 

que variáveis como o país de origem ou a duração da estadia podem ter na predisposição para pagar por 

infraestruturas verdes em unidades hoteleiras. 

Seguidamente, são apresentadas seis questões, todas avaliadas numa escala de Likert com cinco níveis 

de forma a investigar os benefícios que estas infraestruturas podem trazer à indústria hoteleira e à 

sociedade, a existência de uma predisposição para pagar mais por uma unidade hoteleira com coberturas 

ou fachadas verdes e se estas infraestruturas podem ser um fator de decisão na escolha entre duas 

unidades hoteleiras com a mesma tarifa diária. 

Foi escolhida uma escala com cinco níveis, de 1 a 5, uma vez que é uma escala com a qual os hóspedes 

estão familiarizados, sendo inclusivamente a mesma escala de avaliação das unidades hoteleiras.   

As primeiras duas perguntas são relacionadas com as melhorias que a instalação de infraestruturas verdes 

pode trazer às unidades hoteleiras, do ponto de vista estético. 

A pergunta 3 está relacionada com o grau de diferenciação que podem trazer as infraestruturas verdes, 

mais precisamente com a possibilidade de poder ser um fator de decisão na escolha da unidade hoteleira. 

A pergunta 4 pretende averiguar o grau de predisposição dos hóspedes para pagar uma tarifa superior 

para usufruírem de unidades hoteleiras com estas infraestruturas.  

Na pergunta 5 são apresentados cinco benefícios das infraestruturas verdes e é pedido ao hóspede que 

avalie na mesma escala de Likert a potencialidade destes benefícios ao nível das unidades hoteleiras. 
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Finalmente, na sexta e última pergunta, pretende-se avaliar a opinião dos hóspedes relativamente à 

utilização de infraestruturas verdes como solução para aumentar os espaços verdes urbanos e combater 

os problemas ambientais urbanos. 

A única variável dependente do inquérito é a que avalia a existência de uma predisposição para pagar por 

infraestruturas verdes, sendo todas as outras variáveis independentes. Na Tabela 3.1, são apresentadas 

as diferentes variáveis analisadas bem como as hipóteses de resposta de possíveis para cada uma delas. 

O questionário é apresentado no Anexo I e os seus resultados são apresentados numa tabela síntese no 

Anexo IV. 

3.3.2 Seleção do público-alvo 

 

O público-alvo deste inquérito foram os turistas de diferentes partes do mundo que ficaram hospedados 

nos três hostels dos casos de estudo, uma vez que nos hotéis não nos foi possível inquirir os hóspedes. 

Uma vez que se pretende avaliar o impacte das infraestruturas verdes nos clientes, optou-se por inquirir 

diretamente os hóspedes para ter uma noção real das opiniões destes sobre as infraestruturas verdes em 

unidades hoteleiras, sobre os benefícios que estas podem trazer e sobre a possível existência de uma 

predisposição para pagar mais por estas infraestruturas.  

3.3.3 Método de recolha de dados 

 

A divulgação deste estudo foi realizada através de contacto por correio eletrónico com as pessoas 

responsáveis pelos diferentes hostels, que prontamente se disponibilizaram para colaborar neste estudo. 

Posteriormente, este inquérito foi impresso em formato A5 e foi distribuído diretamente nos hostels dos 

casos de estudo, tendo sido colocado na receção dos mesmos para preenchimento dos hóspedes nos 

atos de check-in ou check-out. Uma vez que o público-alvo eram indivíduos de diversas partes do mundo 

optou-se por construir este inquérito na língua inglesa, de forma a ser compreensível para o maior número 

de hóspedes possível.  

Este inquérito teve a duração de dois meses e meio, tendo estado disponível para preenchimento nos 

hostels desde a terceira semana de maio de 2019 até ao final de julho do mesmo ano, findo esse período 

obteve-se um total de 90 respostas válidas para análise. 
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Tabela 3.1 – Variáveis dos inquéritos os hóspedes 

 

  Variáveis Hipótese de resposta 

Independentes 

Sociodemográficas 

Idade Resposta aberta 

País Resposta aberta 

Duração da estadia Resposta aberta 

Melhorias das unidades 

hoteleiras 

Sensação de bem-

estar 
Escala de Likert 

Solução para espaços 

menos apelativos 
Escala de Likert 

Grau de diferenciação Fator de decisão Escala de Likert 

Dependente Grau de predisposição 

Nível de predisposição 

para pagar mais por 

infraestruturas verdes 

Escala de Likert 

Independentes 

Benefícios 

Melhoria estética Escala de Likert 

Melhoria da qualidade 

do ar 
Escala de Likert 

Eficiência acústica Escala de Likert 

Eficiência térmica Escala de Likert 

Capacidade de 

retenção de água 
Escala de Likert 

Impacte na sociedade 

Solução para combater 

os problemas 

ambientais urbanos 

Escala de Likert 
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3.4 Inquéritos aos funcionários 

 

3.4.1 Estrutura do inquérito 
 

Para complementar os inquéritos realizados aos hóspedes, foram realizados inquéritos a outros 

intervenientes da indústria hoteleira, neste caso os funcionários das unidades hoteleiras. 

Os principais objetivos foram compreender na perspetiva dos funcionários o impacto que as infraestruturas 

verdes têm nos próprios funcionários, nos hóspedes, nas unidades hoteleiras e na sociedade, de forma a 

poder quantificar as diferentes variáveis a nível económico e socio-ambiental numa futura análise de 

viabilidade económica.  

À semelhança do questionário aos hóspedes, este inquérito é antecedido pela nota introdutória pedir a 

colaboração e onde está explicitado que o estudo é desenvolvido no âmbito do projeto GENESIS 

PTDC/GES-URB/2944/2017 financiado pela FCT com o objetivo de analisar a viabilidade económica da 

instalação de infraestruturas verdes em hotéis. Uma vez mais estão presentes no cabeçalho os logotipos 

da FCT, do Instituto Superior Técnico, do Projeto Génesis e da IST-ID. 

Seguidamente, são apresentadas cinco questões, todas avaliadas numa escala de Likert com cinco níveis, 

tendo duas um campo de resposta aberta para os inquiridos explicitarem as razões da sua avaliação. 

A primeira questão está relacionada com o impacto das coberturas e fachadas verdes nos hóspedes, 

sendo avaliada numa escala de Likert de cinco níveis e tendo também um campo de resposta aberta onde 

é pedido ao inquirido para explicitar a razão da sua resposta. 

Na segunda questão, também presente no inquérito aos hóspedes é avaliada uma melhoria que as 

infraestruturas verdes podem trazer à unidade hoteleira, do ponto de vista estético. 

A terceira questão foca-se diretamente nos funcionários e no impacto que a instalação de paredes ou 

coberturas verdes pode ter no dia-a-dia destes.  

A quarta pergunta é relativa ao impacto que a existência destas infraestruturas tem na manutenção, sendo 

que para além da avaliação na escala de Likert é também pedido aos inquiridos que explicitem as razões 

para a sua avaliação. 

Por fim, na quinta e última pergunta, pretende-se avaliar a opinião dos funcionários relativamente à 

utilização de infraestruturas verdes como solução para aumentar os espaços verdes urbanos e combater 

os problemas ambientais urbanos, tal como foi inquirido aos hóspedes. 

O questionário é apresentado no Anexo II e os seus resultados são apresentados numa tabela síntese no 

Anexo V. 
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3.4.2 Seleção do público-alvo 
 

O público-alvo deste inquérito foram os funcionários das cinco unidades hoteleiras dos casos de estudo, 

mais concretamente dois hotéis e três hostels. Foram escolhidos funcionários de unidades hoteleiras de 

diferentes tipos (hotéis e hostels) de forma a ter uma opinião mais abrangente sobre o impacto das 

infraestruturas verdes nesta indústria, na perspetiva dos funcionários.   

 

3.4.3 Método de recolha de dados 
 

Tal como mencionado a divulgação deste estudo foi realizada através de contacto por correio eletrónico 

com as pessoas responsáveis pelas diferentes unidades hoteleiras sendo os questionários posteriormente 

impressos em formato A5 e foi distribuído diretamente nas unidades hoteleiras dos casos de estudo. 

Este inquérito teve a duração de dois meses e meio, tendo estado disponível para preenchimento nos 

hostels e hotéis desde a terceira semana de maio de 2019 até ao final de julho do mesmo ano, terminado 

esse período obteve-se um total de 48 respostas válidas para análise. 

3.5 Inquéritos aos investidores 

 

3.5.1 Estrutura do inquérito 

 

Para além dos hóspedes e dos funcionários, optou-se também por realizar inquéritos aos investidores dos 

casos de estudo, de forma a avaliar o impacto das infraestruturas verdes segundo a opinião de quem 

decidiu investir na indústria hoteleira, sendo então possível comparar as diferentes opiniões transversais 

a toda a indústria hoteleira. 

Os principais objetivos foram compreender na perspetiva dos investidores o impacto que as infraestruturas 

verdes têm na valorização do negócio, nos hóspedes, nas unidades hoteleiras e na sociedade, de forma 

a poder quantificar as diferentes variáveis a nível económico e socio-ambiental numa futura análise de 

viabilidade económica.  

Uma vez mais este inquérito é antecedido pela nota introdutória pedir a colaboração e onde está explicitado 

que o estudo é desenvolvido no âmbito do projeto GENESIS PTDC/GES-URB/2944/2017 financiado pela 

FCT com o objetivo de analisar a viabilidade económica da instalação de infraestruturas verdes em hotéis. 

Uma vez mais estão presentes no cabeçalho os logotipos da FCT, do Instituto Superior Técnico, do Projeto 

Genesis e da IST-ID. 

O questionário é composto por seis questões sendo todas avaliadas numa escala de Likert com cinco 

níveis.   
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 A primeira questão está relacionada com o impacto da instalação de coberturas ou paredes verdes na 

valorização da propriedade. 

A segunda pergunta prende-se com a instalação de infraestruturas verdes na unidades hoteleiras poder 

contribuir para a valorização do negócio. 

Na terceira pergunta, é avaliado o impacto que a instalação das infraestruturas verdes poderá ao nível das 

receitas. 

A quarta pergunta é referente ao grau de diferenciação da unidade hoteleira com a presença de 

infraestruturas verdes, e se estas podem ser um fator de decisão na escolha dos hóspedes. 

A quinta pergunta é relativa às melhorias estéticas que a instalação de paredes ou coberturas verdes 

podem trazer às unidades hoteleiras, também presente nos questionários a hóspedes e funcionários.  

Por fim, na sexta e última pergunta, pretende-se avaliar a opinião dos investidores relativamente à 

utilização de infraestruturas verdes como solução para aumentar os espaços verdes urbanos e combater 

os problemas ambientais urbanos, tal como foi inquirido aos hóspedes e funcionários. 

O questionário é apresentado no Anexo III e os seus resultados são apresentados numa tabela síntese no 

Anexo VI. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE ESTUDO 

 

O presente capítulo foca-se na análise dos diferentes hotéis e hostels que contribuíram para este estudo. 

São abordadas as principais características referentes a cada um deles, nomeadamente a localização 

geográfica, tipo de unidade hoteleira, a taxa média de ocupação, número de quartos e tipologia, tipo de 

clientes e espaços verdes envolventes. 

 

4.1  1º Caso de estudo: Hotel Santiago de Alfama – Boutique Hotel 

 

4.1.1 Enquadramento geográfico 
 

O Hotel Santiago de Alfama localiza-se no bairro de Alfama, em Lisboa, mais precisamente na Rua de 

Santiago. Nas proximidades do hotel encontram-se algumas áreas verdes, nomeadamente o jardim do 

Castelo de São Jorge, o Jardim Augusto Rosa e o Jardim Botto Machado. As estações de metro mais 

próximas são as estações do Martim Moniz, Baixa-Chiado e Terreiro do Paço, ficando todas a 

sensivelmente um quilómetro de distância. Tem ainda nas proximidades do hotel paragens de autocarro e 

de elétrico. A Figura 4.1 apresenta a localização geográfica e vista aérea do hotel. 

 

 

Figura 4.1 – Localização e vista aérea do Hotel Santiago de Alfama 

  

4.1.2 Características gerais 
 

O Hotel Santiago de Alfama é um Boutique Hotel de 5 estrelas que opera no antigo Palácio dos Castros, 

do século XV, que faz parte do património arqueológico de Lisboa. O hotel abriu no ano de 2015 e possui 

19 quartos, sendo que estes têm vista para a rua, para o jardim interior ou para o Rio Tejo, o que influencia 

o seu custo. O valor médio da estadia ronda 450 €/noite e tem uma taxa de ocupação de 90-95%. O tipo 

de clientes é de um segmento alto, sendo a sua maioria casais entre 35 e 55 anos. Cerca de 50% dos 
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hóspedes é de nacionalidade Americana, seguidos por Alemães, Franceses, Espanhóis e Italianos. A 

receção encontra-se aberta 24 horas e tem um restaurante ao serviço dos hóspedes. Possui um pátio 

interior onde encontra instalado um jardim vertical. A Figura 4.2 apresenta algumas zonas hotel. 

 

 

4.1.3 Características das infraestruturas verdes 
 

Tal como mencionado anteriormente existe uma infraestrutura verde instalada na zona do pátio interior, 

apresentada na Figura 4.3. 

 

 

A infraestrutura verde instalada é do tipo fachada viva contínua e tem dimensões aproximadas de 12 

x 7 metros (altura x largura). Este tipo de solução não possui terra, estando as plantas colocadas 

diretamente dentro da ranhura da tela permeável e é através da irrigação da tela com água e nutrientes, 

com recurso microgotejadores, que as plantas se alimentam, este sistema funciona 3 vezes ao dia. Para 

manter as plantas é também irrigado um fungicida no mesmo sistema a cada duas semanas. O tempo de 

vida útil estimado desta tela é de aproximadamente 10 anos e é necessário algum cuidado na escolha das 

plantas pois estas não podem ter raízes muito grandes que podem danificar a tela. Esta solução teve um 

custo de instalação inicial de 14000 € e requer uma manutenção bianual com um custo de 2000 €/ano, 

Figura 4.2 – Fachada do hotel (a); zona do pátio interior (b); hall de entrada do hotel (c) (fonte: 
Booking.com) 

Figura 4.3 – Pormenores do jardim vertical (fonte: LC Vertical Gardens) 
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realizada por uma empresa externa. Devido a um problema com o abastecimento de água à infraestrutura 

verde houve necessidade da troca completa das plantas, pois estas não estavam a ser alimentadas, o que 

originou um custo pontual de 1000 €.   

 

4.2 2º Caso de estudo: International Design Hotel  

 

4.2.1 Enquadramento geográfico 
 

O International Design Hotel localiza-se no Rossio, em Lisboa, mais precisamente na Rua da Betesga. Os 

espaços verdes nas imediações do hotel São o Jardim de São Pedro de Alcântara, o Jardim Botânico da 

Universidade de Lisboa, o Jardim do Castelo de São Jorge e o Parque Eduardo VII. Relativamente aos 

transportes existem nas proximidades diversas paragens de autocarros e elétricos sendo que as estações 

de metro mais próximas do hotel são a estação do Rossio, a cerca de 100 metros e as estações da Baixa-

Chiado e Martim Moniz, ambas a cerca de 350 metros. Na Figura 4.4, é apresentada a localização 

geográfica e vista aérea do hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Características gerais 
 

O International Design Hotel é um Boutique Hotel de 4 estrelas com um conceito de Design, sendo que o 

espaço onde opera funciona como hotel desde o ano de 1912. Este hotel abriu no ano de 2009 e é 

composto por 55 quartos divididos em por quatro pisos temáticos: o Zen (de inspiração asiática), o Urbano 

(com telas gigantes de graffitis, sobretudo do Bairro Alto), o Tribal (com influências afro), e o Pop (com 

várias obras inspiradas nas de Andy Warhol). Cada piso tem um perfume e música próprio. Existem 4 tipos 

diferentes de quartos, os quartos interiores, com vista para o pátio interior, os quartos exteriores, com vista 

Figura 4. 4 - Localização e vista aérea do International Design Hotel 
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para a rua, os quartos com vista para a Praça do Rossio e as Suítes, sendo a vista que faz variar os preços. 

O custo médio da estadia ronda os 150 €/noite e tem uma taxa de ocupação de cerca de 95%. O cliente 

tipo são casais de classe média alta com idades superiores a 40 anos. Tem hóspedes de todo o lado do 

mundo sendo na sua maioria cidadãos europeus. Tem receção aberta 24 horas e um restaurante ao 

serviço dos hóspedes, sendo que devido à sua localização privilegiada no centro da cidade o restaurante 

apenas tem uma taxa de retenção na ordem de 10%. Possui um pátio interior onde está instalado um 

jardim vertical. A Figura 4.5 apresenta algumas zonas do hotel. 

 

4.2.3 Características das infraestruturas verdes 
 

A infraestrutura verde presente no pátio interior é uma fachada viva contínua com dimensões 

aproximadas de 4 x 10 metros (largura x altura). Esta infraestrutura foi instalada em 2014 sendo que 

inicialmente este jardim vertical era composto por plantas vivas. Devidos às dificuldades de manutenção 

(era necessário instalar andaimes para fazer a manutenção sendo que esta era feita pelo próprio hotel), 

em 2017 as plantas naturais foram substituídas por plantas artificiais. Não foi possível obter os custos de 

substituição desta infraestrutura. A Figura 4.6 apresenta alguns pormenores deste jardim vertical. 

        

Figura 4.5 – Fachada principal e lateral (a); receção do hotel (b); corredor de um dos pisos (c) (Fonte: 
Booking.com) 

Figura 4.6 - Pormenores do jardim vertical 
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4.3 3º Caso de estudo: Hostel This is Lisbon  

 

4.3.1 Enquadramento geográfico 
 

O Hostel This is Lisbon encontra-se no Bairro do Castelo, mais especificamente na Rua Costa do Castelo. 

As áreas verdes nas proximidades do hotel são o jardim do Castelo de São Jorge, o Jardim Augusto Rosa 

e o Jardim Botto Machado. Em relação aos transportes as estações de metro mais próximas são a estação 

do Rossio, a cerca de 500 metros e as estações do Martim Moniz, Baixa-Chiado e Terreiro do Paço, ficando 

todas a sensivelmente um quilómetro de distância. As paragens de autocarro e de elétrico distam cerca 

de 500 metros do hostel. A Figura 4.7 apresenta a localização geográfica e vista aérea do hostel. 

 

 

Figura 4.7 - Localização e vista aérea do Hostel This is Lisbon 

 

4.3.2 Características gerais 
 

O Hostel This is Lisbon situa-se na encosta do Castelo num edifício do século XIX recentemente 

restaurado. Este hostel abriu portas no ano de 2016 e é composto por 7 quartos cuja lotação varia entre 

as 2 e 8 pessoas, sendo este o fator diferenciador em relação ao preço por noite. O valor médio da estadia 

é de 30 €/noite e tem uma taxa de ocupação anual de cerca de 70%. O tipo de clientes são habitualmente 

bagpackers entre 20 e 35 anos, sendo que recebem também alguns peregrinos com idades mais 

avançadas e grupos de crianças que estão em viagem com a escola. Tem hóspedes de todo o lado do 

mundo sendo na sua maioria cidadãos europeus. Tem receção aberta 24 horas e uma cozinha ao serviço 

dos hóspedes. A Figura 4.8 apresenta algumas zonas do hotel. 
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4.3.3 Características das infraestruturas verdes 
 

A infraestrutura verde existente no terraço é uma fachada verde direta, em que a vegetação, neste caso 

as plantas trepadeiras crescem ao longo da fachada. Tem uma dimensão aproximada de 6 x 0,5 metros 

(altura x largura). Não foi possível obter os custos de instalação, manutenção ou rega. A Figura 4.9 mostra 

os pormenores do jardim. 

 

 

4.4  4º Caso de estudo: Hans Brinker Lisboa   

 

4.4.1 Enquadramento geográfico 
 

O Hostel Hans Brinker localiza-se nas Avenidas Novas, mais precisamente na Rua Pedro Nunes. Os 

espaços verdes mais próximos deste hostel são o Parque Eduardo VII e o Jardim da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Relativamente aos transportes públicos as estações de metro do Parque, Saldanha e Picoas 

Figura 4.8 – Entrada do hostel (a); zona da receção e sala de estar (b); pátio exterior (c) (Fonte: 
Booking.com) 

Figura 4.9 – Pormenores do jardim vertical 
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encontram-se a menos de 500 metros, sendo que existem também diversas paragens de autocarro nas 

proximidades. A Figura 4.10 apresenta a localização geográfica e vista aérea do hostel. 

 

Figura 4.10 - Localização e vista aérea do Hostel Hans Brinker 

 

4.4.2 Características gerais 
 

O Hostel Hans Brinker Lisboa é o 2º hostel deste grupo com o mesmo nome, sendo que o primeiro abriu 

em Amsterdão, na Holanda. Aberto desde 2015 é composto por um total de 30 quartos, que variam entre 

quartos duplos e camaratas de 4 a 8 pessoas, variando o preço conforme a lotação. Tem uma área de 

1400 m2 e um espaço ao ar livre com 250 m2. O preço médio por noite é de 18 € e tem uma taxa média de 

ocupação de 65%. O tipo de clientes são habitualmente bagpackers entre 20 e 35 anos de diversos países 

europeus e do Brasil. Tem receção aberta 24 horas e uma não possui cozinha ao serviço dos hóspedes, 

existindo no entanto um restaurante. A Figura 4.11 apresenta algumas zonas do hostel. 

 

 

 

Figura 4.11 – Entrada do hostel (a); zona da receção e elevador (b); pátio exterior (c) (Fonte: 
Booking.com) 
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4.4.3 Características das Infraestruturas Verdes 
 

No pátio traseiro existem infraestruturas verdes, nomeadamente fachadas verdes indiretas, tendo sido 

utilizadas para tal as plantas trepadeiras. Ao nível do 2º piso existe também uma cobertura verde extensiva 

na zona do bar e restaurante. A Figura 4.12 mostra alguns pormenores destas infraestruturas verdes.  

O jardim vertical tem uma altura de 2 metros e desenvolve-se ao longo do perímetro do pátio exterior, 

cerca de 40 metros enquanto a cobertura verde ocupa uma área de 28 m2. A rega é efetuada com recurso 

a gotejadores, funcionando 2 vezes ao dia durante 30 minutos. Não foi possível apurar os custos de 

instalação nem os consumos de água deste sistema. Relativamente à manutenção esta é realizada por 

uma empresa externa tendo um custo mensal de 100€.       

 

4.5 5º Caso de estudo: Moon Hill Hostel   

 

4.5.1 Enquadramento geográfico 
 

O Moon Hill Hostel encontra-se na Serra de Sintra, mais precisamente na Rua Guilherme Gomes 

Fernandes. As áreas verdes nas proximidades deste hostel são os diversos jardins da Serra de Sintra e o 

Parque da Liberdade que se encontra a menos de 500 metros da propriedade. Em relação à proximidade 

de transportes públicos, a estação de comboios com ligação a Lisboa encontra-se a cerca de 150 metros 

bem como as paragens de autocarro para as freguesias de Sintra. A Figura 4.12 apresenta a localização 

geográfica e vista aérea do hostel. 

Figura 4.11 – Pormenores das infaestruturas verdes 
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Figura 4.12 – Localização geográfica e vista aérea do Moon Hill Hostel 

4.5.2 Características gerais 
 

O Moon Hill Hostel abriu portas no ano de 2014, tendo uma área de 420 m2 e um espaço ao ar livre com 

uma área de 200 m2 onde se encontra um jardim vertical. Este hostel tem um total de 14 quartos, sendo 6 

deles camaratas de 4 pessoas, 7 quartos duplos e um quarto familiar para 4 pessoas com casa de banho 

privativa, variando o preço em função da lotação dos quartos. O preço médio é de 40 €/noite e a taxa de 

ocupação ronda os 60%, sendo que normalmente as estadias são de 2 a 3 noites. O cliente tipo são casais 

com idades superiores a 30 anos ou bagpackers com idades compreendidas entre 20 e 35 anos. Os 

clientes são de diversas nacionalidades sendo que num mês chegam a ter mais de 40 nacionalidades 

diferentes, sendo que a maioria dos clientes são europeus, nomeadamente Espanhóis e Franceses, devido 

á proximidade geográfica. O hostel possui receção aberta 24 horas, tem uma cozinha disponível para os 

hóspedes e ainda um restaurante ao serviço dos hóspedes e do público em geral. A Figura 4.12 apresenta 

algumas zonas do hostel.   

 

 

Figura 4.12 – Fachada lateral e entrada do hostel (a); zona de lazer (b); receção (c) (Fonte: 
Booking.com) 
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4.5.3 Características das infraestruturas verdes 
 

Tal como mencionado na zona do pátio exterior existe uma infraestrutura verde, neste caso uma fachada 

viva contínua com as dimensões de 7 x 5 (altura x largura). Este tipo de solução não possui terra, estando 

as plantas colocadas diretamente dentro da ranhura da tela permeável e é através da irrigação da tela com 

água, com recurso microgotejadores, que as plantas se alimentam. O tempo de vida útil estimado desta 

tela é de aproximadamente 10 anos e é necessário algum cuidado na escolha das plantas pois estas não 

podem ter raízes muito grandes que podem danificar a tela. Esta solução teve um custo de instalação 

inicial de 1700 € e requer uma manutenção mensal com um custo de 65 €, realizada por uma empresa 

externa. Esta infraestrutura foi colocada há cerca de 2 anos com o objetivo de embelezar a zona do pátio 

interior de forma a cativar mais os hóspedes para esta área.  

Para além deste jardim vertical, existe também uma cobertura verde extensiva na zona da cozinha, cujos 

custos não foram possíveis aferir, sendo que o sistema de rega é com recurso a gotejadores e a 

manutenção é realizada por uma empresa externa. A Figura 4.13 apresenta as soluções de infraestruturas 

verdes do hostel. 

 

4.6 Comparação dos casos de estudo 

 

Para ser mais fácil realizar uma comparação dos diferentes casos de estudo, são apresentadas abaixo as 

Tabelas 4.1 e 4.2 que apresentam uma síntese das características dos casos de estudo de estudo divididas 

por tipos de unidades hoteleiras, hostels e hotéis respetivamente. 

Relativamente aos hotéis a maior diferença é relativa ao tipo de clientes eu por sua vez é influenciado pelo 

preço médio por noite. Têm taxas de ocupação similares e ambos possuem áreas interiores ao ar livre e 

proximidade a transportes e espaços verdes.  

Figura 4.13 – Pormenores da cobertura verde e do jardim vertical  
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Comparando os hostels existe uma grande diferença relacionada com as áreas, bem como no preço média 

por noite. O tipo de clientes são do mesmo segmento e a taxa de ocupação é similar em todos os casos 

de estudo. O Hostel Hans Brinker é o único eu não possui cozinha para os hóspedes. 

Tabela 4.1 – Tabela resumo dos hostels dos casos de estudo 

 

 This is Lisbon Hostel 
Hans Brinker 

Lisboa 
Moon Hill Hostel 

Ano  de abertura 2016 2015 2014 

Taxa média de 
ocupação 

70% 65% 60% 

Área  290 m2 1400 m2 420 m2 

Área ao ar livre 304 m2 250 m2 200 m2 

Tipo de Quartos 
Quartos de 2 a 8 

pessoas 
Quartos de 2 a 8 

pessoas 
Quartos de 2 a 4 

pessoas 

Preço médio 30 €/noite 18 €/noite 40 €/noite 

Recepção 24 horas Sim Sim Sim 

Tipo de hóspedes 
Bagpackers 20-35 

anos 
Bagpackers 20-35 

anos 

Bagpackers 20-35 
anos e casais com 
idades superiores a 

30 anos 

Cozinha para 
hóspedes 

Sim Não Sim 

Restaurante Não Sim Sim 

Transportes públicos A 500 m do metro A 350 m do metro 
150 m da estação de 
comboios de Sintra 

Áreas verdes 
circundantes 

Jardim do Castelo de 
São Jorge 

Jardim Botto Machado 

Jardim Augusto Rosa 

Parque Eduardo VII 

Jardim da 
Fundação Calouste 

Gulbenkian 

Jardins da Serra de 
Sintra 

 

Parque da Liberdade 

Tipo de 
Infraestrutura verde 

Fachada verde direta 
Fachada verde 

indireta e cobertura 
verde extensiva 

Fachada viva 
contínua 

Custo instalação - - 1700 € 

Custo manutenção 
(ano) 

- 
1200 € 780 € 

Tipo de rega Manual Gotejadores Microgotejadores 
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Tabela 4.2 – Tabela resumo dos hotéis dos casos de estudo 

 

 
Hotel Santiago de 

Alfama 
International Design Hotel 

Tipo de hotel Boutique Hotel 5* Boutique Hotel 4* 

Ano de Abertura 2015 2019 

Taxa média de 
ocupação 

90% 95% 

Área ao ar livre 50 m2 20 m2 

Tipo de quartos Quartos duplos Quartos duplos 

Preço médio 450 €/noite 150 €/noite 

Recepção 24 horas Sim Sim 

Tipo de hóspedes 
Casais com idades 

superiores a 35 anos 
Casais com idades 

superiores a 40 anos 

Restaurante Sim Sim 

Transportes públicos A 1 km do metro 150 m do metro 

Áreas verdes 
circundantes 

Jardim do Castelo de 
São Jorge 

Jardim Botto Machado 

Jardim Augusto Rosa 

Jardim Botânico da 
Universidade de Lisboa 

Jardim do Castelo de São 
Jorge 

Parque Eduardo VII 

Tipo de infraestrutura 
verde 

Fachada viva contínua Fachada viva contínua 

Custo de instalação 14000 € - 

Custo de manutenção 2000 € - 

Tipo de rega Microgotejadores - 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1 Resultados dos inquéritos aos hóspedes 

 

Os questionários foram entregues aos hóspedes dos três hostels dos casos de estudo, o Hans Brinker 

Lisboa, o Hostel This is Lisbon e o Moon Hill Hostel. Foram recolhidos um total de 90 inquéritos. O principal 

objetivo destes inquéritos é avaliar o impacto das infraestruturas verdes nos hóspedes, investigar se existe 

uma predisposição para pagar uma tarifa superior por infraestruturas verdes ou se estas podem ser um 

fator de decisão na escolha de uma unidade hoteleira. Pretende-se também avaliar os benefícios 

económicos e socio-ambientais que estas infraestruturas podem trazer à indústria hoteleira e o 

conhecimento que os hóspedes têm sobre as coberturas e paredes verdes.  

5.1.1 País de origem e idade 
 

Na Figura 5.,1 estão representados os países representados na amostra dos casos de estudo e a respetiva 

frequência absoluta e relativa. 

 

Figura 5.1 – Frequência relativa e absoluta da variável “País de origem”  
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No total obteve-se 90 respostas divididas por 25 países. Analisando a figura, verifica-se que o país mais 

representados é Portugal, com 14% da amostra, seguido da Alemanha, com uma representação de 13%, 

o Brasil é o terceiro país com maior representação alcançando os 11%. A Austrália e o Reino Unido são 

os países que se seguem com 9% dos inquiridos, seguidos da França com 8%, Espanha com 7% e os 

Estados Unidos da América com uma percentagem de 4% da amostra. Todos os outros países têm uma 

representação inferior a 5%. A Figura 5.2 apresenta um gráfico em que os países com uma representação 

inferior a 4% foram englobados no conjunto “outros”.   

 

 

Figura 5.2 – Frequência relativa e absoluta da variável “País de origem”  

 

Na Figura 5.3 estão representadas as faixas etárias dos hóspedes inquiridos, divididas em intervalos, 

sendo o primeiro de menores de 20 anos, e os seguintes seis intervalos de 10 anos começando nos 20 e 

acabando nos 79 anos. Ao analisar a Figura 5.3 conclui-se que a maior parte dos inquiridos se encontra 

entre os 20 e os 29 anos de idade, representando 47% da amostra, 21% estão entre os 30 e os 39 anos 

e 16% com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos. A faixa etária inferior a 20 anos corresponde 

a 9% da mostra sendo que as faixas etárias entre os 50 e os 79 anos apenas representam 5% da amostra. 
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Esta distribuição etária maioritariamente jovem (77% dos inquiridos têm idades inferiores a 40 anos) era 

algo que já seria esperado, uma vez que estes questionários foram realizados em hostels, sendo este tipo 

de unidade hoteleira mais propícia a receber jovens viajantes. 

 

 

Figura 5.3 – Frequência relativa da variável “idade” 

 

5.1.2 Duração da estadia 
 

Em relação ao número de dias da estadia, a maior percentagem dos hóspedes inquiridos teve uma estadia 

de apenas uma noite, correspondendo a 28% da amostra, a segunda estadia com maior representação foi 

a estadia de 5 noites, com 19% dos inquiridos, seguidas das estadias de 2 e 3 noites, cada uma delas com 

13% dos inquiridos. 

 

Figura 5.4 – Frequência relativa da variável “Duração da estadia 
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5.1.3 Sensação de bem-estar 
 

Esta variável é avaliada segundo uma escala de Likert, com 5 níveis, em que se pergunta à população 

inquirida se “Considera que a existência de paredes verdes ou coberturas verdes no hostel proporciona 

uma melhor sensação de bem-estar?” Através da análise da Figura 5.5, é percetível que existe uma 

concordância declarada com esta afirmação, uma vez que 69 das respostas, correspondendo a 77% da 

amostra são positivas e apenas 4, que representam 4% do total foram classificadas como negativas o que 

demonstra que estas infraestruturas têm um impacto positivo nos hóspedes. Calculando o valor médio das 

respostas obtidas obtém-se um valor de 4.3, o que demostra bem que nível de concordância com esta 

afirmação é elevado, podendo concluir-se que para os hóspedes estas infraestruturas realmente 

providenciam uma sensação de bem-estar durante a sua estadia.    

 

 

Figura 5.5 – Frequência absoluta da variável “sensação de bem-estar”  

 

5.1.4 Solução para espaços menos apelativos 
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forma de aumentar o valor estético e trazer hóspedes a estas partes menos utilizadas do hostel. Analisando 

a Figura 5.6, facilmente se percebe que esta solução á claramente vantajosa para espaços menos 

apelativos, na perspetiva dos hóspedes, uma vez que 57 das respostas são manifestamente positivas, o 
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3, uma vez que é o valor intermédio da escala e não representa uma resposta negativa, esta percentagem 

aumenta para os 88%, sendo que apenas 11 dos inquiridos, uma representando 12% da amostra 

consideram que estas infraestruturas não seriam boas soluções para os espaços menos apelativos das 

unidades hoteleiras. A média das respostas apresenta o valor de 3.9, um valor que demonstra que para 

os hóspedes esta é uma solução eficaz para resolver a questão dos espaços menos apelativos, podendo 

contribuir para uma maior captação dos hóspedes nas unidades hoteleiras. 

 

 

Figura 5.6 - Frequência absoluta da variável “Solução para espaços menos apelativos” 

 

5.1.5 Fator de decisão entre dois hostels com a mesma tarifa diária 
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demonstra que estas soluções podem ser um fator de decisão aquando da escolha da unidade hoteleira 

por parte do cliente. Uma vez que por norma os fatores que influenciam a escolha de uma unidade 

hoteleira, para além do preço, são os serviços oferecidos e a localização, o facto de haver uma 

demonstração de preferência por parte dos hóspedes por hostels com estas soluções é bastante positiva, 

pois pode aumentar o número de hóspedes das unidades hoteleiras, traduzindo-se num aumento de 

faturação, sendo um ponto importante para a análise da viabilidade económica da instalação destas 

infraestruturas verdes. 

 

 

Figura 5.7 - Frequência absoluta da variável “Fator de decisão” 

 

5.1.6 Predisposição para pagar uma tarifa superior por infraestruturas verdes 
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média de repostas, obtém-se o valor de 2.6, um valor de resposta negativo, o que vai ao encontro da 

elevada taxa de rejeição demonstrada pela Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8 - Frequência absoluta da variável “Predisposição para pagar ” 

 

5.1.7 Estratégia para aumentar os espaços verdes urbanos e combater os problemas ambientais 

 

Relativamente à variável “estratégia para aumentar os espaços verdes urbanos e combater os problemas 

ambientais”, também é avaliada segundo uma escala de Likert, com 5 níveis. Analisando a Figura 5.9, é 

percetível que existe uma concordância declarada com esta afirmação, uma vez que 77 das respostas, 

correspondentes a 85% da amostra, são manifestamente positivas e apenas 3 respostas, que representam 

3% da amostra, foram classificadas como negativas. A média calculada foi de 4.26, o que demostra bem 

que nível de concordância com esta afirmação é elevado, podendo concluir-se que para os hóspedes estas 

infraestruturas perfilam-se como soluções de futuro no combate à falta de espaços verdes urbanos e ajuda 

no combate dos problemas ambientais, representando assim um acréscimo de valor socio-ambiental a ter 

em conta na análise da viabilidade económica destas infraestruturas. 
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Figura 5.9 - Frequência absoluta da variável “Estratégia para aumentar os espaços verdes urbanos e 
combater os problemas ambientais ” 

 

5.1.8 Benefícios das coberturas e paredes verdes 

 

Nesta variável foi pedido aos hóspedes que avaliassem na mesma escala de Likert com 5 níveis os 

benefícios que as coberturas ou paredes verdes poderiam trazer para o hostel, tendo sido avaliados os 
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 melhoria estética; 

 melhoria da qualidade do ar; 
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acima. A Tabela 5.1 apresenta os resultados sintetizados de todas estas variáveis, apresentando a 

frequência relativo o valor médio de respostas.  
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Figura 5.10 - Frequência absoluta das variáveis dos “benefícios das coberturas e paredes verdes ” 

 

Ao analisar a Figura 5.10 é facilmente percetível que do ponto de vista dos clientes os maiores benefícios 

que as paredes e coberturas verdes trazem aos hostels são principalmente ao nível da melhoria estética 

e da melhoria de qualidade do ar, sendo que foram os que receberam o maior número de avaliações 

máximas. Examinando a Tabela 5.1, onde estão sintetizados os dados relativos a cada um dos benefícios 

que se pretendem estudar, e calculando a média dos valores de resposta obtidos, é possível verificar que 

todos os benefícios apresentados apresentam uma média positiva, isto é, superior ao nível 3, o nível 

intermédio, o que demonstra que os inquiridos reconhecem que estas infraestruturas trazem todos estes 

benefícios, apesar de valorizarem mais uns do que outros. A melhoria estética destaca-se com um valor 

médio de resposta de 4.34, o que revela este é o benefício apresentado com mais impacte nos hóspedes, 

seguido da melhoria da qualidade do ar com uma média de calculada de 3.98, um valor bastante elevado 

também. Entre os benefícios apresentados, o que apresentou uma média mais baixa de respostas foi a 

melhoria da eficiência acústica, apresentando um valor médio de 3.43, sendo que foi o único que 

apresentou uma média inferior a 3.5. Estes resultados aparentam também demonstrar que para os 

hóspedes é mais difícil avaliar positivamente benefícios de ordem técnica, como a eficiência térmica ou 

acústica, pois é necessário um maior grau de conhecimento técnico sobre estas infraestruturas.     
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Tabela 5.1 – Tabela de frequências da variável “Benefícios das coberturas e paredes verdes” 

 
Frequência 

absoluta 

Frequência 
absoluta 

acumulada 

Frequência 
relativa 

Frequência 
relativa 

acumulada 
Média 

Melhoria estética 

1 0 0 0% 0%  

 

4.34 

 

 

 

2 1 1 1% 1% 

3 16 17 18% 19% 

4 24 41 27% 46% 

5 49 90 54% 100% 

Melhoria qualidade ar 

1 1 1 1% 1%  

 

3.98 

 

 

 

2 7 8 8% 9% 

3 19 27 21% 30% 

4 29 56 32% 62% 

5 34 90 38% 100% 

 

Melhoria eficiência acústica 

1 7 7 8% 8%  

 

3.43 

 

 

 

2 9 16 10% 18% 

3 30 46 33% 51% 

4 26 72 29% 80% 

5 18 90 20% 100% 

 

Melhoria eficiência térmica 

1 3 3 3% 3% 

 

3.56 

 

2 14 17 16% 19% 

3 28 45 31% 50% 

4 20 65 22% 72% 

5 25 90 28% 100% 
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Tabela 5.1 – Tabela de frequências da variável “Benefícios das coberturas e paredes verdes” (cont.) 

 
Frequência 

absoluta 

Frequência 
absoluta 

acumulada 

Frequência 
relativa 

Frequência 
relativa 

acumulada 
Média 

Capacidade de retenção de água 

1 4 4 4% 4%  

 

3.66 

 

 

 

2 10 14 11% 16% 

3 23 37 26% 41% 

4 29 66 32% 73% 

5 24 90 27% 100% 

 

5.1.9 Influência do conhecimento sobre infraestruturas verdes na taxa de não rejeição 
 

Tendo em conta os valores apresentados na Figura 5.10 tentou-se fazer uma relação entre as respostas 

dos inquiridos com o seu grau de conhecimento sobre estas infraestruturas verdes, sendo assim 

considerou-se a hipótese de que quanto maior a soma das diferentes classificações dos benefícios 

apresentados, maior o conhecimento do inquirido sobre estas soluções, uma vez que diversos estudos 

demonstram que estas infraestruturas trazem os benefícios apresentados. Assim, sendo analisou-se a 

taxa de incidência de uma resposta não negativa para diferentes níveis de conhecimento. Foi calculada a 

taxa de não rejeição para valores de resposta inferiores a 15, superiores a 18, superiores a 20, superiores 

a 22 e iguais a 25. A Figura 5.11 apresenta as diferentes taxas de não rejeição da predisposição para 

pagar por coberturas ou fachadas verdes considerando os diferentes níveis de conhecimento sobre estas 

soluções. 

Analisando a Figura 5.11, facilmente se conclui que os indivíduos com um maior nível de conhecimento 

sobre estas soluções apresentam taxas de não rejeição muito superiores. Para indivíduos cuja soma dos 

valores da resposta foram inferiores a 15 a taxa de rejeição da predisposição para pagar situa-se nos 71% 

enquanto os indivíduos cuja soma dos valores das respostas foram superiores a 18, 20, 22 ou iguais a 25, 

a taxa de não rejeição baixa drasticamente para valores próximos dos 30%, o que demonstra que para 

níveis de conhecimentos baixos, existe pouca predisposição para pagar mais para usufruir de unidades 

hoteleiras com estas infraestruturas, no entanto quando existe um bom nível de conhecimento da parte do 

cliente em relação a estas soluções existe uma maior possibilidade de uma predisposição para pagar uma 

tarifa superior para usufruir de um hostel com infraestruturas verdes. Os valores de não rejeição mantêm-

se aproximadamente constantes a partir de um determinado nível.    
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Figura 5.11 – Taxa de rejeição para valores de resposta inferiores a 15 (a), superiores a 18 (b), 
superiores a 20 (c), superiores a 22 (d) e iguais a 25 

   

5.1.10 Influência da duração da estadia na taxa de não rejeição 
 

Nesta variável, pretende-se averiguar se a duração da estadia influencia a predisposição dos hóspedes 

para pagar uma tarifa superior por noite em contrapartida de ficarem hospedados numa unidade hoteleira 

com coberturas ou paredes verdes. O número de noites que cada um dos inquiridos pernoitou no respetivo 

hostel varia bastante, conforme foi demonstrado no ponto 5.1, como tal optou-se por dividir as estadias em 

estadias curtas, para estadias inferiores a três noites ou estadia longas para estadias iguais ou superiores 

a 3 noites, de forma a estudar a influência que esta duração poderia ter na predisposição para pagar, uma 

vez que em estadias curtas os hóspedes poderiam não dar tanta importância às condições da unidade 

hoteleira, pois o tempo de permanência é curto. A Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos 

relativamente aos hóspedes com estadias curtas, sendo que 41% dos inquiridos, correspondente a 37 

hóspedes tiveram uma estadia inferior a três noites. Destes 37 inquiridos, 20 não rejeitaram a hipótese de 

pagar uma tarifa superior para se hospedarem num hostel com infraestruturas verdes, correspondendo a 

54% dos hóspedes com estadias curtas. A Figura 5.12 apresenta o gráfico da taxa de não rejeição para 

estadias curtas.   

Na Tabela 5.3, por sua vez, estão apresentados os resultados para os hóspedes com estadias iguais ou 

superiores a três noites, consideradas estadias longas para o estudo desta variável. Observando a Tabela 

5.3, percebe-se que 59% dos inquiridos enquadram-se na estadia de longa duração, correspondendo a 

um total de 53 hóspedes, sendo que dentro destes 27 não rejeitaram pagar uma tarifa superior para se 
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hospedarem num hostel com infraestruturas verdes, correspondendo a 51% da amostra de hóspedes com 

estadias longas, como está representado na Figura 5.13.    

Tabela 5.2 – Tabela de frequências da variável “Influência das estadias curtas na taxa de não rejeição”     

Total estadias 

inferiores a 3 

noites 

Frequência 

absoluta 

não rejeição 

Frequência 

relativa 

37 20 54% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Taxa de rejeição para estadias curtas 

 

Tabela 5.3 – Tabela de frequências da variável “Influência das estadias longas na taxa de não rejeição”     

Total estadias 

superiores a 

2 dias 

Frequência 

absoluta 

não rejeição 

Frequência 

relativa não 

rejeição 

53 27 51% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Taxa de rejeição para estadias longas 
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Comparando os resultados obtidos relativamente taxa de não rejeição das estadias curtas e longas, 

observa-se que os resultados se encontram ambos na mesma ordem de grandeza, ambos são 

ligeiramente superiores a 50% existindo apenas uma diferença de três pontos percentuais entre os dois. 

Como tal, pode-se concluir que a duração da estadia não aparenta ter influência na predisposição dos 

hóspedes para pagar uma tarifa superior por unidades hoteleiras com coberturas ou paredes verdes.  

5.1.11 Influência do PIB na taxa de não rejeição 
 

Nesta variável, pretende-se aferir se o produto interno bruto (PIB) de um país tem influência na 

predisposição dos hóspedes para pagar uma tarifa superior por infraestruturas verdes nas unidades 

hoteleiras. A Tabela 5.4 apresenta o PIB per capita dos diversos países representados na amostra dos 

inquiridos neste estudo, o total de inquiridos de cada país, a frequência absoluta de respostas não 

negativas relativamente à predisposição para pagar uma tarifa superior por infraestruturas verdes e a taxa 

de não rejeição relativa a cada país. Na Figura 5.14 é apresentado o gráfico que relaciona a taxa de não 

rejeição com o PIB per capita do país do hóspede. No gráfico apenas estão representados os países com 

mais do que um inquirido. Analisando a Tabela 5.4 e a Figura 5.14 verifica-se que não existe uma relação 

direta entre o PIB e a taxa de rejeição, pois ao contrário do que poderia ser expectável, que os hóspedes 

de países com um PIB mais elevado teriam uma maior predisposição para pagar, nem sempre acontece.  

O país representado na amostra com maior PIB são os Estado Unidos da América (EUA), com um PIB per 

capita de 63,05 mil de dólares, representados na amostra por 4 inquiridos sendo que apenas 1 não rejeitou 

a hipótese de pagar mais, correspondendo a uma taxa de não rejeição de 25%.  

A Austrália é o segundo país com um PIB per capita mais elevado, de 51,89 mil dólares e é representado 

nesta amostra por 8 hóspedes, 2 dos quais não rejeitaram a hipótese, correspondendo a uma taxa de não 

rejeição de 25%  

A Holanda aparece no terceiro lugar com um PIB per capita de 51,29 mil dólares com 2 representantes na 

amostra e ambos a não rejeitarem, apresentando então uma taxa de não rejeição de 100%. 

O quarto país com maior PIB per capita, é a Alemanha apresentando um PIB de 45,47 mil dólares, com 

12 inquiridos na amostra e 7 a responderem não negativamente à possibilidade de pagar uma tarifa 

superior por um hostel com infraestruturas verdes, o que gera uma taxa de não rejeição de 58%. 

Seguidamente, vem o Canadá com um PIB per capita de 42,08 mil dólares, cuja representação na amostra 

é de 2 hóspedes, sendo que ambos rejeitaram a possibilidade de pagar mais para se hospedarem em 

unidades hoteleiras com infraestruturas verdes. 

A França é o quinto país com um maior com um PIB per capita, 39,26 mil dólares representada por 7 

hóspedes e apresentando uma taxa de não rejeição de 29% 
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Tabela 5.4 – Tabela de frequências da variável “Influência do PIB na taxa de não rejeição” 

Países 
PIB per 

capita (mil 
$) 

Total 
respostas 

Respostas 
não 

negativas 

Não 
rejeição 

(%) 

Austrália 51,89 8 2 25% 

Bélgica 43,81 1 1 100% 

Brasil 6,45 10 7 70% 

Canadá 42,08 2 0 0% 

Colômbia 5,21 1 1 100% 

Croácia 14,03 1 1 100% 

Dinamarca 58,44 1 1 100% 

França 39,26 7 2 29% 

Alemanha 45,47 12 7 58% 

Grécia 18,17 1 0 0% 

Islândia 57,19 1 0 0% 

Irlanda 79,67 1 0 0% 

Itália 30,66 3 1 33% 

Marrocos 3,12 1 0 0% 

México 8,07 1 1 100% 

Holanda 51,29 2 2 100% 

Nova Zelândia 36,68 1 1 100% 

Polónia 15,13 1 1 100% 

Portugal 21,61 13 7 54% 

Roménia 12,18 2 1 50% 

Coreia do Sul 30,64 1 1 100% 

Espanha 26,83 6 2 33% 

Suécia 50,34 1 1 100% 

Reino Unido 39,23 8 6 75% 

EUA 63,05 4 1 25% 
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Figura 5.14 – Taxa de não rejeição em função do PIB per capita 

 

O Reino Unido, com um PIB per capita de 39,23 mil dólares, está representado com 8 hóspedes, sendo 

apenas 2 rejeitaram a hipótese de pagar mais por uma unidade hoteleira com infraestruturas verde, 

apresentando uma taxa de não rejeição de 75%. 

Portugal um país com PIB per capita de 21,61 mil de dólares, um PIB bastante inferior aos países referidos 

anteriormente, com 13 inquiridos na amostra, apresenta uma taxa de não rejeição de 54%, superior a 

países como a França ou Itália. 

O Brasil, tendo um PIB per capita de apenas 6,45 mil dólares, tem uma representação de 10 hóspedes 

sendo que 7 não rejeitaram a possibilidade de pagar mais, originando uma taxa de não rejeição de 70%.  

Os outros países têm uma representação muito pouco significativa para tirar ilações. 

Estes dados indicam que o PIB de um país não aparenta ter influência direta na predisposição para pagar 

por infraestruturas verdes, sendo que fatores como a preocupação ambiental de cada indivíduo devem ter 

uma preponderância muito superior ao PIB do país de origem 
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5.1.11 Influência do PIB no conhecimento sobre infraestruturas verdes 
 

Nesta variável, tentou-se definir uma relação entre o PIB de um país e o conhecimento dos inquiridos 

relativamente às soluções de coberturas e fachadas verdes. Tal como anteriormente, foi considerado que 

o conhecimento é tanto maior quanto maior a atribuição de valores na variável “benefícios das coberturas 

e paredes verdes”. Para analisar esta variável foi considerado que respostas iguais ou superiores a 18 

demonstram um bom conhecimento sobre estas infraestruturas. Na Tabela 5.5, estão sintetizados os 

dados sobre esta variável, sendo apresentado o gráfico que relaciona estas variáveis na Figura 5.15, 

estando apenas representados os países com mais de dois inquiridos. Analisando a Figura 5.15, é possível 

verificar que o PIB per capita tem influência no conhecimento sobre as infraestruturas verdes, uma vez 

que os países com maior PIB têm um rácio de respostas superiores a 18 iguais ou superiores a 50%. O 

Brasil aparece como um outlier, uma vez que tem um PIB per capita muito inferior aos restantes e 

apresenta uma percentagem de respostas superiores a 18 superior a 50%, bem como o Canadá que 

apresenta um PIB per capita bastante elevado mas apresenta uma percentagem de respostas superiores 

a 18 nula, tal pode dever-se ao facto de apenas ter 2 inquiridos na amostra. 

 

 

Figura 5.15 – Conhecimento sobre infraestruturas verdes em função do PIB per capita 
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Tabela 5.5 – Tabela de frequências da variável “Influência do PIB no conhecimento sobre infraestruturas 
verdes” 

Países PIB (mil 
milhões $) 

Total 
respostas 

Respostas 
≥18 

(%) 

Austrália 51,89 8 4 50% 

Bélgica 43,81 1 1 100% 

Brasil 6,45 10 6 60% 

Canadá 42,08 2 2 100% 

Colômbia 5,21 1 0 0% 

Croácia 14,03 1 1 100% 

Dinamarca 58,44 1 1 100% 

França 39,26 7 3 43% 

Alemanha 45,47 12 10 83% 

Grécia 18,17 1 0 0% 

Islândia 57,19 1 0 0% 

Irlanda 79,67 1 0 0% 

Itália 30,66 3 1 33% 

Marrocos 3,12 1 1 100% 

México 8,07 1 1 100% 

Holanda 51,29 2 2 100% 

Nova Zelândia 36,68 1 1 100% 

Polónia 15,13 1 1 100% 

Portugal 21,61 13 6 46% 

Roménia 12,18 2 0 0% 

Coreia do Sul 30,64 1 1 100% 

Espanha 26,83 6 3 50% 

Suécia 50,34 1 1 100% 

Reino Unido 39,23 8 8 100% 

EUA 63,05 4 3 75% 
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5.1.12 Influência da idade no conhecimento sobre infraestruturas verdes  
 

Nesta variável, estudou-se a relação entre a idade dos inquiridos e o conhecimento dos mesmos 

relativamente às soluções de coberturas e fachadas verdes. Uma vez mais, foi considerado que o 

conhecimento é tanto maior quanto maior a atribuição de valores na variável “benefícios das coberturas e 

paredes verdes”. Para analisar esta variável, foi considerada a hipótese de que respostas iguais ou 

superiores a 18 demonstram um bom conhecimento sobre estas infraestruturas. As idades foram 

agrupadas em grupos de 10 anos, sendo o primeiro grupo constituído por todos os jovens com idades 

inferiores a 20 anos. Na Tabela 5.6 estão sintetizados os dados sobre esta variável, sendo também 

apresentada a Figura 5.16 para uma melhor análise dos dados. Analisando a tabela e o gráfico, é possível 

concluir que com o aumentar da idade vai também aumentando o conhecimento sobre as potencialidades 

das coberturas e paredes verdes. 

 

Tabela 5.6 – Tabela de frequências da variável “Influência da idade no conhecimento sobre 
infraestruturas verdes” 

 

Idades N.º de respostas 
% de 

Respostas ≥18 

<20 2 25% 

20-29 27 63% 

30-39 13 68% 

40-49 10 71% 

50-59 2 100% 

60-69 3 100% 

70-79 1 100% 
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Figura 5.16 – Influência da idade no conhecimento sobre infraestruturas verdes 
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idade na predisposição para pagar uma tarifa superior para usufruir de estadias em unidades com 
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Analisado a Tabela 5.7 e a Figura 5.17 onde se encontram a taxa de não rejeição em função da idade, 

apresentados sob a forma de tabela e em gráfico respetivamente, verifica-se que o a faixa etária mais 

jovem apresenta uma menor predisposição para pagar ao contrário dos grupos das faixas etárias mais 

avançadas, que apresentam as maiores taxas de não rejeição, no entanto é necessário ter em conta que 

entre os 60 e os 79 anos apenas existem 4 inquiridos na amostra. Nas restantes faixas etárias, a 

predisposição para pagar é semelhante, apresentando uma variação de 10%, sendo que a taxa de não 

rejeição ronda os 50%. Uma das razões que pode levar a que a faixa etária mais jovem apresente uma 

menor taxa de não rejeição é a menor independência financeira dos jovens com idades inferiores a 20 

anos que pode fazer com que o preço da estadia seja o fator com maior peso na escolha das unidades 

hoteleiras. 
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Tabela 5.7 – Tabela de frequências da variável “Influência da idade na predisposição para pagar” 

 

Idades N.º de 
respostas 

Taxa de não 
rejeição 

<20 8 25% 
 

20-29 43 53% 

30-39 19 47% 

40-49 14 57% 

50-59 2 50% 

60-69 3 100% 

70-79 1 100% 

 

 

 

Figura 5.17 – Influência da idade na predisposição para pagar 
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5.2 Resultados dos inquéritos aos funcionários 

 

5.2.1 Impacte positivo nos hóspedes 
 

Tal como feito relativamente aos hóspedes, esta variável, é avaliada segundo uma escala de Likert, com 

5 níveis, em que se pergunta à população inquirida se “Considera que a integração de uma cobertura ou 

parede verde neste hotel tem um impacto positivo nos hóspedes?” Através da análise da Figura 5.18, é 

percetível que existe uma concordância declarada com esta afirmação, já que 44 respostas, 

correspondentes a 92% são manifestamente positivas e apenas 1 resposta, foi no sentido negativo. 

Analisando as respostas é possível verificar que a média de resposta situa-se em 4.5, um valor muito 

próximo da resposta máxima de concordância o que demonstra que os trabalhadores da indústria hoteleira 

consideram claramente que este tipo de infraestruturas têm um impacto positivo nos hóspedes, algo a ser 

considerado na análise da viabilidade económica destas infraestruturas.  

 

Figura 5.18 - Frequência absoluta da variável “Impacto positivo nos hóspedes ” 
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 “dá às pessoas uma sensação de estarem a descansar num espaço verde”; 

 “aumenta a sensação de bem-estar, diminui o stress e é mais convidativo”: 

 “a visão é um dos sentidos mais importantes, pode ser um elemento de distinção para a 

concorrência”; 

 “estando num espaço urbano a sensação proporcionada pelas paredes verdes é mais 

impactante”. 

O lado ecológico e amigo do ambiente destas infraestruturas também foi mencionado por alguns 

funcionários como a principal razão para ter um impacto positivo nos hóspedes: 

 “valorização da proteção do ambiente em conjunto com a sensação de um ambiente 

agradável”; 

 “o perfil dos nossos hóspedes é de pessoas amigas do ambiente”; 

 “os hóspedes terão mais contacto com a natureza”. 

Assim, é possível verificar que para os funcionários estas infraestruturas têm um impacte positivo nos 

hóspedes principalmente ao nível da melhoria estética, sendo um fator diferenciador, do aumento da 

sensação de conforto e bem-estar e do contacto com a natureza, mostrando também que é um lugar amigo 

do ambiente. 

 

5.2.2 Solução para espaços menos apelativos 
 

Utilizando a mesma escala de Likert para avaliar esta variável, é perguntado aos funcionários dos hostels 

e hotéis dos casos de estudo se “Considera que a integração de uma cobertura ou parede verde neste 

hotel/hostel seria uma solução para resolver espaços menos apelativos?” Como demonstra a Figura 5.19, 

o nível de concordância com esta afirmação é elevado, já que 71% das respostas são manifestamente 

positivas (34 respostas), sendo a taxa de não rejeição de 90% (43 respostas). Apenas 10% das respostas 

foram com intenções negativas (5 respostas). 

Calculando uma média para quantificar o grau de concordância dos inquiridos esta situa-se no valor 4, o 

que demonstra que para os funcionários estas infraestruturas são excelentes soluções para os espaços 

menos apelativas nas unidades hoteleiras, podendo contribuir para o embelezamento das mesmas e para 

captar os hóspedes para zonas dos hostels e hotéis que anteriormente não eram cativantes para os 

mesmos. 
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Figura 5.19 - Frequência absoluta da variável “Solução para espaços menos apelativos ” 

 

5.2.3 Melhorar a produtividade dos funcionários 
 

Avaliando esta variável segundo a mesma escala de Likert, é perguntado aos funcionários dos hostels e 

hotéis dos casos de estudo se “Considera que a presença de uma cobertura ou parede verde poderá 

contribuir para melhorar a produtividade dos funcionários”. Nesta variável há uma maior dispersão das 

respostas, existindo um aumento de resposta negativas comparativamente coma as restantes variáveis, 

como é possível verificar na Figura 5.20, 34% das respostas são negativas (16 respostas) e 58% das 

respostas são manifestamente positivas (28 respostas). Calculando uma média, observa-se que neste 

caso a média obtida é de 3.33, o que demonstra que apesar existir uma predominância de opiniões 

positivas em relação a esta variável existe uma maior discrepância nas respostas, pelo que se conclui que 

estas estas infraestruturas podem aumentar a produtividade dos funcionários, sendo o nível de confiança 

desta variável mais reduzido. Este aumento de produtividade deve ser considerado na análise da 

viabilidade económica pois ao aumentar a produtividade reduzem-se custos com os funcionários.  

 

5.2.4 Impacte na manutenção 
 

Utilizando uma vez mais a escala de Likert, com 5 níveis, para avaliar esta variável, é inquirido aos 

funcionários dos hostels e hotéis dos casos de estudo se “Considera que a existência de uma cobertura 

ou fachada verde tem impacte na manutenção do hotel?”. Analisando a Figura 5.21, observa-se que 35 
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respostas) considera que estas infraestruturas não têm impacte na manutenção. Calculando a média 

aritmética obtém-se uma média de 4.06, o que indica claramente que para os funcionários estas 

infraestruturas têm impacte na manutenção do hotel, o que acarreta custos de manutenção associados 

que têm ser considerados na análise da viabilidade económica da instalação deste tipo de infraestruturas.  

 

Figura 5.20 - Frequência absoluta da variável “Melhorar a produtividade dos funcionários ” 
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 “diminui a necessidade de drenagem de águas pluviais, mitigas a diferença de temperatura 

e regula a temperatura interior”; 

 “incrementa a qualidade térmica do edifício e funciona como revestimento”. 

Como é possível verificar, apesar de alguns funcionários se focarem nos aspetos positivos relativamente 

à manutenção, a grande maioria considera que estas infraestruturas acarretam impactes significativos na 

manutenção, o que implica um aumento dos custos de manutenção. 

 

 

Figura 5.21 - Frequência absoluta da variável “Impacte na manutenção ” 

 

 

5.2.5 Estratégia para aumentar os espaços verdes urbanos e combater os problemas 
ambientais 
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combate à falta de espaços verdes urbanos, o que representa um valor socio-ambiental acrescentado para 

o cálculo da análise da viabilidade económica.  

 

Figura 5.22 - Frequência absoluta da variável “Estratégia para aumentar os espaços verdes urbanos e 
combater os problemas ambientais ” 

 

5.3 Resultados dos inquéritos aos investidores 

 

5.3.1 Aumentar o valor da propriedade 
 

Relativamente à variável “Aumentar o valor da propriedade”, avaliada segundo uma escala de Likert, com 

5 níveis é percetível que existe uma concordância declarada com a afirmação, pois não existe nenhuma 

resposta com valor negativo a esta pergunta. Analisando a Figura 5.23, onde se encontram os resultados 

desta variável, e calculando uma média das respostas obtém-se uma média de 4.40, o que demonstra 

claramente que as opiniões dos investidores são bastante favoráveis, devendo ter-se em conta na análise 

da viabilidade económica da instalação destas infraestruturas um acréscimo de valor das propriedades 

devido á instalação destas infraestruturas, originando assim um benefício económico. 
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Figura 5.23 - Frequência absoluta da variável “Aumentar o valor da propriedade” 

 

5.3.2 Contribuir para a valorização do negócio 
 

Analisando uma vez mais esta variável segundo uma escala de Likert com 5 níveis, em que se questiona 

aos inquiridos se consideram que “A instalação de coberturas ou paredes verdes no hotel contribui para 

valorizar o negócio?” é possível verificar na Figura 5.24 que, uma vez mais, nenhuma das respostas foi 

negativa, o que demonstra uma concordância declarada com esta afirmação. Calculou-se uma média de 

respostas de 4.60, um valor claramente positivo e que demonstra um grande consenso entre os 

investidores que este tipo de infraestruturas contribuem para uma valorização do negócio, o que deve ser 

considerado como um benefício económico na análise da viabilidade económica da instalação deste tipo 

de infraestruturas na indústria hoteleira.   
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investidores que a instalação de infraestruturas verdes pode aumentar a receita média por cliente, 

originando assim uma mais-valia económica a considerar na análise da viabilidade económica.   

 

 

Figura 5.24- Frequência absoluta da variável “Contribuir para a valorização do negócio ” 

 

 

Figura 5.25 - Frequência absoluta da variável “Aumento da receita média por hóspede ” 
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5.3.4 Fator decisivo na escolha entre dois hotéis com a mesma tarifa diária 
 

Ao analisar a variável “ Fator decisivo na escolha entre dois hotéis com a mesma tarifa diária”, sendo 

utilizada a mesma escala de Likert, com os resultados apresentados na Figura 5.26, apura-se que existe 

uma clara concordância, uma vez que nenhuma das respostas é negativa. Calculando a média obtém-se 

um valor de 4.20, um valor bastante positivo que indica que os investidores acreditam verdadeiramente 

que a instalação destas infraestruturas pode diferenciar as unidades hoteleiras das demais, fazendo com 

que haja uma preferência por parte dos hóspedes, originando assim uma maior taxa de ocupação e, 

consequentemente, um aumento de receitas. Este impacto positivo nas receitas deve ser tomado em conta 

na análise da viabilidade económica.   

 

Figura 5.26 - Frequência absoluta da variável “Fator decisivo entre dois hotéis com a mesma tarifa diária” 

 

5.3.5 Solução para espaços menos apelativos 
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hotel/hostel seria uma solução para resolver espaços menos apelativos?” Analisando os resultados da 

Figura 5.27, observa-se que existe uma concordância declarada uma vez que nenhuma das respostas é 

classificada como negativa e calculando a média o valor obtido é de 3.9, um valor manifestamente positivo 

que indica que para os investidores estas infraestruturas verdes são consideradas soluções positivas para 
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zonas, estando este resultado na mesma ordem de grandeza que os resultados desta variável obtidos 

junto dos clientes e dos funcionários. Este aumento da captação dos hóspedes pode-se traduzir num 

aumento das receitas. 

 

Figura 5.27 - Frequência absoluta da variável “Solução para espaços menos apelativos” 

 

5.3.6   Estratégia para aumentar os espaços verdes urbanos e combater os problemas 
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ao encontro das opiniões manifestadas pelos hóspedes e pelos funcionários, apresentando esta variável 
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5.4 Discussão de resultados 
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ou desvantagens que têm de ser quantificadas no cálculo da análise da viabilidade da instalação de 

infraestruturas verde nas unidades hoteleiras associadas a cada uma das variáveis em estudo.  

  

 

Figura 5.28 - Frequência absoluta da variável “Estratégia para aumentar os espaços verdes urbanos e 
combater os problemas ambientais” 

 

Tabela 5.8 – Tabela síntese das variáveis e respetiva média de respostas 

 

População inquirida Variável 
Valor médio das 

respostas 

Benefícios/ 
desvantagens na 

análise da viabilidade 
económica 

Hóspedes 

Aumento da sensação 
de bem-estar 

4.3 

Melhoria da estadia 
dos hóspedes, que 

pode representar maior 
tempo permanência e 

melhores 
recomendações, 

aumentando a receita 

Solução para espaços 
menos apelativos 

3.9 

Aumento do tempo de 
permanência com 
possibilidade de 

aumento da receita 
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Tabela 5.8 – Tabela síntese das variáveis e respetiva média de respostas (cont.) 

População inquirida Variável 
Valor médio das 

respostas 

Benefícios/ 
desvantagens na 

análise da viabilidade 
económica 

Hóspedes 

Fator de decisão entre 
2 hostels com a mesma 

tarifa 
3.5 

Aumento da taxa de 
ocupação que se 

reflete num aumento da 
receita 

Pagar uma tarifa 
superior 

2.6 Aumento da receita 

Estratégia para 
aumentar os espaços 

verdes urbanos 
4.3 

Melhoria da qualidade 
do ar e dos problemas 
associados à falta de 

espaços verdes 
urbanos (benefício 
socio-ambiental) 

Funcionários 

Impacto positivo nos 
hóspedes 

4.5 

Melhoria da estadia 
dos hóspedes e 

melhores 
recomendações, 

aumentando a receita 

Melhorar espaços 
menos apelativos 

4 

Aumento do tempo de 
permanência com 
possibilidade de 

aumento da receita 

Melhorar a 
produtividade dos 

funcionários. 
3.3 

Diminuição dos custos 
de mão-de obra e 

maior satisfação dos 
clientes 

Impacto na 
manutenção 

4.1 
Aumento dos custos de 

manutenção 

Estratégia para 
aumentar os espaços 

verdes urbanos 
4.3 

 

Melhoria da qualidade 
do ar e dos problemas 
associados à falta de 

espaços verdes 
urbanos (benefício 
socio-ambiental) 

Investidores 

Aumentar o valor da 
propriedade 

4.4 
Aumento do valor dos 

ativos imobiliários 

Contribuir para a 
valorização do negócio 

4.6 
Aumento do valor da 

empresa 

Aumentar a receita 
média por hóspede 

3.7 Aumento da receita 
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Tabela 5.8 – Tabela síntese das variáveis e respetiva média de respostas (cont.) 

 

População inquirida Variável 
Valor médio das 

respostas 

Benefícios/ 
desvantagens na 

análise da viabilidade 
económica 

Investidores 

Fator de decisão entre 
2 unidades hoteleiras 
com a mesma tarifa 

4.2 

Aumento da taxa de 
ocupação que se 

reflete num aumento da 
receita 

Melhorar os espaços 
menos apelativos para 
trazer mais hóspedes 

3.9 

Aumento da taxa de 
ocupação que se 

reflete num aumento da 
receita 

Estratégia para 
aumentar os espaços 

verdes urbanos 
4.6 

Melhoria da qualidade 
do ar e dos problemas 
associados à falta de 

espaços verdes 
urbanos (benefício 
socio-ambiental) 

 

A variável “Aumento da sensação de bem-estar” apresenta um valor médio de resposta de 4.3, o que 

demonstra que estas infraestruturas representam uma melhoria na estadia dos hóspedes nas unidades 

hoteleiras, podendo levar a uma maior tempo de permanência dos hóspedes nas áreas comuns das 

unidades hoteleiras que pode originar um aumento do consumo. Por outro lado, esta melhoria no bem-

estar pode melhorar as opiniões e recomendações dos hóspedes em relação à unidade hoteleira, podendo 

representar um futuro aumento de receita fruto de uma estadia agradável. 

A variável que estuda a possibilidade de se usar as infraestruturas verdes para melhorar espaços menos 

apelativos das unidades hoteleiras é estudada do ponto de vista de todos os principais intervenientes desta 

indústria, dos hóspedes, dos funcionários e dos investidores. O valor médio da resposta dos hóspedes e 

dos funcionários situa-se em 3.9 e 4, respetivamente, o que demonstra que ambos consideram bastante 

viável esta solução. Já relativamente aos investidores existe uma pequena diferença pois é inquirido se 

utilizando esta solução para embelezar espaços menos apelativos das unidades hoteleiras é possível 

captar mais hóspedes. A média de respostas mantém-se na mesma ordem de grandeza o que é 

demonstrativo que a instalação de infraestruturas verdes é sem dúvida um recurso que traz melhorias 

significativas aos espaços onde são instaladas, podendo resultar num aumento do tempo de permanência 

dos hóspedes nas zonas comuns como também num aumento do número de hóspedes devido às 

alterações introduzidas com a instalação das mesmas. Qualquer destas situações pode representar um 

aumento da receita a considerar na análise da viabilidade económica.   
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A variável que analisa a hipótese da existência de infraestruturas verdes ser um fator de decisão na escolha 

entre duas unidades hoteleiras com a mesma tarifa diária é estudada na vertente dos hóspedes e na 

vertente dos investidores. Observando o valor da média das respostas dos hóspedes este valor situa-se 

nos 3.5, que apesar de não ser muito elevado é um valor positivo. Da parte dos investidores o valor da 

média de respostas aumenta para 4.2, um valor bastante positivo que reforça a ideia das melhorias que 

estas infraestruturas podem trazer do ponto de vista dos investidores. Estes resultados mostram que estas 

infraestruturas podem realmente ser um fator diferenciador da concorrência e um fator importante na 

decisão, levando a um aumento de preferência por parte dos hóspedes e consequentemente a um 

aumento da receita. 

Nos inquéritos efetuados aos hóspedes, é introduzida a variável que estuda a predisposição dos inquiridos 

para pagar uma tarifa superior para se hospedarem numa unidade hoteleira com infraestruturas verdes. 

Analisando o valor médio das respostas, este situa-se em 2.6, um valor ligeiramente negativo, mostrando 

que na população inquirida não existe uma predisposição para pagar para usufruir de um hostel com 

fachadas ou coberturas verde.   

Este valor pode também ser explicado pelo facto de estes questionários terem sido aplicados em hostels, 

sendo que normalmente o preço é uma variável fulcral na decisão por parte dos consumidores. Seria 

interessante tentar obter esta informação em hotéis, uma vez que por norma o cliente tem um maior poder 

de compra e o fator financeiro pode não ter uma preponderância tão elevada na escolha da unidade 

hoteleira.    

Outra das variáveis em estudo é a possibilidade de usar as coberturas e fachadas verdes como “Estratégia 

para aumentar os espaços verdes combater os problemas ambientais”, esta variável é uma vez mais 

estudada na vertente dos hóspedes, funcionários e investidores, tendo em todos eles valores muito 

elevados de concordância, sendo a média das repostas de 4.3, 4.3 e 4.6 respetivamente. Estes valores 

indicam que é unânime que estas infraestruturas se perfilam como soluções de futuro para combater os 

problemas ambientais resultantes da poluição e da falta de espaços verde em meio urbano, aumentando 

assim a área verde nos grandes centros urbanos, trazendo os benefícios socio-ambientais inerentes aos 

mesmos, como a melhoria da qualidade do ar, mitigação das cheias urbanas, atenuação do efeito de ilha 

do calor urbano e diminuição do ruído. 

Nos inquéritos destinados aos funcionários, foi sondado se a presença de infraestruturas verdes teria um 

impacto positivo nos hóspedes sendo que a concordância com esta firmação foi bastante elevada, como 

se verifica pelo valor médio das respostas que se situa em 4.5, um valor bastante elevado que revela que 

na ótica dos funcionários a existência de infraestruturas verdes nas unidades hoteleiras tem 

definitivamente um impacto positivo, podendo originar um maior tempo de permanência nas zonas comuns 

bem como originar recomendações positivas por parte dos hóspedes, podendo ambas as situação gerar 

um aumento da receita. 
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Outra das variáveis estudadas exclusivamente na ótica dos funcionários é a possibilidade de a existência 

de infraestruturas verdes poder contribuir para um aumento da produtividade por parte dos mesmos. 

Analisando os resultados, uma vez que a média se localiza no valor 3.3, é possível concluir que apesar de 

ser um valor baixo é um valor positivo, pelo que os funcionários consideram que esse contacto com a 

natureza no seu local de trabalho contribui para o aumento da produtividade, traduzindo-se numa redução 

de custos relacionados com a mão-de-obra e numa possível maior satisfação dos clientes relativamente 

ao trabalho dos funcionários. 

O impacte que as infraestruturas verdes têm na manutenção das unidades hoteleiras foi outro dos aspetos 

analisados nos questionários aos funcionários sendo que a média de resposta de 4.1, manifestamente 

positiva, demonstra que os funcionários das unidades hoteleiras entendem que a existência destas 

infraestruturas aumenta os trabalhos de manutenção, quer ao nível da manutenção da própria 

infraestrutura, como a replantação ou a poda, como ao nível da rega e de limpeza do espaço envolvente. 

Este impacte na manutenção vai-se refletir num aumento de custos para as unidades hoteleiras. 

Relativamente às variáveis que apenas foram estudadas na ótica dos investidores, a primeira foi a 

possibilidade da instalação de coberturas ou fachadas verdes em unidades hoteleiras resultar num 

aumento do valor da propriedade, existindo uma clara tendência em considerar que existe esse aumento 

de valor, uma vez que a média de respostas foi de 4.4, um valor bastante elevado e demonstrativo do 

quanto é consensual entre os investidores que este tipo de infraestrutura acrescenta valor ao património 

imobiliário. 

Foi ainda investigado a possível relação existente entre a instalação de infraestruturas verdes nas 

unidades hoteleiras e uma valorização do negócio, variável esta que também obteve uma das médias 

mais elevadas de resposta, atingindo o valor de 4.6, não deixando dúvidas de que, do ponto de vista dos 

investidores estas infraestruturas para além de acrescentar valor ao património imobiliário acrescentam 

ainda valor ao negócio, sendo mais dois pontos favoráveis a ser quantificados na análise da viabilidade 

económica das infraestruturas verdes em unidades hoteleiras. 
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6 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

6.1 Considerações finais 

 

Com esta dissertação, pretendeu-se identificar as principais vantagens e custos da instalação de 

coberturas ou fachadas verdes em unidades hoteleiras, identificadas pelos diferentes intervenientes da 

indústria do turismo: hóspedes, funcionários e investidores. 

Foi possível concluir que todos os stakeholders desta indústria vêm vantagens na instalação de 

infraestruturas verdes hotéis e hostels sendo que algumas destas convicções são partilhadas por todos, 

como o facto de estas infraestruturas serem excelentes soluções para espaços menos apelativos ou 

menos utilizados das unidades hoteleiras e serem alternativas futuras válidas para aumentar os espaços 

verdes urbanos e combater os problemas ambientais resultantes da falta destes espaços verdes. 

Na perspetiva dos hóspedes, estas infraestruturas aumentam a sensação de bem-estar e podem ser 

decisivas na escolha de uma unidade hoteleira, sendo que as principais vantagens reconhecidas pelos 

hóspedes nestas infraestruturas são a melhoria estética e a melhoria da qualidade do ar, não sendo tão 

percetíveis as vantagens mais técnicas resultantes da instalação destas infraestruturas, como o aumento 

da eficiência térmica e acústica. 

Pelos resultados obtidos dos inquéritos aos hóspedes foi ainda possível concluir que na amostra do caso 

de estudo não existe uma predisposição para pagar uma tarifa superior para ficar alojado numa unidade 

hoteleira com coberturas ou fachadas verdes, sendo que as limitações do público-alvo podem ter tido 

alguma influência neste fator. 

Relativamente aos funcionários, ficou claro que consideram que a presença destas infraestruturas tem um 

impacte positivo nos hóspedes, essencialmente devido à parte estética e de contacto com a Natureza. 

Apesar de não ter sido tão consensual, foi também possível verificar que uma boa parte dos funcionários 

considera que a existência destas infraestruturas têm um impacto positive na sua produtividade. 

Por outro lado, é também quase unânime entre os funcionários que a instalação de infraestruturas verdes 

acarreta um aumento da manutenção, aumentando também os custos.  

Na vertente dos investidores, ficou claro que para estes a instalação destas infraestruturas nas unidades 

hoteleiras origina um aumento de valor não só da propriedade como também representam uma valorização 

para o próprio negócio. Tal como acontece com os hóspedes, os investidores também pensam que estas 

infraestruturas podem funcionar como elemento decisor na escolha da unidade hoteleira por parte dos 

hóspedes e ainda consideram que estas podem levar a um aumento médio de receita por hóspede. 
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Em suma, estas infraestruturas têm custos de instalação e de manutenção associados mas têm uma 

grande quantidade de vantagens associadas, que à partida fazem com que a instalação destas 

infraestruturas nas unidades hoteleiras seja uma decisão viável do ponto de vista económico. 

 

6.2 Limitações e desenvolvimentos futuros 

 

No desenvolvimento deste estudo, existiram algumas limitações que não tornaram possível que este fosse 

tão aprofundado como se pretendia. Desde logo, o facto de não ser possível ter contacto com os hóspedes 

dos hotéis dos casos de estudo, sendo apenas possível entregar os questionários aos hóspedes dos 

hostels, faz com que as conclusões não sejam tão exatas como se existisse acesso aos hóspedes de 

todas as unidades hoteleiras, uma vez que a predisposição para pagar por um alojamento com coberturas 

ou fachadas verdes poderia ser diferente num público-alvo com uma maior capacidade financeira da que 

existe normalmente nos hóspedes alojados em hostels. 

O tamanho da amostra também poderia ser maior para existir um maior grau de exatidão mas a 

disponibilidade dos hóspedes para responder ao questionário bem como a forma como lhes é apresentado 

são fatores que não foi possível controlar uma vez que dependem exclusivamente da sua vontade e da 

dos trabalhadores da unidade hoteleira. 

Também não foi possível obter alguns custos associados ao aumento do consumo de água devido à rega 

ou alguns custos de manutenção, devido ao consumo de água ser bastante variável numa unidade 

hoteleira e não existir um contador específico para o sistema de rega, ou nos casos da manutenção ser 

feita pela equipa de manutenção do hotel não sendo fácil quantificar o custo desse aumento. 

Como desenvolvimentos futuros, propõe-se a realização de um estudo aos hóspedes dos hotéis de luxo 

sobre a predisposição para pagar uma tarifa superior para se hospedar num hotel com infraestruturas 

verdes, de forma a comparar se a disponibilidade financeira tem influência nesta escolha. 

Adicionalmente, também se justificaria a quantificação dos possíveis valores de WPT dos hóspedes destas 

unidades hoteleiras, bem como a quantificação dos aumentos dos valores do património imobiliário e da 

valorização do negócio referidos pelos investidores de forma a ser possível calcular com exatidão a 

viabilidade económica da instalação de infraestruturas verdes em hotéis.   
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Anexo IV 

 
  

Perguntas 
   

5 
 

País Duração 
da 

Estadia 

1 2 3 4 

M
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a 
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 a
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Ef
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e 
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e 
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 6 

United 
Kingdom 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Australia 10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
France 3 2 2 2 1 3 3 4 3 3 3 
France 3 5 3 5 2 5 3 3 3 4 4 
Portugal 8 5 5 4 3 4 4 3 5 4 3 
Marocco 10 3 3 1 1 3 4 3 5 5 4 
USA 8 5 5 4 2 5 4 3 5 4 5 
Portugal 1 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
Portugal 1 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
Portugal 1 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 
United 
Kingdom 

5 5 5 5 3 4 3 5 3 3 5 

United 
Kingdom 

5 4 3 5 2 2 5 4 4 4 3 

Brasil 1 4 4 1 1 4 3 1 4 4 5 
Brasil 1 5 3 5 3 5 4 2 2 2 3 
Brasil 5 5 3 1 1 5 5 4 4 4 5 
Brasil 2 5 5 5 1 5 5 5 2 4 5 
Brasil 5 5 3 4 3 5 2 3 3 4 1 
Brasil 5 4 5 3 4 5 2 3 3 2 5 
Germany 5 5 5 4 2 5 3 3 3 3 5 
Brasil 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 
United 
Kingdom 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Brasil 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
Spain 4 5 5 4 4 5 3 4 4 2 4 
Denmark 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
Germany 5 5 5 4 3 5 5 3 2 2 5 
Australia 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 
Australia 9 5 4 2 1 5 2 1 2 1 5 
Australia 5 5 2 3 3 5 2 2 2 3 4 
Australia 7 5 5 2 1 3 4 2 4 3 5 
Brasil 14 5 3 3 4 3 5 4 3 5 4 
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Germany 5 3 4 2 1 3 5 2 3 5 4 
Germany 5 1 4 3 1 5 5 4 5 5 4 
Australia 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 
Australia 9 5 3 5 2 4 4 4 4 4 5 
Romenia 2 4 5 3 1 4 4 2 3 3 5 
Romenia 2 5 2 4 3 3 2 1 1 2 2 
France 7 3 1 1 1 5 1 1 1 1 3 
France 10 3 3 5 1 4 4 1 4 3 4 
Germany 10 5 4 4 1 5 5 3 5 5 5 
Ireland 7 4 4 1 1 4 3 3 3 3 5 
Australia 5 3 5 3 1 5 5 4 2 2 3 
USA 4 4 4 3 1 5 3 1 3 3 5 
Iceland 7 4 4 3 2 5 5 5 5 5 4 
Colombia 3 5 3 4 3 3 3 2 4 4 5 
Germany 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 
Germany 5 5 3 4 3 5 5 5 5 4 4 
United 
Kingdom 

2 5 4 4 3 5 5 3 4 4 4 

Netherlands 3 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 
Portugal 7 4 3 5 3 4 5 4 2 4 4 
Portugal 1 5 5 3 3 5 3 3 3 3 4 
Portugal 1 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 
Portugal 1 5 5 4 4 5 4 3 3 4 5 
Portugal 1 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
Italy 3 5 4 2 4 5 3 3 4 4 4 
Netherlands 1 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 
Poland 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
New Zealand 3 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 
Germany 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 
Brasil 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
Mexico 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
Germany 1 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 
Germany 1 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5 
Croatia 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 
United 
Kingdom 

5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 

France 15 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 
France 10 3 4 3 2 4 5 4 4 5 5 
USA 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 5 
United 
Kingdom 

5 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 

Spain 1 4 3 2 1 3 5 2 5 4 5 
Germany 1 5 5 1 3 4 5 4 4 4 5 
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South Korea 1 3 3 4 4 4 5 3 5 5 4 
Portugal 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 
Greece 2 4 4 3 1 4 4 3 3 3 4 
Italy 1 5 5 1 1 5 3 3 2 3 5 
Canada 3 5 5 2 2 5 5 4 4 4 5 
Spain 2 5 2 2 1 4 4 4 2 3 3 
Canada 1 3 1 2 1 5 4 5 2 2 3 
Spain 2 4 2 1 1 4 4 5 2 3 4 
Germany 2 4 5 2 2 5 2 4 5 3 4 
Portugal 1 3 1 4 1 4 4 5 2 2 4 
USA 3 4 1 3 2 4 4 4 3 4 4 
France 2 5 5 4 3 5 4 3 3 2 5 
Portugal 1 3 3 2 1 3 3 2 2 1 4 
Spain 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 
Italy 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 4 
United 
Kingdom 

1 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 

Spain 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
Sweden 1 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
Belgium 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
Portugal 3 5 5 4 3 5 5 3 4 5 4 
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Anexo V 

 
  

Perguntas          
Nº Questionário 1 2 3 4 5 

This is Lisbon, 
Hostel 

1 5 4 4 5 5 

 
2 5 3 1 1 4  
3 5 4 5 4 5  
4 1 1 1 1 1  
5 5 2 1 1 5 

Hans Brinker 
Hostel 

1 4 4 4 3 4 

 
2 4 3 5 5 4  
3 4 3 4 5 5  
4 5 5 4 4 4 

Mooh Hill 
Hostel 

1 5 5 5 5 5 

 
2 3 4 1 2 4  
3 4 4 1 2 3  
4 5 5 3 1 4  
5 5 5 1 3 4 

International 
Design Hotel 

1 5 5 4 5 5 

 
2 4 4 2 5 5  
3 5 3 2 4 4  
4 5 5 3 5 5  
5 5 5 4 4 4  
6 4 5 3 4 4  
7 3 4 2 5 3  
8 5 5 5 3 4  
9 5 5 5 5 1  
10 5 5 5 5 5  
11 5 4 2 5 3  
12 4 3 4 3 4  
13 5 5 5 5 5  
14 5 4 4 5 5  
15 5 3 2 3 4  
16 4 4 4 4 5  
17 4 5 4 5 4  
18 4 5 4 5 5  
19 5 4 5 4 5  
20 5 3 5 5 5  
21 5 5 2 4 5 
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22 4 3 4 3 4  
23 4 2 4 5 3  
24 5 5 5 5 5 

Santiago de 
Alfama 

1 5 4 4 5 4 

 
2 5 5 5 5 4  
3 5 5 1 3 5  
4 3 2 4 5 4  
5 5 5 3 5 5  
6 5 5 5 5 5  
7 4 4 2 5 5  
8 5 5 2 5 4  
9 4 3 4 4 5  
10 5 1 1 5 4 
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Anexo VI 

 

    Perguntas           
  Number 1 2 3 4 5 6 

This is Lisbon, Hostel 1 4 4 2 3 4 5 
Hans Brinker Hostel 1 3 4 4 4 4 4 

  2 5 5 5 5 5 5 
Moon Hill Hostel 1 5 5 3 4 4 5 

  2 5 5 4 4 3 5 
  3 5 5 4 5 3 4 

International Design 
Hotel 1 5 5 4 5 5 5 

  2 4 4 2 3 4 4 
Santiago de Alfama 1 3 4 5 5 3 5 

  2 5 5 4 4 4 4 
 

 


