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Resumo 

 
A sustentabilidade tem sido abordada por inúmeros autores, existindo diversas correntes de 

pensamento. A tendência é para mais organizações de diversos setores investirem em práticas 

sustentáveis, nomeadamente o turismo. Este setor contribui significativamente na economia mundial 

(em 2013 contribuiu 9,5% no PIB global) e constitui um sistema dinâmico e complexo que produz fortes 

impactes ambientais e sociais, existindo uma oportunidade de melhoria.  

A primeira etapa foi a aplicação de sistemas de certificação voluntária de construções sustentáveis, 

BREEAM e LiderA, no Eco Resort Pestana Troia. A avaliação deste empreendimento confirma a 

existência de boas práticas sustentáveis, com as classificações “Muito Bom” e “A”, respetivamente, 

após a avaliação de todos os critérios ambientais e socioeconómicos que estruturam estes sistemas. 

Na segunda etapa o foco direcionou-se para a dimensão social da sustentabilidade, tratando-se de 

Responsabilidade Social, que tem ganho importância nos últimos anos. Cada vez existem mais 

organizações com necessidade de criar valor adotando medidas socialmente responsáveis para 

satisfazer os interesses dos seus stakeholders e conquistar reputação perante um mercado 

competitivo.  

Neste sentido, recorreu-se a iniciativas internacionalmente reconhecidas para construir um modelo de 

avaliação de Responsabilidade Social, com vista a ser integrado no LiderA, sendo um contributo útil na 

avaliação ao desempenho sustentável das organizações. Este modelo é composto por quatro áreas de 

intervenção (Práticas Laborais, Direitos Humanos, Envolvimento Social e Integração da 

Responsabilidade Social), totalizando dez critérios de avaliação e um sistema de distribuição de 

créditos associado. A primeira aplicação prática deste modelo ocorreu no Pestana Troia, avaliado com 

uma classe “A”. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, turismo sustentável, BREEAM, LiderA, responsabilidade social das 

empresas. 
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Abstract 

 
Sustainability has been discussed for many authors, producing several lines of thought. The global trend 

is organizations from all industry sectors to invest in sustainable practices. The tourism sector has been 

assuming an increasing role in the global economy, contributing with 9.5% to the global GDP in 2013.  

This sector is characterized for being a highly dynamic and complex system with major environmental 

and social impacts and organizations can focus in new opportunities to improve it. 

The first step was the application of voluntary certification systems for sustainable buildings, BREEAM 

and LiderA, in the Eco Resort Pestana Troia. This evaluation confirms the existence of good sustainable 

practices, with “Very Good” and “A” classifications, respectively, after the application of all 

environmental, social and economics’ criteria.  

The second step consists on a deeper analysis of the social dimension of sustainability, specifically 

Social Responsibility. This concept has gained importance on organizations because of the need to 

create value, adopting socially responsible policies, to satisfy the interest of all stakeholders and to 

achieve reputation in the competitive market.  

Based on an extensive research on the major international initiatives, an evaluation model for social 

responsibility was created, to integrate the LiderA’s structure. It is a good contribution to the sustainable 

performances’ evaluation, focusing on four intervention’s areas (Labor Practices, Human Rights, Social 

Engagement and Social Responsibility Integration), in a total of ten criteria and a credits distribution 

system. The first practical application of this model happened in the Pestana Troia, reaching a class “A”. 

 

Keywords: Sustainability, sustainable tourism, BREEAM, LiderA, corporative social responsibility. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Sustentabilidade é um conceito abrangente que tem vindo a ser debatido internacionalmente nas 

últimas gerações por entidades governamentais e institucionais no âmbito das suas três principais 

dimensões: Ambiental, Económica e Social. Trata-se de um paradigma sobre o equilíbrio e futuro 

destas vertentes (UNESCO, 2014), bem como a capacidade de manter os sistemas num estado 

equilibrado ao longo do tempo (EUROSTAT, 2011). Por sua vez, Desenvolvimento Sustentável (DS) 

refere-se a um processo dinâmico que implica mudança ou desenvolvimento visando estratégias de 

melhoria contínua da qualidade de vida sem comprometer o futuro (EUROSTAT, 2011). 

Ao nível macroeconómico e empresarial, o DS está direcionado para estabilizar ou aumentar o bem-

estar per capita sem comprometer as necessidades futuras, envolvendo mão-de-obra (bens 

produzidos), capital humano (conhecimento e competências), capital social (relações interpessoais e 

institucionais) e recursos naturais, integrando uma visão dinâmica de acordo com as suas três vertentes 

(Figge, et al., 2004). Contudo, não existe uma definição universal de DS estando dependente da forma 

como é percecionado pelos stakeholders e do contexto no qual estão inseridos (Carew, et al., 2008; 

Baumgartner, 2011). Esta multiplicidade de definições não surpreende visto tratar-se de um conceito 

recente e complexo, que tem vindo a ser debatido de acordo com componentes práticas e éticas o que, 

naturalmente, constitui um leque variado de possíveis interpretações, necessidades e interesses. 

(Carew, et al., 2008; Baumgartner, 2011). Em termos de futuro sustentável, ou resultados alcançados, 

pode dizer-se que existe um consenso entre os inúmeros autores que exploram este conceito. No 

entanto, a forma como são atingidos esses resultados, ou as ações necessárias para este efeito, é 

suscetível de gerar contestação (Carew, et al., 2008). Ainda assim, não restam dúvidas quanto ao facto 

de as sociedades, no geral, ambicionarem tornar-se sustentáveis (Baumgartner, 2011) e a 

multiplicidade de perspetivas sobre este tema permite atingir um consenso global de que é moral e 

economicamente errado tratar o mundo como se fosse um “negócio a liquidar” (White, 2013).  

As políticas de DS envolvem os mais variados setores, tanto de produção como de serviços, 

nomeadamente o setor do turismo. Na Europa foram estabelecidos os seguintes objetivos para este 

setor: (1) Melhorar a competitividade; (2) Promover a continuidade do DS; (3) Garantir o 

reconhecimento de que os destinos europeus são sustentáveis e de alta qualidade; (4) Maximizar o 

potencial das políticas europeias e instrumentos financeiros para desenvolver o turismo europeu 

(OECD;UNEP, 2011). 

Em Portugal, a Autoridade Turística Nacional conhecida por Turismo de Portugal, integrada no 

Ministério da Economia e do Emprego, é responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade 

da atividade turística. Para além de apoiar o Governo no desenvolvimento do Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT), por forma a ajustar a estratégia nacional ao contexto internacional, 

procura interiorizar as preocupações de sustentabilidade e sensibilizar o setor para as boas práticas 

com vista ao desenvolvimento ambiental, económico e social (Turismo de Portugal, 2011).  
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Cada vez mais se torna imperativo integrar o DS na estratégia de negócio das organizações, não só 

por ser vantajoso para o meio ambiente mas também para potenciar um bom relacionamento com todos 

os stakeholders (fornecedores, colaboradores, clientes, acionistas, concorrentes, entre outros). Para 

além disso, existem estudos que comprovam que ao investir em práticas sustentáveis, ao nível das três 

dimensões, existe um retorno associado a longo prazo. No mundo industrializado atual, é fundamental 

que as organizações tomem consciência dos impactes, positivos ou negativos, que as suas atividades 

produzem sobre o ambiente e a sociedade e que os procurem maximizar ou mitigar, respetivamente, 

adotando boas práticas sustentáveis, ou seja, que satisfaçam as necessidades presentes sem 

comprometer as necessidades futuras.  

Neste sentido, existem sistemas de avaliação voluntários que visam a certificação de ambientes 

construídos, tais como o BREEAM (Reino Unido) e LiderA (Portugal), ambos constituídos por critérios 

de avaliação que integram, de um modo geral, as três dimensões da sustentabilidade, aplicadas em 

vários setores, tais como o turismo. 

O setor do turismo tem um forte impacte na economia global, incluindo Portugal, razão pela qual as 

medidas de sustentabilidade são de extrema importância neste setor, devido aos eventuais impactes 

que o exercício das suas atividades possa envolver. Assim, procura-se averiguar as vantagens que o 

investimento na sustentabilidade é suscetível de causar no setor do turismo, em termos de relação com 

todos os stakeholders, reconhecimento da marca pelas boas práticas sustentáveis aumentando a 

competitividade e força de vendas, contribuir para uma vivência responsável em termos ambientais e 

sociais, e aumentar a procura e satisfação dos clientes. Existem estudos publicados por entidades 

internacionais, como a World Tourism Organization (UNWTO), World Travel & Tourism Council (WTTC) 

e Tourism Sustainability Group (TSG), que comprovam a importância e o exemplo que este setor deve 

transparecer na adoção de boas práticas sustentáveis, tal como o Turismo de Portugal e os grupos 

turísticos nacionais já reconheceram, nomeadamente o Grupo Pestana (mais representativo em 

Portugal), caso de estudo da dissertação presente.  

Atualmente estamos perante grandes ameaças à Vida da Terra, tal como revela Santos, et al.(2006), 

nomeadamente:  

 Evolução para uma economia globalizada com efeitos negativos para a população mundial (por 

exemplo, manipulação de poder e decisões que afetam a vida das comunidades); 

 Fragmentação social com o agravamento das desigualdades sociais, pobreza e exclusão 

social; 

 Degradação ambiental colocando em causa a biodiversidade; 

 Radicalismo cultural, isto é, a incapacidade de diálogo entre diferentes grupos religiosos, 

políticos, económicos e culturais. 

De acordo com Santos, et al.(2006), estas são as ameaças descritas nos principais relatórios 

internacionais e discutidas nas várias cimeiras dos últimos anos, acrescentando que a forma de 

colmatar estas quatro ameaças é agarrar os desafios seguintes: competitividade (dimensão 



 
 

3 

 

económica), coesão social (dimensão social), sustentabilidade (dimensão ambiental) e diversidade 

(dimensão cultural). Posto isto, existe uma nova oportunidade de atuação por parte das organizações 

a nível mundial: a implementação de medidas de Responsabilidade Social (RS). Significa isto que as 

empresas devem assumir uma participação ativa e responsável na sociedade, procurando minimizar 

os impactes negativos que as suas atividades exercem sobre os seus stakeholders.  

A Responsabilidade Social das Empresas (RSE) é um veículo ao desenvolvimento sustentável 

tornando-se fundamental na criação de valor e de vantagem competitiva, pelo que é cada vez maior o 

número de organizações que integram estas práticas nas suas atividades. A dinâmica económica atual 

requer novas abordagens de atuação, nas quais a RSE surge como indicador de uma boa gestão e na 

concretização de práticas auditáveis e avaliadas na sua eficiência (Santos, et al., 2006). 

Uma vez que cada vez mais as empresas integram medidas de RSE, por exigiência das novas 

tendências do mercado global, para além de ser fundamental avaliar o bom desempenho ambiental e 

económico, torna-se igualmente necessário avaliar o desempenho das empresas em termos de RSE. 

Por essa razão, é construído um modelo de avaliação à Responsabilidade Social das Empresas, com 

criérios de avaliação devidamente fundamentados, tendo em vista a sua integração na estrutura atual 

do sistema português de certicação voluntária de construções sustentáveis, LiderA.   

1.2. Objetivos 

Os objetivos da presente dissertação de mestrado são os seguintes: 

Geral 

 Avaliação das práticas Sustentáveis a adotar num caso do setor do turismo e contribuir para a 

avaliação da Responsabilidade Social das Empresas. 

Específicos 

 Analisar o impacte do setor do turismo na economia mundial e a potencialidade do conceito 

Turismo Sustentável; 

 

 Aplicar dois sistemas de certificação voluntária de sustentabilidade, BREEAM e LiderA, no caso 

de estudo, Eco Resort Pestana Troia; 

 

 Construir um modelo de avaliação de Responsabilidade Social das Empresas com vista a ser 

integrado na certificação LiderA. 

1.3. Metodologia 

A primeira parte consistiu numa revisão bibliográfica fundamentada em artigos, dissertações e livros, 

relacionada com temas assentes no presente trabalho, nomeadamente sustentabilidade, turismo 

sustentável, sistemas de avaliação de ambientes construídos (com especial destaque para o BREEAM 
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e LiderA) e responsabilidade social das empresas, recorrendo a motores de pesquisa como 

ScienceDirect, b-on, Google Scholar, entre outros.  

Após a fundamentação teórica do tema que sustenta a presente dissertação, partiu-se para a sua 

componente prática. 

Começou por se aplicar os sistemas de avaliação BREEAM e LiderA no caso de estudo considerado, 

Pestana Troia, envolvendo deslocações ao local para recolha de informação relevante na avaliação 

dos critérios. Previamente às visitas ao local, foi organizada uma lista com todos os dados necessários 

a recolher para proceder à avaliação. 

Depois de recolhidos todos os dados necessários à avaliação do desempenho sustentável deste Eco 

Resort, a informação foi organizada de acordo com cada um dos critérios de avaliação que estruturam 

ambos os sistemas para ser possível a atribuição de créditos (ou pontuações). Para proceder à 

atribuição de créditos de cada critério dos dois sistemas aplicados, recorreu-se aos manuais de 

aplicação de ambos. Apenas foi possível a atribuição de créditos depois de realizado um estudo dos 

próprios manuais para compreender a existência dos critérios e também o modo de avaliação dos 

mesmos. 

Depois de todos os critérios terem sido devidamente classificados, foi possível obter uma ponderação 

entre os créditos atribuídos e os pesos correspondentes, resultando uma classificação final em ambos 

os sistemas (soma do conjunto das ponderações geradas entre os créditos atribuídos e o peso dos 

critérios avaliados). 

Após a aplicação dos dois sistemas de avaliação, foi construído um modelo de avaliação à RSE, tendo 

em vista a sua integração na estrutura atual do LiderA. Este modelo ou, por outras palavras, esta nova 

vertente de avaliação designada por Responsabilidade Social, foi construída tendo por base iniciativas, 

políticas e normas de RS internacional e universalmente aceites. A informação recolhida de mais uma 

pesquisa científica, desta vez dirigida à RSE, foi organizada em quatro áreas consideradas fulcrais 

nesta temática. Cada uma dessas áreas é composta por critérios, cada um com diretrizes específicas 

para avaliação. O sistema de distribuição de créditos de cada critério constitui a etapa final da 

construção deste modelo recorrendo, mais uma vez, a fontes reconhecidas para proceder a esta 

distribuição da forma mais rigorosa possível. Em síntese, a construção do modelo de avaliação à RSE 

seguiu as seguintes etapas: 

1. Revisão da Norma Internacional de RS, ISO 26000; 

2. Complementar os temas fulcrais, e respetivas práticas, da ISO 26000 com outras iniciativas 

internacionalmente reconhecidas, tais como: 

- Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE; 

- Dez Princípios do Pacto Global da ONU; 

- Livro Verde “Promover um Quadro Europeu para a RSE” da CE; 

- Norma de Responsabilidade Social SA 8000. 
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3. Consultar o Pacto Internacional da ONU sobre os Direitos Políticos e Civis (ONU Political 

Rights, 1966) e sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (ONU Economic Rights, 

1966), por forma a completar a parte destinada ao respeito pelos Direitos Humanos;  

4. Recorrer à Global Reporting Initiative (GRI) para quantificar alguns dos critérios de avaliação, 

sob a forma de limiares, segundo um sistema de atribuição de créditos ou pontuações;  

5. Definir a classe de desempenho “E” (correspondente à prática usual) através da análise das 

práticas de RS mais comuns nas PMEs em Portugal em todos os critérios de avaliação já 

estabelecidos; 

6. Atribuir o sistema de créditos às classes de desempenho superiores à classe “E”, definida na 

etapa anterior, sabendo que a classe de desempenho “A” corresponde às boas práticas de RS 

reveladas nas iniciativas internacionais consideradas na etapa 2. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

O capítulo 1 - Introdução - apresenta um enquadramento do tema que torna possível a realização da 

presente dissertação, abordando as temáticas mais emblemáticas da mesma, nomeadamente 

sustentabilidade (ou desenvolvimento sustentável), a existência de sistemas de avaliação de 

construções sustentáveis, importância do turismo sustentável, as aplicações atuais da sustentabilidade 

no setor do turismo e as potencialidades associadas à RSE. Após o enquadramento é realizado o 

levantamento dos objetivos do presente trabalho, assim como a metodologia utilizada para os atingir. 

O capítulo 2 - Estado da Arte - resulta da revisão bibliográfica necessária para compreender a génese 

do tema, a qual envolve uma contextualização da Sustentabilidade no Setor do Turismo, especificando 

posteriormente a Responsabilidade Social das Empresas. No final deste capítulo, aborda-se a 

importância de existirem Sistemas de Avaliação da Sustentabilidade. 

O capítulo 3 - Caso de Estudo - apresenta o caso de estudo considerado, começando com uma 

apresentação do Grupo Pestana, seguida de um enquadramento do Grupo Pestana e a 

Sustentabilidade e, por último, é apresentado o Eco Resort onde decorre a aplicação dos sistemas de 

certificação BREEAM e LiderA, Pestana Troia. 

O capítulo 4 dirige-se à Avaliação do Desempenho Sustentável do Pestana Troia, que se encontra 

devidamente fundamentada seguindo as seguintes categorias: Conservação do Ecossistema, 

Consumo de Recursos, Poluição do Meio Envolvente, Gestão Ambiental, Indicadores Socioeconómicos 

e Inovação. O final deste capítulo conclui acerca da Avaliação Final do Pestana Troia segundo os dois 

sistemas aplicados.  

O capítulo 5 - Modelo de Avaliação de Responsabilidade Social das Empresas - introduz a forma como 

foi construído este modelo, recorrendo a fontes internacionalmente reconhecidas para o efeito. 

Posteriormente, é apresentada a Estrutura do Modelo de Avaliação de Responsabilidade Social, assim 

como a Distribuição de Créditos pelas Classes de Desempenho do Modelo de Avaliação de RSE. 
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O capítulo 6 dirige-se à Implementação do Modelo de Avaliação de Responsabilidade Social no 

Pestana Troia, realizando a avaliação do desempenho em termos de RS. Esta foi a primeira aplicação 

prática deste modelo.  

O capítulo 7 - Conclusões e Recomendações - apresenta as Conclusões Finais da presente 

dissertação, assim como Recomendações para o Futuro.  

Por último, os anexos incluem informação relevante para complementar certas matérias abordadas nos 

capítulos anteriores e, em particular, incluem a avaliação do desempenho sustentável do Pestana Troia 

segundo o BREEAM e LiderA, a apresentação do modelo de avaliação de Responsabilidade Social das 

Empresas e respetiva aplicação prática no Eco Resort.  
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2. Estado da Arte 

2.1. Sustentabilidade no Setor do Turismo 

Nas duas últimas décadas, a sustentabilidade tem surgido em força no setor do turismo fomentando o 

conceito de turismo sustentável. Este conceito é cada vez mais aceite pelos agentes envolvidos 

(pessoas ou organizações do setor que no exercício das suas atividades afetam, direta ou 

indiretamente, uma determinada área ou região). Contudo, o significado atribuído a este termo nem 

sempre é o mesmo. Na verdade, são as próprias organizações que criam as suas políticas de ação de 

acordo com as suas perspetivas, tratando este conceito de forma institucional (Torres-Delgado, et al., 

2012).  

Outros agentes envolvidos, como o estado ou setor público, colaboram para uma economia capitalista, 

razão pela qual estas entidades intervêm no setor do turismo, ou seja, na exploração dos recursos dos 

países para gerar valor. Este valor é atingido a diferentes níveis, nomeadamente na natureza das 

atrações turísticas e na estratégia do valor do turismo suscetível de influenciar a situação politica e 

económica de uma região. Por outro lado, o século XXI representa uma era de globalização, em que 

muitas mudanças decorrem em simultâneo, exigindo uma maior capacidade de adaptação a novas 

tendências. As variações constantes das conjunturas políticas e económicas conduziram o setor do 

turismo para direções diferentes verificando-se a necessidade de evoluir em termos competitivos, 

qualidade e, também, de sustentabilidade (Torres-Delgado, et al., 2012). 

Seguidamente, é contextualizado a conjuntura atual do setor do turismo a nível global recorrendo a 

dados estatísticos.  

De acordo com as Estatísticas do Turismo, estudo realizado pelo INE (2013), com base nas estimativas 

da OMT, as receitas do turismo internacional, em 2012, cresceram +4,1%, em termos reais, 

comparativamente a 2011.  

Segundo a OMT (2013), depois de um bilião de pessoas ter viajado pelo mundo ao longo de 2012, o 

turismo internacional cresceu +5% em 2013, perfazendo um record de 1.087 milhões de viagens. O 

relatório anual da OMT (2013) revela também o número de chegadas de turistas internacionais por 

região, tal como revela a Figura 1, liderado pela Europa.  

 

Figura 1 – Número (milhões) e percentagem das chegadas de turistas internacionais em diferentes regiões 
do mundo em 2013 (OMT vol III, 2013). 
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Os dados apresentados pelo INE (2013) sobre a Balança Turística Portuguesa 2012, disponibilizados 

pelo Banco de Portugal relativos à rubrica “Viagens e Turismo”, revelam que as receitas turísticas se 

mantiveram em crescimento relativamente ao ano anterior (+5,6%), correspondendo a 8.606 milhões 

de euros, sendo este crescimento inferior ao registado no ano anterior (+7,2%). Por sua vez, as 

despesas diminuíram ligeiramente (-0,9%), totalizando 2.946 milhões de euros, pelo que o saldo gerado 

é positivo, 5.660 milhões de euros em 2012, representando um crescimento de +9,4% relativamente a 

2011 (saldo de 5.172 milhões de euros). Porém, e mais uma vez, este crescimento foi menos acentuado 

do que o registado em 2011 (+11,3%).  

O estudo estatístico sobre o turismo nacional anterior retrata a conjuntura de 2012 (INE - Turismo, 

2013). Pretende-se na Tabela 1 revelar os cenários de 2013, 2014 e uma previsão a longo prazo (2014-

2024), de acordo com o Portugal Economic Impact Report, publicado pelo WTTC (2014), comparando 

as posições de Portugal com os cenários da Europa e do Mundo.  

Tabela 1 – Estimativas e previsões de indicadores relevantes do setor do Turismo em Portugal, Europa e 
no mundo (WTTC Portugal Impact, 2014). 

Anos 2013 2014 2024 

PORTUGAL EUR 109 (1) % 

Total 

Crescimento (2) 

(%) 

EUR 109 (1) % 

Total 

Crescimento (3) 

(%) 

Contribuição total 

PIB 

25,6 15,6 1,8 29,8 16,2 1,4 

Contribuição total 

Empregabilidade(4) 

818 18,2 2,8 874 19,8 0,4 

EUROPA US$ 109 (1) % 

Total 

Crescimento (2) 

(%) 

US$ 109 (1) % 

Total 

Crescimento (3) 

(%) 

Contribuição total 

PIB 

1.874,4 8,7 2,8 2.552,4 9,2 2,8 

Contribuição total 

Empregabilidade(4) 

32,791 8,5 1,6 37.847 9,3 1,3 

MUNDO US$ 109 (1) % 

Total 

Crescimento (2) 

(%) 

US$ 109 (1) % 

Total 

Crescimento (3) 

(%) 

Contribuição total 

PIB 

6.989,7 9,5 4,3 10.962,8 10,3 4,2 

Contribuição total 

Empregabilidade(4) 

265.835 8,9 2,5 346.839 10,2 2,4 

(1) Preços constantes 2013 e taxas de imposto; 
(2) Taxa de crescimento real 2014 ajustada à inflação (%); 
(3) 2014-2024 analisado com base na taxa de crescimento real ajustada à inflação (%); 
(4) ‘000 postos de trabalho.  

 

As estimativas do WTTC (2014) apresentadas na tabela anterior referem-se à rubrica “Viagens e 

Turismo” em diferentes cenários: Portugal, Europa e no Mundo. Analisando a situação em Portugal, 

conclui-se que a atividade turística contribuiu totalmente para 15,6% do PIB (o equivalente a 25,6 biliões 
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de euros). Estima-se que em 2014 esta contribuição no PIB aumente +1,8% e, passados 10 anos, 

aumente a uma taxa de crescimento inferior, +1,4%, totalizando uma contribuição de 16,2% no PIB em 

2024 (o correspondente a 29,8 biliões de euros). 

À semelhança da contribuição total no PIB nacional, a atividade turística também contribui 

significativamente para a empregabilidade. Em 2013 verificou-se uma contribuição total de 18,2% na 

empregabilidade nacional e estima-se que, em 2014, a taxa de crescimento desta contribuição seja de 

+2,8%. Passados 10 anos, em 2024, prevê-se que o contributo da atividade turística na 

empregabilidade nacional seja de 19,8%, embora o crescimento se traduza em apenas +0,4% e, 

portanto, inferior ao crescimento estimado para 2014 (+2,8%). 

Ao nível de toda a Europa, as atividades turísticas, de acordo com a rubrica “Viagens e Turismo” 

contribuiu para 8,7% do PIB europeu (o equivalente a US$ 1.874,4 biliões) e que, em 2014, se verifique 

um aumento de +2,8%. Passados 10 anos, 2024, à semelhança do cenário nacional, a contribuição no 

PIB europeu irá aumentar para 9,2% (US$ 2.552,4 biliões), embora a taxa de crescimento desta 

contribuição se mantenha nos +2,8%, à semelhança de 2014.  

Relativamente à contribuição na empregabilidade na Europa, a atividade turística continua a pesar 

significativamente nesta componente, ou seja, em 2013 as “Viagens e Turismo” contribuíram 8,5% na 

empregabilidade europeia e em 2014 estima-se um crescimento de +1,6%. Porém, à semelhança do 

que se prevê para Portugal, estima-se que em 2024 a contribuição na empregabilidade da Europa seja 

superior (9,3%) mas com uma taxa de crescimento inferior à estimada para 2014 (de +1,6% em 2014 

passa para +1,3% em 2024). 

Uma vez analisada a situação em Portugal e, posteriormente, na Europa, o ângulo de visão é agora 

ampliado para todo o Mundo, em que a atividade turística contribuiu 9,5% no PIB global em 2013 

(correspondente a US$ 6.989,7 biliões) e, em 2014, espera-se um crescimento de +4,3%. Passados 

10 anos, em 2024, estima-se que a contribuição da rubrica “Viagens e Turismo” no PIB global seja 

10,3% (o equivalente a US$ 10.962,8 biliões), embora com uma taxa de crescimento ligeiramente inferir 

à registada em 2014 (de +4,3% em 2014 passa para +4,2% em 2024).   

Em 2013, esta rubrica contribuiu para 8,9% da empregabilidade mundial e estima-se que em 2014 esta 

contribuição aumente +2,5%. À semelhança do cenário europeu, em 2024 a contribuição na 

empregabilidade mundial será superior à atual (contribuirá para 10,2% da empregabilidade) embora a 

uma taxa de crescimento, neste caso, ligeiramente inferior à estimada para 2014 (+2,4%).  

De acordo com o ranking realizado pelo WTTC (2014), que compara médias entre destinos turísticos 

competitivos com uma oferta de produtos turísticos similar, Portugal encontra-se na 30.ª posição no 

total de 105 países, em termos absolutos, relativamente à contribuição da rubrica “Viagens e Turismo” 

no PIB nacional, provando, assim, a relevância deste setor na economia portuguesa. No que se refere 

à contribuição na empregabilidade nacional, Portugal encontra-se na 39.ª posição no total de 147 

países da Europa, em termos absolutos, demonstrado, mais uma vez, o impacte positivo que este setor 

exerce sobre a empregabilidade nacional.  
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Com base nos estudos estatísticos apresentados, conclui-se que o setor do turismo ocupa uma posição 

fundamental na economia a nível mundial, assim como na criação de emprego e que a tendência é 

para este setor continuar a desempenhar um papel crucial no crescimento da economia e no 

desenvolvimento da sociedade. É por esta razão que faz todo o sentido falar em medidas de turismo 

sustentável, dada forte contribuição que este setor exerce sobre a economia, os impactes ambientais 

e sociais (positivos e negativos) associados às suas atividades e o número avulto de pessoas que este 

setor afeta (deste trabalhadores até aos próprios turistas e comunidades envolventes).  

De acordo com Kasim (2008), a indústria turística envolve atividades que interagem com o meio 

envolvente, tanto a nível ambiental (transporte de turístas ao destino, com o consumo de combustíveis 

fósseis e emissão de gases poluentes e consumo de recursos naturais, como água e eletricidade) como 

a nível social (envolvimento dos turístias com a comunidade local é susceptível de causar conflitos de 

valores, excesso de comercialização de arte e artesanato e importação de novos estilos de vida com 

eventuais impactes negativos sobre as tradições locais e perda da identidade cultural). Neste sentido, 

é fundamental não só maximizar os beneficios (como a sua forte contribuição no crescimento da 

economia global) mas também minimizar os impactes negativos desenvolvendo práticas sustentáveis 

neste setor, que são fulcrais para grantir a qualidade do serviço prestado. É de salientar que uma boa 

interação entre os turistas e as comunidades locais e meio ambiente pode diminuir a poluição gerada, 

reduzir os impactes paisagistas, reduzir os problemas sociais visando uma maior segurança, menos 

criminalidade e evitar o antagonismo social (Kasim, 2008).  

Pelas razões anunciadas anteriormente, as organizações turisticas devem procurar o desenvolvimento 

sustentável, desde as agências de viagens e companhias aéreas até às unidades hoteleiras, entre 

outras entidades envolvidas na cadeia de valor. Posto isto, o novo desafio é a adoção de práticas 

socialmente responsáveis no setor do turismo, ou seja, o cumprimento da regulamentação legal em 

simultâneo com a conservação dos recursos naturais e culturais, a viabilidade financeira e a justiça 

social (Kasim, 2008; Torres-Delgado, et al., 2012).  

O conceito Turismo Sustentável tem sido objeto de estudo por inúmeros autores, no entanto os estudos 

teóricos que existem em torno deste tema ainda não são proporcionais à sua aplicação prática. Ainda 

assim, existem inúmeras iniciativas internacionais que procuraram estabelecer uma ligação entre o 

turismo e o desenvolvimento sustentável. Um dos momentos mais marcantes para a evolução deste 

conceito foi a Primeira Conferência Mundial do Turismo Sustentável, em 1995, onde foi elaborada a 

Carta para o Turismo Sustentável, que visa estabelecer uma ponte para o desenvolvimento sustentável 

numa escala local, listando objetivos relacionados com as três dimensões da sustentabilidade 

(Castellani, et al., 2009; Torres-Delgado, et al., 2012). 

Uma outra iniciativa reconhecida internacionalmente é desenvolvida pela ONU, que se encarrega de 

promover a responsabilidade, sustentabilidade e acessibilidade universal neste setor desde os anos 

70: Organização Mundial do Turismo (OMT) ou, na língua inglesa, UNWTO (World Tourism 

Organization). 
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A OMT formulou o Código Global de Ética do Turismo, que visa maximizar a contribuição 

socioeconómica deste setor, minimizar os seus impactes negativos e promover o turismo como 

instrumento para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, relacionados com a redução da 

pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável a nível internacional (OMT, 2014). Atualmente, 

esta organização possui 156 Estados Membros, Portugal inclusive, 6 membros associados, e mais de 

400 membros afiliados, representados pelo setor privado, instituições educacionais, associações de 

turismo e autoridades locais do setor (OMT, 2014). As prioridades da OMT (2013) a nível global são as 

seguintes: 

 Posicionar o Turismo na agenda global: Dar reconhecimento ao turismo como sendo um 

motor de crescimento e desenvolvimento socioeconómico.  

 Melhorar a competitividade do setor: Melhorar a competitividade dos membros da OMT 

através da criação de conhecimento, recursos humanos, políticas específicas, estatísticas, 

turismo sustentável, desenvolvimento do produto e gestão dos riscos.  

 Promover o desenvolvimento sustentável: Fomentar políticas de turismo sustentável e de 

práticas responsáveis em termos ambientais e sociais. 

 Avançar com a contribuição do Turismo na redução da pobreza e desenvolvimento: 

Maximizar a contribuição do setor do turismo para a redução da pobreza e atingir os Objetivos 

do Milénio.  

 Fomentar o conhecimento e educação: Apoiar os países no acesso à educação e formação. 

 Construir parcerias: Envolvimento com o setor privado, regional, organizações de turismo 

locais, instituições de investigação e sociedade civil para construir um sistema mais 

sustentável, responsável e um setor turístico mais competitivo.  

Existe também um fórum internacional destinado a líderes da indústria do turismo, World Travel & 

Tourism Council (WTTC), que publica estudos relativos ao impacte económico do setor em parecia com 

a Oxford Economics, nomeadamente revisões anuais acerca da sua atividade no âmbito da 

contribuição na economia global, criação de emprego e riqueza, promoção ao investimento de capital, 

atualização mensal de informações relativas às tendências a curto prazo da indústria turística segundo 

determinados indicadores económicos, entre outros estudos com resultados relevantes para 

contextualizar a posição global do turismo em termos económicos (WTTC, 2014). 

A Comissão Europeia (CE) formou um Grupo de Turismo Sustentável (Tourism Sustainability Group) 

constituído por membros de governos, autoridades regionais e locais, indústrias de turismo, 

organizações do ambiente, entre outros, com a finalidade de reunir as mais variadas experiências na 

área da sustentabilidade no turismo. De acordo com o relatório do TSG publicado em 2007 (TSG, 2007), 

a atividade turística decorre em grande abundância na Europa, razão pela qual este setor é um 

potencial ativista das medidas sustentáveis, ou seja, deverá promover boas práticas ambientais e 

sociais, e contribuir para o desenvolvimento económico, estabelecendo um trade-off entre o bem-estar 

dos turistas e a envolvência das comunidades e do meio ambiente. Neste sentido, este relatório 

estabelece três objectivos-chave (TSG, 2007): Prosperidade Económica (promover a competitividade 
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e empregabilidade), Igualdade e Coesão Social (qualidade de vida das comunidades envolventes e 

satisfação dos turistas) e Proteção Ambiental e Cultural (minimizar a poluição, preservar a cultura e 

a biodiversidade).  

Para além dos programas referidos anteriormente, existem outros com a finalidade de promover 

práticas sustentáveis no turismo mundial, com linhas orientadoras para a responsabilidade ambiental e 

social, que vão além da obrigação económica, especialmente no setor hoteleiro, que envolve um 

impacte maior (positivo ou negativo) no meio ambiente (Kasim, 2008), tais como Green Hotel 

Association, Tour Operators Initiative for Sustainable Tourism Development e Green Globe Certification. 

Em Portugal, a Autoridade Turística Nacional (Turismo de Portugal) assume uma estratégia sustentável 

acompanhando, assim, a ENDS (2015), seguindo os compromissos estabelecidos para 2015 pelo 

Turismo em Portugal: (1) Incentivar ao investimento responsável nas vertentes ambiental, económica 

e social; (2) Qualificar capital humano e empregabilidade; (3) Minimizar a sazonalidade e avaliar a 

maturidade dos destinos sustentáveis; (4) Promover a competitividade entre os diversos agentes 

económicos no âmbito do desenvolvimento sustentável; (5) Valorização do património cultural; (6) 

Envolver as populações locais nas atividades turísticas; (7) Sensibilizar o setor para o efeito das 

alterações climáticas e a adoção de medidas de mitigação dos riscos (Turismo de Portugal, 2011). 

Relativamente à procura associada ao turismo sustentável, Kasim (2008) e Miller, et al.(2010) revelam 

que tem havido uma maior consciencialização da importância das medidas sustentáveis no setor do 

turismo. Contudo, as consequências práticas desta consciencialização são questionáveis. De acordo 

com estes dois autores, existem estudos e estatísticas realizados em vários pontos do mundo que 

confirmam a tendência generalizada de cada vez mais os consumidores optarem por turismo 

sustentável, em que os consumidores com maior sensibilidade a questões ambientais e sociais tendem 

mais facilmente a optar por turismo sustentável ou, pelo contrário, os consumidores não estão dispostos 

a pagar mais por turismo sustentável independente de estarem informados sobre os impactes das 

atividades associadas ao turismo. 

Existe, portanto, uma diferença entre a consciencialização e o comportanto dos consumidores, isto é, 

entre ter consciencia acerca do aquecimento global e alterar as próprias opções em prol disso. Para 

além disso, as pessoas influenciam-se mutuamente, com base no fenómeno de rede social (Social 

Networks), como, por exemplo, um individuo pode repreender-se por ter escolhido um transporte aéreo 

altamente poluente mas essa culpa será diluída pela quantidade de pessoas que também fizeram essa 

opção, ou a escolha irracional de um hotel sem quaisquer medidas de gestão ambiental que perde a 

importância se o hotel ficar sobre lotado (Miller, et al., 2010). Contudo, este fenómeno de rede social 

poderá também ser visto como potencial promotor de adesão ao turismo sustentável, por feedback 

positivo de consumidores sensibilizados que optaram por umas férias sustentáveis e ficaram satisfeitos 

ou, de acordo com Miller et al.(2010), deverá incentivar-se ao turismo sustentável rotulando a sua oferta 

sensibilizando os consumidores à sua pegada ecológica e enfatizar a sua redução com escolhas 

sustentáveis associadas às actividades turisticas, divulgar a implementação de medidas de mitigação 
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das emissões poluentes, promover a redução do desperdicio e premiar ou destacar unidades hoteleiras 

com responsabilidade ambiental e social.  

Para finalizar, tal como demonstrado anteriormente, existe um número considerável de pessoas 

envolvidas no setor do turismo em todo o mundo, como turistas, trabalhadores, empresários e 

comunidades envolventes, pelo que iniciativas sustentáveis credíveis e promovidas por este setor 

chegarão a uma grande parte da população mundial. Para além disso, o setor do turismo contribui 

significativamente para o crescimento da economica mundial, prevendo-se que este cenário continue 

a longo prazo de forma generalizada.  

Neste sentido, é imperativo que este setor implemente medidas responsáveis dado o impacte da sua 

actividade no meio envolvente, e também pela consciencialização da importância destas questões um 

pouco por todo o mundo. Sucintamente, as medidas de responsabilidade ambiental e social que devem 

ser sustentadas pelo turismo são: (1) Uso responsável dos recursos naturais e culturais; (2) 

Minimização da poluição e desperdício; (3) Conservação da biodiversidade e património cultural; (4) 

Responsabilidade nas relações com todos os stakeholders; (5) Cooperação com as comunidades locais 

e promover a sua qualidade de vida (Jucan, et al., 2012). 

2.2. Responsabilidade Social das Empresas 

Nas organizações a sustentabilidade social é cada vez mais reconhecida como Responsabilidade 

Social (RS), que no contexto empresarial pode designar-se por Responsabilidade Social das Empresas 

(RSE).  

O início da era moderna da RS começou nos anos 50 com especial destaque na publicação do livro 

Social Responsibilities of the Businessman, de Howard R. Bowen, que sustenta a ideia de que os 

grandes negócios se tornam centros vitais de poder e de processos de decisão que afetam a vida dos 

cidadãos em inúmeros pontos, questionando-se acerca das responsabilidades que se espera que um 

empresário assuma perante a sociedade. Daqui surge a definição inicial de Responsabilidade Social 

de um Empresário: “A RS refere-se às obrigações de um empresário propor políticas que integrem um 

processo de tomada de decisões ou de seguir linhas de ação desejáveis em termos de objetivos e 

valores da nossa sociedade”. Em boa verdade, Bowen foi um visionário na sua época no que se refere 

à RS por ter promovido a discussão sobre este tema no futuro, não só com a publicação do seu livro 

mas também por ter conseguido que 93,5% dos empresários que responderam a um inquérito da 

revista Fortune concordassem na definição de “consciência social”, isto é, que um empresário é 

responsável pelas consequências das suas ações num campo mais amplo do que aquele que 

unicamente se dirige à condição de “ganhos e perdas” (Carroll, 1999).  

Depois de Bowen, tantos outros autores estudaram e debateram o conceito de RS e, como resultado, 

surgiram diversas correntes de pensamento sobre este tema, nomeadamente Garriga, et al.(2004). 

Estes autores agruparam a RSE em quatro grupos focalizando aspetos económicos, políticos, sociais 

e éticos, tal como se segue: 
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 Teoria Instrumental: Assume que uma organização é instrumento de criação do bem-estar 

social, em que os objetivos económicos são alcançados apenas centralizando as atividades 

socialmente responsáveis. 

 Teoria Política: Relaciona-se com o poder de uma organização se relacionar com a sociedade 

e de associar a sua responsabilidade política ao mesmo, permitindo à organização de se 

envolver intimamente a causas sociais. Neste caso, existe o recurso a um contrato social entre 

as organizações e a sociedade, apelando à cidadania empresarial, ou seja, as organizações 

são como um cidadão socialmente ativo. 

 Teoria Integrativa: Considera que as organizações dependem da sociedade para crescer e 

assegurar a sua viabilidade a longo prazo. Assim sendo, uma organização deve procurar 

integrar a RS na sua atividade por forma a conquistar um desempenho social prestigiado na 

sociedade. Neste sentido, reforça-se a importância de existir um sistema de avaliação à 

resposta das organizações face a questões sociais e políticas. 

 Teoria Ética: Compreende que a relação entre as organizações e a sociedade está 

diretamente relacionada com valores éticos universais, ou seja, a RSE deve ser vista como um 

dever ético que, por sua vez, se relaciona com a procura do desenvolvimento sustentável. 

Após a apresentação dos quatro grupos que esclarecem, sucintamente, a essência da RSE, a 

perspetiva de Friedman (1970) é controversa pois, segundo este autor, os gestores seriam obrigados 

a seguir a regra básica da economia, isto é, maximizar o lucro e satisfazer as necessidades dos 

stakeholders e, assim sendo, não fazia sentido investir no bem-estar social por não gerar lucro a curto 

prazo. Nesta perspetiva, não seria da responsabilidade das empresas promover o bem-estar social 

embora tivessem de ser promovidas boas condutas sociais de acordo com requisitos legais (Falck, et 

al., 2006).  

A teoria instrumental, apresentada anteriormente, visa encontrar um equilíbrio entre esta perspetiva de 

Friedman e a necessidade de fomentar medidas socialmente responsáveis a longo prazo, tal como 

manda a tendência global. Em boa verdade, as empresas consideram as preocupações sociais com 

garantias de que esse investimento seja realmente competitivo a longo prazo. Este facto facilmente 

induz que todas as empresas irão caminhar no sentido de conseguirem vantagens competitivas, 

tornando a RS uma arena de competição sendo, portanto, necessária uma ação estruturada que 

equilibre o rumo das empresas à competitividade e que trate todos os seus players de igual modo, tal 

como se pretende no conjunto dos quatro grupos da RSE de Garriga, et al.(2004). 

 Posteriormente, surge Freeman (1984) afirmando a importância de dividir a sociedade em diferentes 

clusters por stakeholders, nomeadamente acionistas, colaboradores, concorrentes, parceiros, 

fornecedores, ONGs, e governo, para que sejam identificadas as necessidades de cada cluster (Jr., et 

al., 2004; Falck, et al., 2006). Neste sentido, o facto de as empresas se tornarem socialmente 

responsáveis trata-se de uma estratégia para atender a pedidos de diferentes stakeholders, conforme 

o impacte que cada um é suscetível de causar na empresa (Falck, et al., 2006). Uma empresa pode 

diferenciar-se pela forma como incorpora as questões sociais, conquistando boa reputação e fidelidade 

dos seus stakeholders (Mattera, et al., 2012), e conseguir benefícios económicos através de ações 
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orientadas às mesmas (Jr., et al., 2004). No decorrer do século XXI verifica-se que a maximização do 

lucro e a RS estão intimamente ligados (Jr., et al., 2004). A visão de Freeman vai ao encontro da teoria 

ética de Garriga, et al.(2004), pois esta teoria visa a criação e o respeito por valores éticos fomentados 

pelas próprias organizações. Por outras palavras, tem a ver com a forma como as organizações 

incorporam as questões sociais e como isso pode influenciar positivamente a sua reputação e 

fiabilidade dos seus stakeholders.   

Existem, também, diversas iniciativas, princípios e orientações reconhecidos internacionalmente que 

corroboram numa perspetiva formal: orientações para as empresas multinacionais da OCDE; Pacto 

Global das NU, que visa regular as medidas das empresas face à RS no âmbito dos Direitos Humanos, 

ambiente de trabalho e corrupção; declaração de princípios tripartida da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre empresas multinacionais; e, por último, a Global Reporting Initiative (GRI), que 

constitui um programa de elaboração de relatórios de sustentabilidade usado nos mais diversos setores 

(CE, 2011; Mattera, et al., 2012; Ganescu, 2012).  

Para além disso, é possível encontrar várias normas e certificações de RS a nível internacional, tais 

como a ISO 26000, SA 8000 e a NP 4469, sendo a norma ISO 26000 o referencial mais abrangente.  

Relativamente à definição que pode ser atribuída ao conceito de RS, de acordo com a CE (2011), a 

RSE integra preocupações sociais e ambientais nas suas atividades comerciais e na interação com as 

partes interessadas numa base voluntária que vão além das obrigações legais. A CE vai ainda mais 

longe, frisando que se aborda a RSE pelo seu impacte na sociedade, pela necessidade de refletir sobre 

questões sociais, ambientais e éticas, a fim de maximizar a criação de uma comunidade de valores 

para proprietários e acionistas, e de evitar ou atenuar os eventuais impactes negativos.  

Tendo por base esta definição, a RS das empresas aplica-se em múltiplas dimensões: Direitos 

Humanos; práticas laborais e de emprego, nomeadamente formação, igualdade de géneros, saúde e 

bem-estar; questões ambientais, como biodiversidade, alterações climáticas, otimização dos recursos 

e prevenção da poluição; e, por fim, colmatar o suborno e corrupção (CE, 2011).  

A CE é, assim, pioneira na promoção de políticas de RS das empresas, com a publicação do Livro 

Verde de 2001, criação do Fórum Multilateral Europeu e da Aliança Europeia para a RSE (iniciativa 

conduzida por 180 empresas). Neste âmbito, foram identificadas as seguintes áreas prioritárias de 

atuação da UE: Sensibilização e intercâmbio das melhores práticas; Apoio a iniciativas multilaterais 

com as partes interessadas; Cooperação com os Estados Membros; Informação dos consumidores e 

transparência; Investigação; Educação; PMEs; e, por último, Dimensão internacional da RSE.  

A CE (2011) estabeleceu um programa de ação a concretizar-se entre 2011 e 2014 no âmbito da RSE, 

considerando também as características das PMEs (com a limitação de recursos), evitando encargos 

burocráticos excessivos. O programa de ação para 2011-2014 seguem as seguintes etapas: (1) Dar 

mais visibilidade à RSE e à divulgação de boas práticas; (2) Melhorar e acompanhar os níveis de 

confiança nas empresas; (3) Aperfeiçoar os processos de co regulação e autorregulação; (4) Melhorar 

a remuneração do mercado para a RSE; (5) Mais transparência no plano social e ambiental; (6) Integrar 
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melhor a RSE na educação, formação e investigação; (7) Dar relevo às políticas nacionais no âmbito 

da RSE; (8) Harmonizar as perspetivas europeia e mundial no que se refere à RSE. A Comissão 

comprometeu-se a acompanhar o desenvolvimento deste programa e em preparar uma reunião para 

reavaliar o mesmo em meados de 2014.  

Por forma a evidenciar a adesão global, em termos práticos, de medidas de RS implementadas pelas 

empresas, recorre-se a um estudo estatístico realizado pela consultora KPMG (2013), concretamente 

a 8.ª edição do Inquérito sobre os Relatórios de RS divulgados por empresas de todo o mundo, sendo 

que a primeira edição foi publicada em 1993. Este estudo consiste em analisar detalhadamente os 

relatórios que, de alguma forma, abordam a RS das empresas inquiridas, disponíveis nos relatórios de 

contas anuais, relatórios exclusivos para a RS ou em websites. Os relatórios analisados foram 

publicados entre 2012 e 2013 e, na maior parte dos casos, designam-se por relatórios de 

Responsabilidade Social Corporativa ou Relatórios de Sustentabilidade. 

A amostra deste estudo realizado pela KPMG (2013) é constituída por 100 grandes empresas (públicas 

e privadas) de 41 países (6 países das Américas, 11 países da Ásia e Pacífico, 19 na Europa, Portugal 

inclusive, 3 países de África e 2 do Médio Oriente), perfazendo um total de 41.000 empresas inquiridas 

neste inquérito, amostra denominada por N100.  

Para Yvo de Boer, presidente da KPMG global, em pleno século XXI a RSE é, ou deveria ser, uma 

ferramenta essencial na gestão de negócios, na medida em que o mundo está a sofrer mudanças tanto 

ao nível ambiental como social, sendo fundamental preservar o meio ambiente e fomentar uma cultura 

de RS entre os envolvidos. A realização e posterior divulgação de relatórios que abordam temas como 

a RS, são formas de criar valor a longo prazo, resiliência sobre mudanças ambientais e sociais que vão 

surgindo de forma dinâmica, e de assegurar a sustentabilidade do negócio no futuro (KPMG, 2013).  

Boer refere que o estudo acerca da divulgação de relatórios de RS por parte das grandes empresas 

apresenta resultados bastante positivos, pois são cada vez mais as grandes empresas que, 

estrategicamente, reportam a RS como forma de canalizar os seus negócios para a sustentabilidade. 

De facto, o estudo realizado pela KPMG (2013) conclui que quase todas as grandes empresas que 

colaboraram neste estudo reportam RS (G250, isto é, o top das 250 empresas listadas na Fortune 

Global 500, ranking de 2012, pertencentes a 14 setores diferentes de 30 países); 9 em cada 10 

recorrem a relatórios para identificar potenciais impactes ambientais e sociais dos seus negócios; 8 em 

cada 10 definem uma estratégia para gerir riscos e oportunidades; 7 em 10 procuram a inovação na 

criação de novos produtos/ serviços; e, por último, uma minoria de um terço reporta oportunidades para 

aumentar a sua quota de mercado e reduzir custos.  

Antes de avançar para os resultados estatísticos deste inquérito, seguem os critérios estabelecidos 

pela KPMG (2013) como sendo de qualidade ou excelência na produção dos relatórios de RS por parte 

das empresas: 
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 Envolvimento com os stakeholders: Os relatórios devem mencionar a forma como decorre 

o envolvimento dos stakeholders e como é que os seus interesses influenciam a estratégia de 

RS, processos de materialidade, metas a atingir, entre outros; 

 Risco, oportunidade e estratégia: Identificar os riscos sociais e ambientais, assim como as 

estratégias de mitigação dos mesmos; 

 Materialidade: Os relatórios devem ser claros e objetivos na descrição dos processos usados 

para as práticas mais relevantes; 

 Metas e indicadores: Definir metas tangíveis e deadlines; 

 Transparência e balanço: Abertura a novas desafios e comunicação dos mesmos; 

 Fornecedores e cadeia de valor: Apresentar a estratégia de RS e as metas a atingir ao nível 

dos impactes dos fornecedores, produtos e serviços; 

 Liderar a RS: Reportar a forma como a RS é gerida dentro da empresa, quem são os 

responsáveis e como o desempenho da RS se traduz em remuneração (ou valor).  

Posto isto, as tendências globais nos relatórios de RSE identificados pela KPMG (2013) são as 

seguintes:  

 Aumento significativo da publicação de relatórios de RS na Ásia e Pacífico (+22% face a 2011), 

o que se traduz em 71% das empresas desta região. 76% das empresas americanas também 

o fazem, seguindo as empresas europeias com 73% de publicações. Em particular, Portugal 

melhorou ligeiramente no que se refere à taxa de publicação de relatórios de RSE de 2011 

para 2013, tendo atingido nesse último ano cerca de 70% de publicações; 

 Reportar a RS torna-se uma prática de gestão recorrente, adotada em 71% das 41.000 

empresas inquiridas em 2013 (+7% face a 2011) e uma grande maioria das G250 (cerca de 

93%) reportam a RS; 

  Cerca de 51% das N100 incluem informação acerca da RS nos relatórios anuais de contas, 

um aumento de +20% face a 2011. Porém, esta prática é diferente de implementar um relatório 

integrado (IIRC), sendo que apenas 10% das N100 o fazem; 

 Cerca de 82% das G250 e 78% das N100 seguiam as diretivas da GRI em 2013 (+2% e +9%, 

respetivamente, face a 2011). Em particular, Portugal é o 3.º país que apresenta um maior 

recurso às diretivas da GRI na elaboração destes relatórios, com cerca de 90% de adesão; 

 Cada vez são mais as empresas que investem na verificação externa dos seus relatórios, na 

sua globalidade, como é o caso de 59% das G250 (+13% face a 2011). Porém, apenas 38% 

das N100 recorrem à verificação externa, mantendo a mesma taxa de 2011; 

 Um quarto das N100 (33%) efetuou alterações ou reajustamentos nos dados relativos à RS 

devido a atualizações (melhorias) na metodologia utilizada, outras 26% efetuaram atualizações 

de definições aplicadas, 21% das N100 apenas produziram reajustamentos devido a erros ou 

omissões e, por último, 20% atualizaram somente o âmbito (sem produzir quaisquer tipos de 

mudança); 
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 Existe um espaço para melhorar na elaboração de relatórios de RS dirigidos aos fornecedores 

e a toda a cadeia de valor, sendo que as G250 obtiveram apenas 46 pontos no total de 100, 

assim como o envolvimento com os stakeholders, tendo obtido 53 pontos em 100; 

 É na Europa que mais se elaboram relatórios relacionados com esta temática, estando 

sediadas 63 empresas das G250 neste continente, que obtiveram uma pontuação de 80 em 

100 no critério da qualidade;  

 Os setores de eletrónica e informática, minas e farmacêutico apresentam índices de qualidade 

elevados na concretização de relatórios de RS, assim como os setores petrolífero, comércio e 

retalho, metalúrgico e industrial apresentam bons índices na gestão do risco e no encontro de 

oportunidades de melhoria sobre os potenciais impactes ambientais e sociais das suas 

atividades; 

 A maioria das G250 (87%) identificam mudanças ambientais e sociais suscetíveis de afetar os 

seus negócios e abordam temáticas como as mudanças climáticas e escassez dos recursos 

naturais, 83% das empresas integram uma estratégia de RSE, 81% identificam tanto fatores 

de riscos sociais e ambientais como oportunidades comerciais, 72% apostam na inovação 

associada a novos produtos/ serviços, 51% procuram conquistar reputação no mercado, 41% 

das empresas não explicam os processos recorrentes, havendo espaço para melhorar a 

transparência, cerca de 30% procuram melhorar a sua quota de mercado e reduzir custos, 23% 

publicam relatórios bem concebidos no debate sobre os desafios associados à RS, e apenas 

13% das empresas reportam as metas que pretendem alcançar; 

 Apenas 12% das G250 identificam uma maior facilidade no acesso a novos investimentos ou 

o melhoramento do valor das ações como sendo uma oportunidade de mudança ambiental e 

social, e somente 5% incluem informação sobre o valor monetário em causa devido a riscos 

ambientais e sociais. Outros tipos de risco igualmente abordados nos relatórios das G250 são 

os riscos regulatórios (48%), riscos competitivos (45%), riscos físicos (36%) e riscos legais 

(21%). 

2.3. Sistemas de Avaliação da Sustentabilidade  

Múltiplos são os sistemas de avaliação, como avaliação ambiental do ciclo de vida e outros, que 

progressivamente têm vindo a destacar-se pela aplicação conjugada em edifícios e utilização dos 

mesmos. Os sistemas de certificação voluntária de ambientes construídos surgem nos anos 90 com a 

necessidade de reduzir substancialmente os impactes ambientais gerados pelas construções em geral 

(Alyami, et al., 2012; Lee, 2013). A forma como estes sistemas realizam a avaliação para posterior 

certificação baseia-se num conjunto de critérios de desempenho sustentável em que são atribuídos 

créditos ou pontuações a cada um dependendo se estes são ou não verificados na construção a 

certificar, podendo envolver áreas residenciais, hotéis, escritórios, industrias, retalho, escolas, 

hospitais, entre outros (Lee, 2013). Normalmente, este tipo de certificações está categorizado por áreas 

com um peso associado ao seu impacte ambiental, e cada área divide-se em critérios avaliados por 

créditos (Lee, 2013). Apesar de este sistema ser voluntário, a sua existência torna-se fulcral para 

acrescentar valor aos projetos de construção dos setores privados e organizações não-governamentais 
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(ONGs), podendo, até mesmo, influenciar a sua aprovação, como, por exemplo, o governo do Reino 

Unido exige que todas as suas construções sejam certificadas pelo BREEAM e certas autoridades 

locais do Japão exigem a certificação pelo CASBEE, ambas desenvolvidas nos próprios países (Lee, 

2013).  

Neste sentido, muitos países têm vindo a desenvolver o seu próprio sistema de certificação de 

ambientes construídos baseando-se, geralmente, nos que foram desenvolvidos na primeira geração 

destas certificações (Alyami, et al., 2012; Lee, 2013). Contudo, cada país define os próprios critérios 

de avaliação atribuindo pesos aos seus impactes ambientais conforme o seu grau de importância, 

resultando um número significativo de certificações diferentes por todo o mundo, pelo que, muitas 

vezes, o mesmo mercado possui diferentes abordagens de certificação de ambientes construídos (Lee, 

2013). Para além disso, como diferentes certificações são desenvolvidas a nível regional, a sua 

aplicação num contexto global torna-se limitada (Alyami, et al., 2012). Na Tabela 2 seguem exemplos 

de diferentes certificações de ambientes construídos com as suas características: 

Tabela 2 – Especificações de certificações de ambientes construídos, adaptado de Lee (2013)1, SBTool 
(2013)2 e Pinheiro (2011)3.  

 
BREEAM1 LEED1 CASBEE1 BEAM 

Plus1 ESGB1 SBTool2 LiderA3 

História 

1ª. Versão 1993 1998 2002 1996 2006 2007 2005 

Versão atual 2011 2009 2010 2010 2006 2012 2009 

Estrutura 

Vertentes 10 7 2 6 9 8 6 

Áreas 69 107 6 23 80 29 22 

Critérios 114 - 6 88 - 54 43 

Subcritérios - - 50 - - - - 

Construções 

Novas               

Existentes               

Renovadas              

Mixed-use              

Sistema de classificação 

Abordagem 
Adição 
simples 

Adição 
simples 

Ponderação 
Adição 
simples 

Ponderação Ponderação 
Adição 
Simples 

Sistema de 
pontuação 

Créditos Pontos 1 a 5 Créditos  Pontos -1 a +5 Créditos 

Classificação 
final 

Pass (≥30%) 
Good (≥45%) 

Very Good 
(≥55%) 

Excellent 
(≥70%) 

Outstanding 
(≥85%) 

Certified  
(40-49) 
Silver 

(50-59) 
Gold (60-

79) 
Platinum 

(>80) 

Poor 
Fairly poor 

Good 
Very good 
Excellent 

Bronze 
(≥40%) 
Silver 

(≥55%) 
Gold 

(≥65%) 
Platinum 
(≥75%) 

1-star  
(média de 

pontos≥33%) 
2-star (≥67%) 
3-star (≥80) 

Minimum 
Practice (0) 

Good 
Practice (+3) 
Best Practice 

(+5) 

E (prática 
usual) 

C (25%>E, 
classificação 

mínima) 
B (37,5%>E) 
A (50%>E) 
A+(75%>E) 

A++(90%>E) 

Método de certificação 

Pré 
conceção 

              

Conceção               

Construção               

Operações            

Validade  5 anos 3 anos 5 anos    
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De seguida são descritos em detalhe os sistemas BREEAM, e LiderA (Figura 2).  

 

Figura 2 – Certificações BREEAM e LiderA. 

O sistema BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) foi 

desenvolvido no Reino Unido pelo BRE (Building Research Establishment), uma consultora 

independente que oferece soluções mais seguras e sustentáveis em ambientes construídos e que, 

portanto, emite certificações ambientais desde 1999 (BRE, 2013).  

A implementação do BREEAM baseia-se na atribuição de créditos, ou pontuações, a determinados 

critérios, organizados por grupos de impactes ambientais, sempre que estes se verifiquem na 

construção em análise. No geral, estes impactes são em termos de energia, políticas de gestão, saúde 

e bem-estar, meios de transporte, consumo de água, matérias-primas utilizadas, otimização do uso de 

recursos, poluição do ar e da água, uso de solos, e, por último, valor ecológico e conservação do meio 

envolvente (Alyami, et al., 2012; Lee, 2013; BREEAM, 2014).  

A totalidade dos pontos ou créditos obtidos em cada critério é multiplicada pelo peso atribuído ao grupo, 

ou fator ambiental, correspondente para, no final, se obterem diferentes pontuações para cada grupo, 

que são somadas a fim de se conseguir uma pontuação global traduzida na escala seguinte: Pass 

(≥30%), Good (≥45%), Very Good (≥55%), Excellent (≥70%) e Outstanding (≥85%) (Lee, 2013; 

BREEAM, 2014). Esta certificação pode ser implementada tanto na fase de conceção como na fase de 

construção do projeto, sendo que numa primeira fase é realizada uma avaliação preliminar do projeto 

e na segunda fase é avaliada a evolução do projeto com base no que foi verificado anteriormente 

conseguindo, assim, uma pontuação global após a sua construção (Lee, 2013).  

Este sistema constitui diferentes programas de aplicação: BREEAM Communities, um caminho para 

medir e certificar a sustentabilidade social, ambiental e económica em projetos de larga escala, próprios 

para habitação; BREEAM New Construction 2011, para melhorar o desempenho sustentável de novas 

construções não-domésticas, no âmbito de construções governamentais, educação, saúde, industrias, 

escritórios, residências, prisões e retalho; Code for Sustainable Homes, dirigido a construções 

domésticas, que certifica o desempenho sustentável de novas casas baseando-se num processo 

específico da certificação BRE Global, denominado EcoHomes; BREEAM In-Use, que intervém na 

redução dos custos operacionais e na melhoria dos desempenhos ambiental, negocial e social, 

constituindo uma certificação independente e um route map claro e credível para construções não 

domésticas já existentes; e, por fim, BREEAM Refurbishment, que procura melhorar o desempenho 

sustentável de projetos domésticos remodelados (BREEAM, 2014).  

A fim de se afirmar internacionalmente, o BREEAM desenvolveu o Country-Specific BREEAM 

Schemes, que consiste na sua adaptação a diferentes contextos nacionais e tradução para a linguagem 

corrente através da atuação de assessores locais. Após a aprovação interna de um novo programa de 

atuação para um determinado país, é estabelecido um protocolo com um operador nacional, National 

Scheme Operators, que poderá fazer parte de uma corporação governamental, conselho de 
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construções verdes, entre outras entidades relevantes (BREEAM, 2014). Atualmente, o BREEAM 

possui programas específicos para o Reino Unido, Alemanha, Holanda, Noruega, Espanha e Suécia, e 

opera segundo o código para ambientes sustentáveis construídos, Code for a Sustainable Built 

Environment, que constitui uma abordagem para a avaliação de ambientes construídos segundo 

padrões dentro e fora da Europa, tendo cerca de 250.000 construções certificadas e mais de um milhão 

de registos para certificação desde 1990 (BREEAM, 2014).  

A nível nacional existe o sistema voluntário de apoio e avaliação de construções sustentáveis, LiderA, 

desenvolvido em 2000 no IST, em conjunto com a IPA. A primeira versão do LiderA foi disponibilizada 

em 2005, V1.02, unicamente para certificação de edifícios. Contudo, devido às exigências do mercado 

no que respeita às questões sustentáveis e à possibilidade de alargar a sua área de intervenção, foi 

desenvolvida a versão mais atual do LiderA, V2.0, que alargou a sua atuação para ambientes 

construídos no geral, incluindo empreendimentos turísticos (Pinheiro, 2011).  

A sua implementação é, neste momento, bastante diversificada, visto que foram certificados edifícios e 

comunidades sustentáveis de diferentes usos, como, por exemplo, habitação (Torre Verde situada no 

Parque das Nações e Passive Houses em Ílhavo), Turismo (Hotel Vila Galé Albacora e Casa Oásis no 

Algarve), restauração (McDonalds de Barcelos), comércio (várias unidades comerciais Decathlon), 

cultura (Palácio Condes de Murça em Lisboa), apoio à comunidade (Centro Pastoral de São Vicente 

do Paúl) e, por último, escritórios, nomeadamente o Edifício Sede do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território em Lisboa (LiderA, 2014). 

Por forma a ser adaptado em diversos contextos, o LiderA (V2.0) está organizado em seis vertentes 

com 22 áreas de intervenção e que, por sua vez, são operacionalizadas através de 43 critérios. Cada 

área, inserida numa das vertentes, foi ponderada (em percentagem) conforme o seu grau de 

importância, e os critérios associados a cada uma possuem a mesma importância, razão pela qual foi 

possível estabelecer uma ponderação para as 22 áreas de intervenção (Pinheiro, 2011). A Figura 3 

apresenta a estrutura do LiderA:  

 

Figura 3 – Representação da estrutura do sistema LiderA, por vertentes e áreas de intervenção 
correspondentes (LiderA, 2014). 
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As seis vertentes, cada uma com as respetivas áreas de intervenção, seguem os seguintes princípios: 

(1) Valorizar a dinâmica local e promover uma integração adequada; (2) Promover a eficiência do uso 

de recursos; (3) Reduzir o impacte das cargas; (4) Garantir a qualidade do ambiente; (5) Promover as 

vivências socioeconómicas; (6) Assegurar uma gestão ambiental e da inovação eficientes em termos 

sustentáveis.  

É interessante frisar que estas vertentes possuem pesos diferentes, conforme o total das pontuações 

das áreas correspondentes, sendo que a vertente mais relevante é Consumo de Recursos (32%), 

seguindo a Vivência Socioeconómica (19%), Conforto Ambiental (15%), Integração Local (14%), 

Cargas Ambientais (12%) e, por último, Uso Sustentável (8%).  

De acordo com Pinheiro (2011), apesar de os critérios possuírem o mesmo grau de importância, estes 

são avaliados segundo níveis de desempenho (limiares) que pretendem encontrar a melhor solução de 

acordo com o contexto e, portanto, aquela cujo resultado do trade-off entre as perspetivas económica 

e sustentável está ajustado à realidade. Estes limiares foram estabelecidos para orientar a avaliação 

dos critérios, garantido que diferentes assessores tenham uma abordagem idêntica aos mesmos, 

podendo ser prescritos (por exemplo, contabilizar a área necessária de painéis solares para o 

aquecimento de águas sanitárias) ou de desempenho (como a determinação do volume de água quente 

sanitária produzida por energias renováveis).  

A avaliação dos limiares para cada critério é realizada através de três pontos de referência, tal como 

revela a Figura 4.  

 

Figura 4 – Classes de desempenho do LiderA (Pinheiro, 2011). 

A primeira referência é dada pela Classe “E”, considerada um nível usual. Por sua vez, o segundo nível 

refere-se às Classes “C”,”B” e “A” e o terceiro refere-se a um nível de sustentabilidade significativo, 

dado pela Classe “A++”. Da mesma forma que para cada critério estão estabelecidos os limiares que 

orientam a sua avaliação, a atribuição de uma classe de desempenho a cada critério também está 

definida conforme a verificação dos limiares que o constituem. A atribuição de uma classe a um critério 

é dada por um sistema de unidades adequado ao mesmo, dependendo da sua especificidade. As 

unidades poderão ser pontuações numéricas (de 1 a 10 ou mais), percentagens, áreas, classes de 

eficiência energética, unidades de tempo e implementação de sistemas de gestão ambiental.  

De acordo com a figura anterior, a Classe “C” e “B” são 25% e 37,5% superiores à Classe “E”, e os 

níveis “A”, “A+” e “A++” correspondem a um desempenho de 50%, 75% e 90% superiores à Classe “E”, 

correspondendo a um fator de melhoria de 2, 4 e 10 face à situação inicial, respetivamente. A Classe 

“A++” representa uma situação de excelência.  



 
 

23 

 

Em síntese, depois de todos os critérios de cada uma das áreas terem sido devidamente avaliados 

segundo os níveis de desempenho ou limiares (prescritos ou de desempenho) correspondentes, isto é, 

ter sido verificada a situação de existência (total ou parcial) ou inexistência de cada limiar pré-definido 

para um critério com a atribuição de créditos para cada situação, obtém-se a classe de desempenho 

final das soluções analisadas, contabilizando as classes de desempenho dos 43 critérios de cada uma 

das 22 áreas, sendo o desempenho de cada área ponderado pelo seu peso e encontrando, assim, o 

posicionamento de cada uma das vertentes. No final é emitida uma certificação LiderA com a 

classificação final obtida, desde que esta seja igual ou superior à Classe “C” (Pinheiro, 2011). 

Ambos os sistemas, BREEAM e LiderA, recorrem a um modelo de adição simples por atribuição de 

créditos aos seus critérios para obter uma classificação de desempenho final, que podem ser adaptados 

em diferentes ambientes construídos. O LiderA é constituído por uma estrutura base, apresentada 

anteriormente, e por mais estruturas que daí advêm, cujos limiares, áreas de intervenção e pesos 

correspondentes foram revistos, nomeadamente para as infraestruturas rodoviárias e 

empreendimentos turísticos. Também o BREEAM possui um leque variado de aplicações direcionadas 

para tipos específicos de construções.  

O BREEAM revela interesse em expandir para mercados externos ao Reino Unido, integrando 

programas de implementação direcionados a diferentes países e, atualmente, o LiderA incide em 

Portugal, Brasil e PALOPs. Um dos desafios que se coloca a estes sistemas é que embora já 

disponham de um sistema consolidado para a avaliação das dimensões ambiental e socioeconómica 

da sustentabilidade, passem também a incluir critérios específicos para a RSE.   
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3. Caso de Estudo 

3.1. Grupo Pestana 

Na realização da presente dissertação, recorreu-se a um Caso de Estudo referente ao empreendimento 

turístico Eco Resort Pestana Troia. Em primeiro lugar, o Grupo Pestana, fundado em Novembro de 

1972 pela M&J Pestana, Sociedade de Turismo da Madeira, S.A., desenvolve a sua atividade 

especialmente no setor do turismo. O seu acionista maioritário é o Presidente do Grupo, Dionísio 

Pestana, filho do fundador e considerado o melhor Empreendedor em 2011 pela Consultora Ernst & 

Young. Após ter assegurado a sustentabilidade do seu negócio na Região Autónoma da Madeira, o 

Grupo Pestana expandiu-se para o continente, nomeadamente Algarve, Cascais, Sintra e Porto. Mais 

tarde, no final da década de 90, apostou na sua internacionalização, numa primeira instância em 

mercados com afinidade à cultura portuguesa, como africano e sul-americano, e depois prosseguiu 

pela Europa. Em 2003, o Grupo Pestana adquiriu a gestão da rede das 40 Pousadas de Portugal 

promovendo, igualmente, a sua internacionalização. Foi também criada a Grupo Pestana S.G.P.S., 

S.A., que agrega os negócios em território nacional e na Argentina, Venezuela, Londres e Berlim, tendo 

participações minoritárias nas restantes áreas. A partir de 2012 o Grupo Pestana prevê a abertura de 

mais unidades hoteleiras nos Estados Unidos da América, Uruguai, Argentina, Portugal, Marrocos e 

Luanda (Pestana Relatório & Contas, 2012; Pestana, 2014).  

Atualmente, este é o maior grupo turístico português, sendo a sua cadeia hoteleira, Pestana Hotéis & 

Resorts (PH&R), centrada na vertente hoteleira mas complementada pelas vertentes de habitação 

periódica, turismo residencial, golfe, animação turística e respetiva distribuição. Incorpora também 

investimentos na área industrial e de serviços financeiros. Esta foi nomeada a Melhor Cadeia Hoteleira 

na 8.ª edição dos Publituris Travel Awards (Pestana Sustainability, 2011). Através das suas duas 

marcas, PH&R e Pousadas de Portugal, o Grupo Pestana explora 83 unidades de alojamento turístico 

com um total de 9.450 quartos, encontrando-se no Top 25 no ranking das cadeias hoteleiras da Europa 

e no top 75 a nível mundial (Pestana Relatório & Contas, 2012). A Figura 5 constitui um mapa ilustrativo 

da cadeia mundial PH&R: 

 

Figura 5 – Mapa ilustrativo da cadeia mundial hoteleira PH&R (obtido em 2013). 
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Na área de lazer, o Grupo Pestana possui 45 hotéis distribuídos pela Europa, América e África, 9 

empreendimentos de Vacation Club, 6 campos de golfe, 4 empreendimentos de imobiliário/ turístico, 2 

concessões de jogo para casino (Casinos da Madeira e em São Tomé e Príncipe), participação numa 

companhia de aviação charter, uma agência de viagens e um operador turístico, e, por fim, a gestão 

das 33 Pousadas de Portugal (Pestana Relatório & Contas, 2012). Em 2011, o Grupo estreou-se no 

novo projeto, Pestana Troia, e, em 2011, atingiu um volume de negócios de cerca de 295 milhões de 

euros (Pestana Sustainability, 2011). 

3.2. Pestana e a Sustentabilidade  

O Grupo Pestana tem assumido um forte compromisso perante uma atuação sustentável, seguindo um 

conjunto de princípios e politicas que constituem a seguinte abordagem:  

Criar valor no longo prazo para a empresa [Grupo Pestana] desenvolvendo a sua atividade com 

respeito pelo meio ambiente, comunidades e cultura locais, colaboradores e clientes (Pestana 

Sustainability, 2011). 

No seguimento desta abordagem surgem diferentes políticas de sustentabilidade dirigidas a quatro 

diferentes stakeholders, tal como apresenta a Figura 6: 

                  

Figura 6 – Políticas de Sustentabilidade segundo a abordagem do Grupo Pestana (Pestana Sustainability, 
2011). 

O Pestana criou uma entidade corporativa para afirmar a sua RS, denominada Planet Guest, Pestana 

Sustainability Program, com o lema “Somos hóspedes do Planeta”, revelando a sua posição sobre 

questões ambientais, sociais e éticas. O Pestana é membro oficial do BCSD Portugal e do GRACE, 

associação sem fins lucrativos que se dedica à RSE. Até ao momento foram publicados dois Relatórios 

de Sustentabilidade pertencentes ao Grupo, referentes a 2009 e 2011 (Pestana Sustainability, 2011).  

Em particular, o Relatório de Sustentabilidade de 2011 divide a abordagem à sustentabilidade segundo 

três categorias, tendo sido elaborado de acordo com as diretrizes da GRI e classificado internamente 

com o nível B, sem ter sido submetido a uma auditoria externa facultativa. A Figura 7 apresenta a 

descrição de cada categoria: 

Colaboradores

Segurança, saúde e higiene no trabalho, e 
comunicação clara e transparente  (serviço 

de intranet e revista Pestana Inside).

Clientes

Inovação e qualidade no serviço, 
monitorização da satisfação dos hóspedes  

e  comunicação de práticas de 
racionalização de recursos (revista WINK).

Comunidade

Integração com a comunidade envolvente  
estabelecendo uma relação win-win  

(criação de emprego, formação , 
valorização do património cultural) e  

adopção de uma postura de anti-
discriminação. 

Ambiente

Integração na paisagem e protecção do 
meio ambiente (controlo dos consumos de 

água e energia e gestão de resíduos). 

Políticas de 
Sustentabilidade
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Figura 7 – Categorias que compõem o Relatório de Sustentabilidade de 2011 do Grupo Pestana. 

De seguida é focada a categoria que se refere à sociedade, visto ser também o âmbito do tema deste 

trabalho. No que se refere ao contributo do Grupo Pestana à comunidade envolvente, sendo que a sua 

envolvência está dependente da localização geográfica de cada unidade hoteleira, esta categoria 

encontra-se desenvolvida nos seguintes aspetos:  

Empregabilidade: Entre 2010 e 2011 o Grupo promoveu a empregabilidade nas comunidades 

envolventes, contando com mais de 7.000 colaboradores, como, por exemplo, a abertura do 

Pestana em Berlim gerou 40 postos de trabalho diretos. Além disso, é incentivado o consumo de 

produtos locais estimulando, assim, as economias locais, em que, por exemplo, em África e 

América do Sul o fornecimento nacional atinge praticamente os 100%.   

Promoção da cultura e gastronomia locais: Em particular, nas Pousadas de Portugal realizam-

se diversos eventos de promoção da cultura e gastronomia nacionais, tais como noites de fados, 

provas de vinho portugueses e feiras temáticas. Na Madeira, por exemplo, são realizadas noites 

temáticas para prova de pratos típicos, acompanhado com música e dança características da 

região. Por sua vez, o Pestana Chelsea Bridge, com as Pousadas de Portugal, promoveu o Taste 

of Portugal, festival para promover a gastronomia e bebidas portuguesas, assim como o Pestana 

Caracas promoveu o Festival Gastronómico Português.  

Contributo para o bem-estar social: A integração nas comunidades locais é conseguida através 

de diversas iniciativas, tais como voluntariado, angariação de fundos e apoio à população local nas 

áreas da saúde, educação, cultura e na reconstrução de uma região em situação de calamidade. 

O Pestana tem vindo a desenvolver diversas intervenções neste sentido um pouco por todas as 

regiões do globo onde se insere, perfazendo um total de 581.261 € de apoios à comunidade em 

2011, resultantes da campanha “Obrigado por ajudar” e de outros donativos tanto dos clientes como 

do próprio Pestana (Pestana Sustainability, 2011). A campanha anterior foi promovida 

exclusivamente em unidades hoteleiras de Portugal e consistiu na doação de 1 € no momento do 

Contributo para a sociedade

• Integração do Grupo Pestana às comunidades envolventes, com incentivos ao seu bem-estar social,
por exemplo, promoção de empregos, apoio às instituições de solidariedade social locais e valorização
do património cultural.

Respeito pelo meio ambiente

• Incorporação de boas práticas ambientais por forma a reduzir o impacte ambiental das suas atividades,
nomeadamente a otimização do uso dos recursos naturais, gestão de resíduos e proteção da
biodiversidade.

Inovação, qualidade e segurança ao serviço do cliente

• Promoção da inovação em todas as vertentes de gestão operacional por forma a criar valor nos seus
produtos a longo prazo, prevendo as necessidades dos clientes para aumentar a sua satisfação.
Aplicação de padrões e normas para assegurar a segurança dos hóspedes, colaboradores e do
património do Grupo.
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check out, tendo sido doado o valor de 84.084€, em 2011, a instituições selecionadas pelas equipas 

hoteleiras do Pestana de cada região. 

3.3. Pestana Troia 

O Eco Resort Pestana Troia situa-se na Península de Troia (Figura 8), entre a EN 253-1 e a linha de 

costa oceânica, no concelho de Grândola, freguesia do Carvalhal. A Península de Troia situa-se a sul 

da cidade de Setúbal, na margem esquerda do estuário do Sado, constituindo uma longa restinga 

arenosa que separa a parte interna do estuário do rio Sado (a nordeste) do Oceano Atlântico (a 

sudoeste). As acessibilidades rodoviárias estão asseguradas pela EN 253-1 que a norte tem uma 

ligação por ferryboat a partir de Setúbal. O investimento previsto para a construção deste 

empreendimento é cerca de 95 milhões de euros, a aplicar entre 2009 e 2012, e está prevista a abertura 

de 186 postos de trabalho diretos (RA, 2008). 

 

Figura 8 – Localização geográfica do Eco Resort Pestana Troia. 
 

Este empreendimento turístico sustenta um condomínio fechado de 104 hectares, com uma ocupação 

máxima de 955 camas, que inclui um hotel/ aparthotel (300 camas), dois aldeamentos/ moradias 

turísticas (655 camas) e uma área social (restaurantes, bares e pequeno comércio), um complexo de 

piscinas e uma área de serviços, tais como receção, administração, espaços de comércio e restauração 

(RA, 2008). Segue uma descrição sucinta do que o empreendimento Pestana Troia tem para oferecer 

aos seus hóspedes (Pestana Troia, 2014): 

 Terreno de 100 hectares com uma frente de praia virgem com 2 km, em condomínio privado; 

 Situa-se a 1 km do golfe Troia Resort; 

 Fica a cerca de 3 km da Marina e do Casino de Troia Resort; 

 Os campos de golfe da Comporta ficam a 10 km do empreendimento; 

 82 Moradias exclusivas de 200 a 300 m2 em lotes com 1.000 a 2.500 m2; 

 35 Moradias germinadas/ Townhouses 

 Beach Hotel & Suites com 150 apartamentos 

 Núcleo central com comércio e serviços essenciais, Club House com piscina interior e exterior, 

Fitness Center e SPA, court de ténis, campo de jogos multiusos, ciclovia, Kids Club e parque 

aventura.  
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Na Figura 9 encontra-se ilustrada a planta do Eco Resort de Troia:  

 

Figura 9 – Pestana Troia: A-Moradias Exclusivas e Townhouses Fase 1; B-Moradias Exclusivas e 
Townhouses Fase 2; C-Beach Hotel & Suites; D-Beach Villas; E-Green Villas; F-Tree Houses (Pestana Troia, 
2014).  

Na Figura 9 é possível visualizar a imensidão de áreas verdes que o empreendimento preserva, e que 

são constituídas por (RA, 2008): 

 Áreas de reserva natural pertencentes à Reserva Ecológica Natural (REN), onde as 

intervenções são restringidas; 

 Áreas verdes de proteção, onde é necessário preservar as formações arbóreas; 

 Áreas verdes de enquadramento, onde se encontram o parque aventura, driving range para a 

prática de golfe, circuito de manutenção e trilhos pedonais e clicáveis; 

 Áreas verdes de recreio e lazer, nomeadamente o parque infantil, minigolfe, campos de ténis e 

trilhos pedonais e clicáveis; 

 Áreas verdes e alinhamentos arbóreos integrados na estrutura viária/pedonal. 

 

Esta localização privilegiada do Eco Resort exige cuidados especiais relacionados com a preservação 

dos recursos naturais, valorização do património natural e cultural, minimização dos impactes 

ambientais, bem como a qualificação e diversificação da oferta turística e a sua contribuição para uma 

identidade unívoca à imagem da península de Troia (DA, 2009). 

De acordo com a Declaração Ambiental (DA, 2009), o Plano de Pormenor (PP) deste empreendimento 

foi sujeito a um processo de Avaliação Ambiental (AA), nos termos da alínea b) no n.º 2 do artigo 92.º 

do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 

20 de Fevereiro, que estabelece que o PP seja acompanhado por um Relatório Ambiental (RA), que 

identifica, descreve a avalia os eventuais impactes ambientais negativos e as suas alternativas.  
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Assim sendo, foi deliberado em ata que o RA deveria relatar as questões de sustentabilidade no sentido 

de avaliar os efeitos das diferentes opções estratégicas consideradas no PP. Neste sentido, ficou 

acordado que os fatores ambientais com maior relevância deveriam ser abordados no âmbito do RA, 

de acordo com (1) o seu estado atual, (2) impactes significativos, (3) medidas de mitigação e 

potenciação, e (4) medidas de controlo dos mesmos, sendo os seguintes: riscos naturais, água, 

biodiversidade, dimensão social, ruído, património cultural e paisagem.  

Em 2012 decorreu no Pestana Troia um processo de certificação voluntária de sustentabilidade pelo 

sistema BREEAM, concretamente o BREEAM Communities, tendo sido realizada uma avaliação 

preliminar na fase de construção do empreendimento, na qual sugere medidas sustentáveis para cada 

categoria que se insere neste sistema. Numa fase posterior, estas medidas poderão, ou não, ser 

implementadas, pelo que essa implementação será avaliada segundo o BREEAM Communities para 

se obter uma classificação final no âmbito da certificação. As medidas sustentáveis sugeridas pelo 

BREEAM envolvem, generalizadamente, as dimensões económica, ambiental e social, e não são 

apresentadas devido à confidencialidade deste processo. 
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4. Avaliação do Desempenho Sustentável do Pestana Troia 

Neste capítulo realiza-se a avaliação do desempenho sustentável do Eco Resort, Pestana Troia, 

segundo os sistemas de certificação de construções sustentáveis, BREEAM, concretamente a versão 

BREEAM Communities (2012), e LiderA (versão 2.0).  

A avaliação do desempenho sustentável deste empreendimento turístico, seguindo os critérios do 

BREEAM e LiderA, foi realizada em paralelo, pelo que foi possível cruzar toda a informação necessária 

para proceder à avaliação dos critérios que estruturam ambas as certificações. 

Por forma a simplificar esta abordagem, foram consideradas as seguintes temáticas para fundamentar 

a avaliação dos critérios que se relacionam: 4.1 Conservação do Ecossistema, 4.2 Consumo de 

Recursos, 4.3 Poluição do Meio Envolvente, 4.4 Gestão Ambiental,4.5 Indicadores Socioeconómicos 

4.6 Inovação. 

4.1. Conservação do Ecossistema  

Tanto no sistema BREEAM Communities (2012) como no LiderA (V. 2.0) existem critérios de avaliação 

dedicados à conservação do ecossistema, isto é, que avaliam a integração do empreendimento no local 

relativamente ao impacte na paisagem, uso do solo e conservação da biodiversidade.  

Relativamente ao LiderA, a sua vertente Integração Local permite avaliar um conjunto de critérios que 

se referem às seguintes áreas de intervenção: Solo, Ecossistemas Naturais, e Paisagem e Património. 

A Tabela 3 revela as classes de desempenho obtidas em cada um dos critérios no caso do Pestana 

Troia, sabendo que as classes de desempenho vão de “F” até “A++”, sendo a classe “E” correspondente 

à prática usual: 

Tabela 3 – Classes de desempenho obtidas pelo Eco Resort, Pestana Troia, nos critérios de avaliação 
correspondentes às áreas (e, consequentemente, vertentes) do LiderA relacionadas com a Conservação 
do Ecossistema.  

Vertente Área 
Peso 
(%) 

Critério 
N.º 

Critério 
Classe de 

Desempenho 

Integração 

Local 

Solo 7 

Valorização territorial C1 E 

Otimização ambiental da 

implantação 
C2 A++ 

Ecossistemas 

Naturais 
5 

Valorização ecológica C3 A+ 

Interligação de habitats C4 A++ 

Paisagem e 

Património 
2 

Integração paisagística C5 A+ 

Proteção e valorização do 

património 
C6 A 

 

Por sua vez, o sistema BREEAM Communities apresenta três categorias (o equivalente a vertentes no 

LiderA) que abordam a conservação do ecossistema: Uso do Solo e Ecologia, Bem-Estar Social, e 

Recursos e Energia. Cada categoria subdivide-se em critérios de avaliação que foram aplicados no 

Pestana Troia, cujas pontuações são reveladas na Tabela 4: 
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Tabela 4 – Créditos atribuídos aos critérios de avaliação das categorias do BREEAM relacionadas com a 
Conservação do Ecossistema. 

Categoria Critério 
Peso 
(%) 

N.º 
Critério 

Créditos 
Disponíveis 

Créditos 
Atribuídos 

Uso do solo e 

Ecologia 

Estratégia Ecológica 3,2 LE 01 1 1 

Uso do Solo 2,1 LE 02 3 1 

Melhoria do Valor 

Ecológico 
3,2 LE 04 3 3 

Paisagem 2,1 LE 05 5 4 

Bem-Estar Social Conservação Local 0,9 SE 14 2 2 

Recursos e 

Energia 
Eficiência de Recursos 2,7 RE 06 4 0 

 

De seguida é apresentada a fundamentação da avaliação do desempenho sustentável do 

empreendimento turístico, Pestana Troia, recorrendo aos sistemas de certificação BREEAM e LiderA, 

concretamente os aspetos que se relacionam com a conservação do ecossistema: 

1. Reconstrução ou Demolição 

De acordo com os dois sistemas de certificação considerados, começa-se por referir que o 

empreendimento não foi construído em solo contaminado ou abandonado, assim como não existiam 

infraestruturas no local. Posto isto, não foi necessário recorrer a procedimentos de reconstrução ou 

demolição de edifícios, razão pela qual o critério Valorização Territorial do LiderA (C1) obteve uma 

classe de avaliação “E”, e ao critério Eficiência de Recursos do BREEAM (RE 06) não foram atribuídos 

créditos. O BREEAM apresenta, ainda, o critério Uso do Solo (LE 02), no qual foi atribuído um crédito 

devido ao PP do empreendimento caracterizar o solo ocupado como uma Estrutura Ecológica e de 

Urbanização Programada.  

2. Área de Reserva Ecológica 

O Pestana Troia ocupa uma área de reserva ecológica, pelo que foram implementadas medidas de 

preservação de todas as espécies da fauna e flora identificadas no local e de valorização dos habitats 

naturais. Desta forma, está assegurada a preservação de uma área de 48 hectares de praia e zona 

dunar, classificada como "área verde de reserva natural", o que comprova a Valorização Ecológica que, 

de acordo com o LiderA (C3), corresponde a uma classe de desempenho elevada, “A+”. Não se atribuiu 

a classe “A++” porque o habitat de uma das espécies arbóreas indígenas pertence à zona de 

intervenção (onde se encontram unidades de alojamento turístico).  

O empreendimento integra uma estrutura ecológica constituída por áreas verdes de reserva natural, de 

proteção, de enquadramento, de recreio e lazer, alinhamentos arbóreos na estrutura viária e corredor 

de proteção à Via Urbana de Troia, garantindo, deste modo, não só a classificação “A++” no critério 

Interligação de Habitats do LiderA (C4) mas também a atribuição do único crédito disponível para o 

critério Estratégia Ecológica do BREEAM (LE 01), com o acréscimo de que o estudo sobre o impacte 

na biodiversidade foi realizado por uma equipa devidamente competente e qualificada para este efeito. 
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A Figura 10 evidencia a preservação das áreas verdes do local deste empreendimento turístico, 

interligando-as com as atividades diárias dos utilizadores do espaço: 

 

  Figura 10 – Preservação do habitat natural do local do empreendimento turístico, Pestana Troia. 

As infraestruturas estão integradas na paisagem, promovendo o acesso às amenidades locais por vias 

integradas na vegetação nativa, o bem-estar dos utilizadores, e a conservação dos habitats naturais da 

fauna e flora, o que assegura a atribuição dos créditos disponíveis para a avaliação da Melhoria do 

Valor Ecológico pelo BREEAM (LE 04), tal como confirma a Figura 11: 

 

Figura 11 – Integração das atividades diárias dos hóspedes com o contexto paisagístico local, visando o 
bem-estar dos mesmos em simultâneo com a Valorização Ecológica. 
 

Posto isto, foi também atribuída a totalidade dos créditos ao critério Conservação Local do BREEAM 

(SE 14), uma vez que se recorreu às autoridades e representantes da comunidade local para 

determinar o tipo e cor dos materiais a utilizar na construção, o estilo arquitetónico, a integração das 

infraestruturas na topografia do solo e na paisagem, conservação do património arqueológico soterrado 

nas areias (no caso de confirmada a sua existência), e soluções otimizadas acústicas, térmicas e 

energéticas integradas. 
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Para além disso, foram tidos em linha de conta, na conceção e construção do empreendimento, 

estratégias e programas nacionais relacionados com o desenvolvimento sustentável. A Figura 12 

demonstra a integração das infraestruturas deste empreendimento turístico no contexto paisagístico 

local, neste caso, o ginásio destinado aos hóspedes: 

 

Figura 12 – Ginásio do Pestana Troia com uma boa integração na paisagem, devido à cor do material e 
estilo arquitetónico.  

Importa referir que as áreas impermeabilizadas foram reduzidas ao máximo, tendo como exemplo o 

recurso a casas modulares, conhecidas por Townhouses, cujos módulos assentam no solo sob 

distanciadores metálicos mantendo a sua permeabilidade. É por esta razão que o empreendimento 

obteve a classificação máxima, “A++”, relativamente à Otimização Ambiental da Implantação, segundo 

o LiderA (C2), tal como revela a Figura 13: 

 

Figura 13 – Casa Modular – Townhouse – assenta no solo sob distanciadores metálicos para manter a sua 
permeabilidade (à esquerda); Integração paisagística de uma Townhouse, assim como a preservação da 
vegetação nativa (à direita). 

3. Paisagem 

Segundo a Integração Paisagística avaliada no LiderA (C5), o empreendimento remete à utilização de 

vegetação bem adaptada edafoclimaticamente (preferencialmente vegetação autóctone ou tradicional 

local), de materiais de boa qualidade e com cores que favoreçam a sua integração, de pavimentos 

pedonais permeáveis ou semipermeáveis, interdita vedações em tijolo ou betão, obriga a morfologia 

dos edifícios a adaptar-se à topografia existente (limitando escavações, aterros e o abate de árvores) 

e os projetos de estacionamento coletivo consideram o sombreamento e minimização do impacte 
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ambiental. A classe de avaliação atribuída a este critério é elevada, “A+”, não sendo máxima porque, 

durante as fases de construção e exploração, se ter verificado um impacte significativo sobre a 

paisagem, estando em vigor medidas de mitigação. A Figura 14 demonstra a integração paisagística 

do empreendimento, visando a Valorização Ecológica:  

         

Figura 14 – Integração paisagística das unidades de alojamento turístico - imagem obtida no alpendre de 
uma Townhouse, voltada para uma área de lazer comum (esquerda); Piscina exterior do ginásio do Pestana 
Troia, aberto a todos os utilizadores visando uma boa contextualização com a paisagem, valorização 
ecológica e preservação da biodiversidade (direita). 

O critério do BREEAM que se refere à Paisagem (LE 05) quase atingiu o desempenho máximo, por a 

realização do estudo sobre o impacte na paisagem ter envolvido uma equipa de Arquitetos Paisagistas, 

devidamente qualificados, e terem sido implementadas medidas de proteção da vegetação nativa 

durante a fase de construção, assegurando um procedimento de manutenção e proteção de todos os 

espaços verdes, tal como revela a Figura 15: 

 

Figura 15 – Exemplo de umas das medidas de proteção da vegetação nativa durante a fase de construção 
do empreendimento: aviso dirigido aos colaboradores para respeitar a zona delimitada. 

4. Valorização do Património 

Para finalizar, o critério Proteção e Valorização do Património do LiderA (C6) obteve uma classe “A”, 

visto que, inicialmente, foi considerada a possibilidade de existir património arqueológico soterrado nas 

areias do local, o que levou à realização de estudos, envolvendo entidades competentes, para averiguar 

a existência de património arqueológico a conservar. Após este estudo, concluiu-se que não existem 

quaisquer vestígios arqueológicos soterrados na área ocupada, pelo que não foi necessário avançar 

com medidas de proteção e valorização do património. Esta análise contribuiu, também, para avaliação 

do critério SE 14 do BREEAM, tendo sido atribuída a totalidade dos créditos.  
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4.2. Consumo de Recursos 

Ambos os sistemas de certificação, BREEAM e LiderA, avaliam o desempenho das construções em 

termos de consumo de recursos.  

Começando pelo LiderA, a vertente denominada Recursos encontra-se subdividida nas seguintes áreas 

de intervenção: Energia, Água, Materiais e Produção Alimentar. O BREEAM considera também este 

conjunto de recursos no seu sistema de avaliação. A Tabela 5 revela as classes de desempenho 

obtidas pelo Pestana Troia em cada um dos critérios que compõem esta vertente no LiderA: 

Tabela 5 – Classes de desempenho obtidas pelo Eco Resort, Pestana Troia, nos critérios de avaliação 
correspondentes às áreas (e, consequentemente, vertentes) do LiderA relacionadas com o Consumo de 
Recursos. 

Vertente Área 
Peso 
(%) 

Critério 
N.º 

Critério 
Classe de 

Desempenho 

Recursos 

Energia 17 

Eficiência nos consumos C7 A 

Desempenho passivo C8 A 

Intensidade em carbono C9 A 

Água 8 

Consumo de água 

potável 
C10 A 

Gestão das águas locais C11 A 

Materiais 5 

Durabilidade C12 A 

Materiais locais C13 A 

Materiais de baixo 

impacte 
C14 A 

Produção 

Alimentar 
2 

Produção local de 

alimentos 
C15 E 

 

Por sua vez, o BREEAM possui categorias que se relacionam com esta temática, tais como Uso do 

Solo e Ecologia, e Recursos e Energia. A Tabela 6 revela a avaliação dos critérios pertencentes a estas 

duas categorias:  

Tabela 6 – Créditos atribuídos aos critérios de avaliação das categorias do BREEAM relacionadas com o 
Consumo de Recursos.  

Categoria Critério 
Peso 
(%) 

N.º 
Critério 

Créditos 
Disponíveis 

Créditos 
Atribuídos 

Uso do solo e 

Ecologia 

Poluição da Água 1,1 LE 03 3 1 

Aproveitamento das 

Águas Pluviais 
1,1 LE 06 3 0 

Recursos e 

Energia 

Estratégia Energética 4,1 RE 01 11 3 

Estratégia dos Recursos 

Hídricos 
2,7 RE 03 1 1 

Materiais de Baixo 

Impacte 
2,7 RE 05 6 4 

 



 
 

36 

 

De seguida é apresentada a fundamentação da avaliação do desempenho sustentável do Pestana 

Troia, recorrendo aos sistemas de certificação BREEAM e LiderA, concretamente os aspetos que se 

relacionam com o consumo de recursos: 

1. Eficiência Energética 

De acordo com o LiderA, os critérios de avaliação relacionados com o consumo de energia são: 

Eficiência nos Consumos (C7), Desenho Passivo (C8) e Intensidade de Carbono (C9), tendo obtido 

uma classe de avaliação similar em todos, classe ”A”. Esta avaliação deve-se, respetivamente, à 

avaliação correspondente à Classe de Eficiência Energética atribuída pelo Sistema Nacional de 

Certificação, implementação de práticas de desempenho solar passivo e, por último, grande parte dos 

equipamentos estão classificados com a Classe de Eficiência Energética “A”.  

Paralelamente, o sistema BREEAM integra o critério Estratégia Energética (RE 01), cujos créditos são 

atribuídos conforme a percentagem de redução das emissões de CO2. Uma vez que a classe de 

Eficiência Energética atribuída pelo Sistema Nacional da Certificação é Classe “A”, considera-se três 

dos onze créditos disponíveis. 

2. Consumo de Água 

O Consumo de Água Potável, a partir do LiderA (C10), é avaliado com uma classe “A”, por se verificar 

medidas de otimização do consumo de recursos, nomeadamente utilização de equipamentos 

eficientes, sistemas de monitorização, autoclismos de dupla descarga, torneiras misturadoras e 

redutores de água. Algumas destas medidas podem ser visualizadas na Figura 16: 

 

Figura 16 – Torneira misturadora, à esquerda, e autoclismo com dupla descarda, à direita (imagens de uma 
unidade de alojamento turístico do Pestana Troia). 

Relativamente à Gestão das Águas Locais (C11), o abastecimento de água é garantido pela integração 

na rede pública de abastecimento de água de Troia, assim como o sistema de drenagem e tratamento 

de águas residuais é assegurado pela ETAR de Troia, que sofreu um processo de reformulação e 

amplificação. As águas residuais tratadas são reencaminhadas para o sistema de rega do 

empreendimento, o que contribui para a diminuição da quantidade de água captada para rega e da 

carga poluente infiltrada no solo, minimizando potenciais riscos de poluição acidental dos meios 

hídricos. Visto que o solo é arenoso, a recolha das águas pluviais não é facilitada. Ainda assim, está 

prevista a incorporação de sistemas de armazenamento de águas pluviais junto de algumas unidades 

de alojamento. Adicionalmente, é efetuado um controlo periódico de todo o sistema hídrico. 
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Tudo isto assegura a atribuição da classe “A” no critério C11 do LiderA, bem como a atribuição do único 

crédito disponível para a Estratégia dos Recursos Hídricos (RE 03), a atribuição de apenas um crédito 

na Poluição da Água (LE 03), sendo que os restantes parâmetros deste critério não se enquadram no 

contexto de um empreendimento turístico, e nenhum crédito atribuído ao Aproveitamento das Águas 

Pluviais (LE 06) por ainda não ter sido implementada esta medida (salienta-se que o solo é arenoso e 

que não facilita o aproveitamento de águas pluviais), de acordo com o sistema BREEAM.  

3. Uso de Materiais 

De acordo com o LiderA, o uso de materiais é avaliado pela sua durabilidade, origem e impacte (C12, 

C13 e C14, respetivamente). Assim sendo, estes critérios foram avaliados com uma classe “A” por os 

materiais usados para a construção das unidades de alojamento turístico constituírem um baixo 

impacte, provêm essencialmente do local e possuem elevada durabilidade. Para além disso, na 

construção de arruamentos em calçada da via de circulação interna do condomínio foi usado material 

reciclado, proveniente da demolição de dois edifícios na Península de Troia, o que também contribuiu 

para a atribuição de quatro créditos na avaliação do uso de Materiais de Baixo Impacte pelo BREEAM 

(RE 05).  

Para fechar este subcapítulo, o LiderA averigua, também, se o empreendimento realiza produção local 

de alimentos, o que não se verifica, razão pela qual foi atribuída a classe “E” neste critério (C15).  

4.3. Poluição do Meio Envolvente  

A poluição do meio envolvente baseia-se nas cargas de efluentes, emissões atmosféricas, produção 

de resíduos, e poluição sonora e luminosa. Ambos os sistemas de certificação considerados na 

avaliação do desempenho sustentável do empreendimento abordam estas temáticas.  

Relativamente ao LiderA, as duas vertentes que se referem aos impactes ambientais gerados pela 

atividade do empreendimento, nos termos referidos anteriormente, denominam-se Cargas Ambientais 

e Conforto Ambiental. As áreas de intervenção e respetivos critérios de avaliação que estruturam estas 

duas vertentes estão referidos na Tabela 7, assim como as classes de desempenho do Pestana Troia 

em cada critério:  
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Tabela 7 – Classes de desempenho obtidas pelo Eco Resort, Pestana Troia, nos critérios de avaliação 
correspondentes às áreas (e, consequentemente, vertentes) do LiderA relacionadas com a Poluição do 
Meio Envolvente. 

Vertente Área 
Peso 
(%) 

Critério 
N.º 

Critério 
Classe de 

Desempenho 

Cargas 

Ambientais 

Efluentes 3 

Tratamento de águas 

residuais 
C16 E 

Caudal de reutilização de 

águas usadas 
C17 A 

Emissões 

Atmosféricas 
2 

Caudal de emissões 

atmosféricas 
C18 A 

Resíduos 3 

Produção de resíduos C19 A 

Gestão de resíduos 

perigosos 
C20 A+ 

Valorização de resíduos C21 A+ 

Ruído Exterior 3 
Fontes de ruído para o 

exterior 
C22 A 

Poluição Ilumino-

Térmica 
1 Poluição ilumino-térmica C23 A+ 

Conforto 

Ambiental 

Qualidade do Ar 5 Níveis de qualidade do ar C24 A 

Conforto Térmico 5 Conforto térmico C25 A 

Iluminação e 

Acústica 
5 

Níveis de iluminação C26 A 

Conforto sonoro C27 A 

 

Por sua vez, o sistema de certificação BREEAM não aprofunda do mesmo modo que o LiderA a 

avaliação de critérios referentes à poluição do meio envolvente. No entanto, existem outros critérios de 

avaliação do BREEAM que visam a avaliação da minimização dos impactes ambientais inerentes à 

atividade do empreendimento, e que têm vindo a ser abordados até ao presente subcapítulo.  

Posto isto, as categorias do BREEAM que mais se relacionam com as vertentes do LiderA 

apresentadas na tabela anterior, são Recursos e Energia, e Condições Ambientais. O critério de 

avaliação considerado para a primeira categoria já foi abordado anteriormente (Estratégia dos 

Recursos Hídricos) e os critérios considerados para Condições Ambientais são Poluição Sonora e 

Poluição Luminosa. A Tabela 8 constitui uma síntese destas categorias, assim como os créditos 

atribuídos em cada critério de avaliação: 

Tabela 8 – Créditos atribuídos aos critérios de avaliação das categorias do BREEAM relacionadas com a 
Poluição do Meio Envolvente. 

Categoria Critério 
Peso 
(%) 

N.º 
Critério 

Créditos 
Disponíveis 

Créditos 
Atribuídos 

Recursos e 

Energia 

Estratégia dos Recursos 

Hídricos 
2,7 RE 03 1 1 

Condições 

Ambientais 

Poluição Sonora 1,8 SE 04 3 3 

Poluição Luminosa 0,9 SE 16 3 3 
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De seguida é apresentada a fundamentação da avaliação do desempenho sustentável do Pestana 

Troia, recorrendo aos sistemas de certificação BREEAM e LiderA, concretamente os aspetos que se 

relacionam com a poluição do meio envolvente: 

1. Águas Residuais  

As Cargas Ambientais consideradas pelo LiderA visam a avaliação do tratamento de efluentes, a 

redução das emissões atmosféricas e a gestão dos resíduos.  

Começando pelos Efluentes, o Tratamento das Águas Residuais (C16) foi avaliado pelo LiderA com 

uma classe “E”, por as águas residuais serem tratadas na ETAR de Troia em vez de existir uma ETAR 

no próprio local. Relativamente ao Caudal de Reutilização das Águas usadas (C17), de facto o 

empreendimento reutiliza as águas residuais tratadas para fins que não exigem água potável, como 

sistemas de rega, tendo obtido uma classe “A”. Esta informação foi também utilizada para avaliar a 

Estratégia dos Recursos Hídricos do BREEAM (RE 03), apresentado no subcapítulo anterior no âmbito 

do consumo de recursos, neste caso, a água.  

2. Emissões Atmosféricas 

A redução do Caudal das Emissões Atmosféricas, considerado pelo LiderA (C18), obteve também uma 

classe de desempenho “A”, uma vez que se verifica a redução do uso de equipamentos que funcionam 

por combustão com a instalação de fogões elétricos, coletores solares térmicos para aquecimento de 

águas sanitárias (AQS) para substituir, tanto quanto possível, os esquentadores, como se pode 

observar na Figura 17, e, adicionalmente, os veículos não são estacionados no interior das unidades 

de alojamento. 

 

Figura 17 – Coletores solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias instaladas no telhado de uma 
Townhouse (à esquerda, em cima) e instalação de um fogão elétrico na cozinha de uma das unidades de 
alojamento (à esquerda, em baixo), por forma a substituir, tanto quanto possível, o recurso a combustíveis 
como é o caso de esquentadores (à direita). 
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3. Poluição de Resíduos 

A Produção de Resíduos (C19) foi avaliada pelo LiderA com uma classe “A”, pois considera-se que 

este critério foi devidamente controlado durante a fase de construção, no sentido de reduzir a 

percentagem de resíduos produzidos no local e encaminhados para o destino final sem valorização. 

Os restantes critérios do LiderA, Gestão de Resíduos Perigosos (C20) e Valorização de Resíduos 

(C21), foram avaliados com uma classe “A+”, devido à existência de locais para arrumação segura e 

adequada das embalagens de limpeza, um plano de gestão de resíduos perigosos, não se verificam 

substâncias perigosas nos produtos usados para a manutenção, e existência de ecopontos para a 

deposição de resíduos para reciclagem, como indica a Figura 18. 

 

Figura 18 – Existência de ecopontos no interior do empreendimento. 

4. Poluição Sonora 

Relativamente à poluição sonora e luminosa, tanto o BREEAM como o LiderA possuem elementos que 

avaliam estes aspetos. O LiderA considera que as Fontes de Ruído para o Exterior (C22) são pouco 

significativas, por o ruído gerado pelo funcionamento do empreendimento, como o ruído do tráfego 

afeto ao mesmo, não afetar os recetores sensíveis localizados no seu exterior, cumprindo, assim, as 

exigências legais aplicáveis, facto merecedor de uma classe “A”.  

O sistema LiderA considera, ainda, o Conforto Sonoro (C27) associado ao empreendimento e, neste 

sentido, após a realização de medições acústicas, concluiu-se que o ambiente sonoro em toda a área 

do empreendimento é pouco perturbador e adequado às zonas mistas e sensíveis. Foi construído um 

corredor de proteção acústica adjacente à Via Longitudinal de Troia, a única fonte de ruído com 

interesse de intervenção. As unidades de alojamento também incluem soluções acústicas otimizadas. 

Outras medidas são aplicadas para evitar a produção de ruído, como, por exemplo, limitar o período 

de tempo em que são realizadas festas, ou outros eventos que sejam fonte de ruído. Por estas razões, 

este critério (C27) obteve uma classe de desempenho “A”, à semelhança do critério anterior (C22). Esta 

mesma informação foi utilizada para avaliar o desempenho do critério Poluição Sonora do BREEAM 

(SE 04), tendo sido atribuída a totalidade dos créditos disponíveis para este critério. 

5. Poluição Luminosa  

A Poluição Ilumino-Térmica (C23) foi avaliada pelo LiderA com uma classe “A+” devido a um conjunto 

de medidas implementadas com vista a minimizar estes impactes, nomeadamente colocação de 

sombras, minimização das superfícies impermeáveis, estacionamento com sombreamento, presença 

de arborização, cores claras em telhados e espaços exteriores comuns, atenuação do efeito ilha de 
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calor, e iluminação adequada e controlada. Para além disso, à semelhança do Conforto Sonoro (C27), 

o LiderA procede à avaliação dos Níveis de Iluminação (C26), verificando-se que o empreendimento 

aproveita a iluminação natural, tanto quanto possível, e a iluminação artificial adapta-se às 

necessidades dos utilizadores e ao local, sendo regulável, eficiente e adequada à envolvente, o que se 

traduz numa classe “A”. A Figura 19 constitui um exemplo de iluminação artificial: 

 

Figura 19 – Iluminação artificial eficiente com lâmpadas economizadoras. 

Por sua vez, a Figura 20 apresenta exemplos de aproveitamento de iluminação natural: 

                   

Figura 20 – Presença de arborização junto às unidades de alojamento, promovendo sombras, e 
aproveitamento da iluminação natural (esquerda); Utilização de cores claras em telhados, como é o 
exemplo das Townhouses (direta).   

O critério Poluição Luminosa do BREEAM (SE 16) considera, também, que a segurança e iluminação 

das ruas que constituem o condomínio estão garantidas, sendo a iluminação do espaço exterior aos 

alojamentos altamente eficiente e reduz a poluição luminosa, tal como se pode visualizar na Figura 21 

tendo sido atribuída a totalidade dos créditos disponíveis, à semelhança da avaliação à Poluição Sonora 

(SE 04). 

 

Figura 21 – As figuras de cima apresentam uma rota pedonal até à praia cuja iluminação artificial é eficiente 
e pouco perturbadora; as duas figuras de baixo apresentam a iluminação das ruas pouco perturbadora e 
altamente eficiente. 



 
 

42 

 

Para além dos critérios referidos anteriormente, o sistema LiderA visa a avaliação dos Níveis da 

Qualidade do Ar (C24) e do Conforto Térmico (C25), ambos da vertente Conforto Ambiental, que 

obtiveram uma classe de desempenho “A”. O primeiro critério (C24) justifica-se pela garantia da 

qualidade do ar, de acordo com os parâmetros regulamentos, quer na fase de construção quer na de 

exploração, e o segundo (C25) prevê que as condições interiores de humidade e temperatura, tanto no 

inverno como no verão, satisfazem as necessidades dos utilizadores, como, por exemplo, as casas 

modulares, já construídas e vendidas, incluem soluções térmicas otimizadas, atenuação do efeito ilha 

de calor e utilização de um sistema de climatização ajustável e controlado, tal como se prevê para as 

restantes unidades de alojamento turístico. A Figura 22 revela a existência de um sistema de ventilação 

natural e a opção de recorrer a um sistema AVAC para ajustar e controlar o conforto térmico de uma 

das casas modulares: 

 

Figura 22 – O conforto térmico é controlável e assegurado pelo sistema AVAC (à esquerda) e por ventilação 
natural (à direita). 

4.4. Gestão Ambiental 

O sistema LiderA inclui numa das suas vertentes, Uso Sustentável, uma área de intervenção que se 

dedica à Gestão Ambiental (peso 6%), sendo composta por dois critérios de avaliação: Condições de 

Utilização Ambiental (C41) e Sistema de Gestão Ambiental (C42).  

No primeiro critério (C41), o Pestana Troia obteve uma classe de desempenho “A” por disponibilizar a 

seguinte informação aos utilizadores: manuais de funcionamento dos equipamentos instalados nas 

unidades de alojamento, informação de sensibilização e explicativa da minimização do consumo de 

recursos, produção de cargas e de gestão e valorização de resíduos, informações nas áreas comuns 

e interiores (alojamento) sobre o sistema de incêndio, evacuação e contactos telefónicos úteis em 

situações de emergência. 

Uma vez que, até ao momento, não foi implementado um Sistema de Gestão Ambiental (como EMAS 

e ISO 14001) no empreendimento, a avaliação ao critério C42 corresponde a uma classe “E”.  

4.5. Indicadores Socioeconómicos 

Ambas as certificações avaliam indicadores socioeconómicos relacionados com a existência de 

soluções inclusivas e transportes, economia local, amenidades locais, interação com a comunidade 

local, avaliação dos riscos, e condições de governância. A análise que se segue é a mais extensa deste 

capítulo pela sua dimensão na estrutura dos sistemas de certificação considerados, BREEAM e LiderA.   
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O sistema LiderA constitui uma vertente designada Vivência Socioeconómica, que considera as 

seguintes áreas de intervenção: Acesso para Todos, Diversidade Económica, Amenidades e Interação 

Social, Participação e Controlo, e, por último, Custos no Ciclo de Vida. A Tabela 9 revela todos os 

critérios que envolvem estas áreas, assim como as classes de avaliação obtidas em cada um:  

Tabela 9 – Classes de desempenho obtidas pelo Eco Resort, Pestana Troia, nos critérios de avaliação 
correspondentes às áreas (e, consequentemente, vertentes) relacionadas com Indicadores 
Socioeconómicos. 

Vertente Área 
Peso 
(%) 

Critério 
N.º 

Critério 
Classe de 

Desempenho 

Vivência 

Socioeconómica 

Acesso para 

Todos 
5 

Acesso aos transportes 

públicos 
C28 E 

Mobilidade de baixo 

impacte 
C29 A+ 

Soluções inclusivas C30 A 

Diversidade 

Económica 
4 

Flexibilidade -

Adaptabilidade aos 

usos 

C31 A 

Dinâmica económica C32 A 

Trabalho local C33 A 

Amenidades e 

Interação Social 
4 

Amenidades locais C34 A+ 

Interação com a 

comunidade 
C35 C 

Participação e 

Controlo 
4 

Capacidade de controlo C36 A 

Condições de 

participação e 

governância 

C37 C 

Controlo dos riscos 

naturais 
C38 A 

Controlo das ameaças 

humanas 
C39 A 

Custos no Ciclo de 

Vida 
2 Custos no ciclo de vida C40 A+ 

 

Relativamente ao BREEAM, as categorias que vão ao encontro de indicadores socioeconómicos são: 

Bem-Estar Social, Transporte e Movimento, Economia Local, Governância, Condições Ambientais, e, 

por último, Recursos e Energia. A Tabela 10 sintetiza os critérios de avaliação que compõem cada uma 

destas categorias e os créditos atribuídos: 
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Tabela 10 – Créditos atribuídos aos critérios de avaliação das categorias do BREEAM relacionadas com 
Indicadores Socioeconómicos. 

Vertente Critério 
Peso 
(%) 

N.º 
Critério 

Créditos 
Disponíveis 

Créditos 
Atribuídos 

Bem-Estar Social 

Prioridades e Necessidades 

Demográficas 
2,7 SE 02 1 1 

Acessibilidade à Habitação 2,7 SE 05 2 0 

Prestação de Serviços e 

Amenidades 
2,7 SE 06 7 3 

Domínio Público 2,7 SE 07 2 2 

Utilidades 0,9 SE 09 3 3 

Infraestruturas Verdes 1,8 SE 11 4 3 

Estacionamento Local 0,9 SE 12 1 1 

Design Inclusivo 1,8 SE 15 3 1 

Economia Local 
Impacte Económico 8,9 SE 01 2 2 

Formação e Competências 5,9 SE 17 3 3 

Transporte e 

Movimento 

Avaliação dos Transportes 3,2 TM 01 2 0 

Ruas Seguras e Apelativas 3,2 TM 02 4 3 

Ciclovias 2,1 TM 03 1 1 

Acesso aos Transportes 

Públicos 
2,1 TM 04 4 1 

Instalações para Ciclovias 1,1 TM 05 2 2 

Instalações para 

Transportes Públicos 
2,1 TM 06 2 0 

Condições 

Ambientais 

Avaliação do Risco de 

Inundação 
1,8 SE 03 2 0 

Microclima 1,8 SE 08 3 0 

Adaptação às Alterações 

Climáticas 
2,7 SE 10 3 1 

Gestão do Risco de 

Inundação 
1,8 SE 13 3 0 

Governância 

Processos de Consulta 2,3 GO 01 1 1 

Consulta e Envolvimento 3,5 GO 02 2 0 

Revisão do Projeto 2,3 GO 03 2 0 

Gestão de Instalações 

Comunitárias 
1,2 GO 04 3 0 

Recursos e 

Energia 

Construções e 

Infraestruturas Existentes 
2,7 RE 02 2 1 

Construções Sustentáveis 4,1 RE 04 6 2 

Emissões de Carbono nos 

Transportes 
2,7 RE 07 1 1 

 

Uma vez apresentados os critérios de avaliação de ambas as certificações, analisa-se a vertente única, 

Vivência Socioeconómica, do LiderA, paralelamente aos critérios de avaliação do BREEAM que, de 

algum modo, se relacionam com esta vertente: 

1. Meios de Transporte 

Começando pela Avaliação dos Transportes através do BREEAM (TM 01), decorreu um estudo sobre 

os acessos ao empreendimento através do ferryboat e via rodoviária, com referência ao fluxo de 

passageiros e de viaturas, entre 1998 e 2006, pelo ferry, salientando a sazonalidade e os impactes 

negativos durante as fases de construção e de funcionamento.  
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Não se verifica, porém, uma avaliação considerando o seguinte nível de especificidade: estudo do 

impacte dos transportes com as autoridades locais que quantifique o volume de tráfego, a capacidade 

dos meios de transporte, parques de estacionamento, medidas de melhoramento da rede de 

transportes, estudo ao nível das emissões de carbono, medidas de mitigação ao aumento do tráfego, 

registo de acidentes e medidas de segurança preventivas.  

Por esta razão, não são atribuídos créditos a este critério (TM 01) nem ao critério que se refere às 

Instalações para Transportes Públicos (TM 06). No que se refere ao uso de transportes públicos, o 

Ferryboat e Catamaran são meios de transporte que efetuam a ligação fluvial entre Setúbal e Troia. Do 

Cais Sul de Troia ao Pestana Troia são cerca de 600 m (Ferry), e da Ponta do Adoxe ao 

empreendimento são, aproximadamente, 5 km (Catamaran). Através da via rodoviária, existe a 

circulação de autocarros a partir de Alcácer do Sal, Sines e Grândola até Troia, com paragens junto 

aos dois cais de Troia, passando por vários pontos de paragem até chegar ao seu destino.  

Assim sendo, visto que não existem mais alternativas de transportes públicos no local, a avaliação 

obtida no Acesso aos Transportes Públicos pelo LiderA (C28) corresponde à prática usual, classe “E”. 

Pela mesma razão, ao Acesso aos Transportes Públicos, avaliado pelo BREEAM (TM 04), apenas é 

atribuído um crédito dos quatro disponíveis. A Figura 23 apresenta a localização dos cais de Troia:  

 

Figura 23 – Localização dos cais de Troia: No ponto A situa-se o Pestana Troia, o cais Ponta do Adoxe 
localiza-se a cerca de 5 km e o Cais Sul a 600 m do empreendimento. 

No interior do condomínio (zona privada do Pestana Troia), existem rotas pedonais e ciclovias, bem 

como parqueamento de bicicletas, incentivando a mobilidade de baixo impacte e permitindo que os 

seus utilizadores tenham acesso facilitado a todos os pontos do seu interesse (praia, espaços verdes, 

ginásio, bar/restaurante, entre outros), usando vias seguras, com iluminação adequada e uma 
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paisagem atrativa ao longo dos caminhos pedonais, com uma distinção clara entre o espaço público e 

privado. 

No exterior do condomínio existe uma rota pedonal e ciclovia até ao centro de Troia. O risco de 

acidentes de circulação no condomínio é reduzido e ficou provado que a perturbação do ruído causado 

pelo tráfego afeto ao mesmo é pouco significativa nas zonas mistas e sensíveis. Para além do incentivo 

à mobilidade de baixo impacte pela constituição de rotas pedonais e ciclovias, são oferecidas duas 

bicicletas aos proprietários das unidades de alojamento para incentivar a circulação usando este meio 

de transporte, o que garantiu a totalidade dos créditos no critério Emissões de Carbono nos Transportes 

do BREEAM (RE 07).  

Posto isto, a Mobilidade de Baixo Impacte do LiderA (C29) foi avaliado com uma classe “A+”, assim 

como os critérios Ruas Seguras e Apelativas (TM 02) e Ciclovias (TM 03) do BREEAM conduzem, 

respetivamente, à atribuição de três dos quatro créditos disponíveis e a atribuição do único crédito 

disponível. Todos estes pontos referidos a acrescentar ao facto de estar assegurado o fornecimento 

dos serviços básicos (gás, eletricidade, água, telecomunicações e sistema de climatização) e a 

satisfação da procura a longo prazo, asseguram a atribuição da totalidade dos créditos no critério 

Utilidades do BREEAM (SE 09).  

Para além disso, o BREEAM avalia as Instalações para Ciclovias (TM 05), em que foi atribuída a 

totalidade dos créditos, devido à existência de ciclovias no condomínio, boas condições de 

armazenamento ou estacionamento das bicicletas e garantia de uma boa manutenção das vias. O 

estacionamento de viaturas no interior do condomínio está ajustado às necessidades dos utilizadores, 

em termos de espaço e de proximidade às unidades de alojamento, e tanto o estacionamento de 

viaturas como o de bicicletas não afeta as atividades decorrentes dos utilizadores, nem atropela rotas 

pedonais, ciclovias e espaços verdes, sem dominar o espaço das ruas. Assim sendo, o Estacionamento 

Local (SE 12) obtém o único crédito disponível. Seguidamente, na Figura 24 é possível visualizar uma 

ciclovia do empreendimento, assim como espaços para estacionamento de bicicletas e automóveis no 

exterior das unidades de alojamento, sem perturbar vias pedonais, ciclovias e espaços verdes: 

 

Figura 24 – As figuras de cima apresentam o espaço de estacionamento para bicicletas e automóveis junto 
às unidades de alojamento, sem atropelar a via pedonal; a figura em baixo apresenta uma rota pedonal e 
via de circulação automóvel.   
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2. Soluções Inclusivas 

Considera-se a avaliação do critério Soluções Inclusivas (C30), da área Acesso para Todos, do LiderA, 

no qual se identificam medidas inclusivas no condomínio, nomeadamente rampas, espaços amplos e 

lugares privilegiados de estacionamento, tendo obtido uma classe de desempenho “A”. O critério 

Design Inclusivo do BREEAM (SE 15) também é avaliado segundo esta informação, pelo que foi 

atribuído um dos três créditos disponíveis. Não foi atribuída a totalidade dos créditos por não se 

considerar o grau de especificidade dos parâmetros de avaliação que conduzem à pontuação total. A 

Figura 25 revela uma das soluções inclusivas: 

 

Figura 25 – Acesso a uma unidade de alojamento através de uma rampa. 

3. Diversidade Económica 

Relativamente à Diversidade Económica, a avaliação realizada pelo LiderA classifica todos os critérios 

desta área com uma classe “A”. Verificam-se as seguintes medidas que justificam esta avaliação ao 

nível da Flexibilidade de Usos (C31): nos espaços interiores (unidades de alojamento turístico) 

destacam-se a acessibilidade simplificada às tubagens de água e mecanismos de controlo (Figura 26), 

pré-instalação para climatização e sistemas de energias renováveis, multiplicação de fichas para 

equipamentos eletrónicos, e disponibilidade de varanda ou alpendre; nos espaços exteriores destaca-

se a existência de uma sala para festas. 

                                      

Figura 26 – Acesso às tubagens de água (à esquerda) e ao quadro elétrico (à direita) nas unidades de 
alojamento. 

No que se refere à Dinâmica Económica (C32), o empreendimento contribui para o desenvolvimento 

económico da comunidade local, na medida em que promove a empregabilidade local e qualificação, o 

estímulo de atividades económicas da região (por exemplo, no fornecimento de materiais de construção 
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e prestação de serviços de turismo, comércio e restauração), fixação de população jovem e atração de 

novos residentes, justificando, desta forma, a atribuição da classe “A”. Para finalizar esta área de 

intervenção do LiderA, segue o Trabalho Local (C33), em que, praticamente, todos os trabalhadores 

contratados são da área local e recebem formação sobre as suas funções. Desta forma, contribui-se 

para o aumento de qualificações e de oportunidades de crescimento e emprego da comunidade local. 

Para além disso, a oferta de emprego está relacionada com atividades da própria envolvente, como é 

o caso do turismo e comércio.  

Importa referir que o BREEAM possui uma categoria, Economia Local, que avalia, integralmente, os 

critérios Impacte Económico (SE 01), e Formação e Competências (SE 17), os quais obtiveram a 

totalidade dos créditos disponíveis. A avaliação do critério relativo à Formação (SE 17) justifica-se do 

mesmo modo que o critério Trabalho Local (C33) do LiderA, apresentado anteriormente. Por sua vez, 

o Impacte Económico (SE 01) considera os estudos realizados sobre os impactes socioeconómicos 

associados à atividade do empreendimento.  

O estudo realizado sobre os impactes socioeconómicos inclui a descrição atual da dimensão social e a 

síntese dos impactes, positivos e negativos, decorrentes das atividades associadas ao 

empreendimento, assim como a descrição da comunidade envolvente em termos localização 

geográfica, processo de desenvolvimento turístico, estrutura empresarial, acessos ao transporte, 

evolução da população residente, empregabilidade, poder de compra, e principais tendências do futuro 

da região. Adicionalmente, foi efetuada a avaliação dos impactes, apontando como impactes positivos 

a criação de emprego e desenvolvimento das atividades económicas (fases de construção e 

funcionamento), a fixação de população jovem e atração de novos residentes para o concelho de 

Grândola. Por sua vez, os impactes negativos na fase de construção baseiam-se nos eventuais 

incómodos ambientais e perturbação das acessibilidades e circulação locais, e na fase de 

funcionamento apontam-se o aumento da circulação rodoviária, a redução da capacidade de carga 

social da Península de Troia, uma dependência económica excessiva da atividade turística, a perda de 

identidade sociocultural, segregação entre turistas e população locais e redução da autonomia das 

instituições locais.  

Uma vez identificados todos os impactes em ambas as fases, foram estabelecidas medidas de 

maximização dos impactes positivos e de minimização dos negativos. O detalhe envolvido neste estudo 

assegura a atribuição total dos créditos disponíveis neste critério (SE 01) pelo BREEAM.  

4. Amenidades Locais e Interação com a Envolvente 

A vertente Socioeconómica do LiderA inclui uma área de intervenção designada Amenidades e 

Interação Social. Os critérios incluídos nesta área são igualmente avaliados pelo BREEAM, que foca 

esta análise na categoria Bem-Estar Social. Um dos critérios incluídos nesta categoria já foi analisado 

anteriormente, Conservação Local (SE 14) no âmbito da Conservação do Ecossistema (4.1), assim 

como o critério Design Inclusivo (SE 15) foi apresentado neste subcapítulo, no âmbito das Soluções 

Inclusivas.   
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Posto isto, começa-se pela avaliação das Prioridades e Necessidades Demográficas pelo BREEAM 

(SE 02), sendo que foram realizados estudos demográficos que incluem a caracterização do local e da 

comunidade envolvente em termos socioeconómicos, assim como medidas de mitigação aos impactes 

negativos identificados. Foram também averiguadas as necessidades dos futuros utilizadores, tendo 

sido criados espaços de lazer, acessos à praia, ginásio, piscinas, bar/restaurante, e acesso ao exterior, 

para o multibanco e centro da comunidade. A satisfação da procura a longo prazo está garantida. Deste 

modo, estão reunidas condições para atribuir o único crédito disponível neste critério (SE 02).  

No que se refere às Amenidades (SE 06), através do BREEAM, considera-se que está garantida a 

satisfação das necessidades básicas dos utilizadores: amenidades com prioridade média estão 

incluídas no condomínio, ou estão muito próximas do mesmo, tais como espaços verdes, parque 

infantil, multibanco, ginásio, piscinas, bar/restaurante, praia e campos de jogos; amenidades com 

prioridade alta, como venda de alimentos, encontra-se muito próxima do local, sendo possível chegar 

a pé ou de bicicleta de forma segura, porém não se encontram farmácias e centros de saúde por perto 

(até 1 km). Verificam-se, também, processos de monitorização sobre a satisfação das necessidades 

dos utilizadores do condomínio, pelo que o conjunto destes fatores conduz à atribuição de três dos sete 

créditos disponíveis.  

Por sua vez, as Amenidades Locais avaliadas pelo LiderA (C34) obtiveram uma classe de avaliação 

“A+”, devido à existência de amenidades naturais (praia, espaços verdes e parque infantil) e humanas 

presentes no local, ou que se situam até 500 m do mesmo (ginásio, venda de alimentos e 

bar/restaurante). Acrescenta-se a existência de uma rota pedonal, segura e com iluminação ajustada, 

para o multibanco (a menos de 1 km do empreendimento) e para o centro de Troia (cerca de 3 km do 

empreendimento). 

Para fechar esta área do LiderA, o critério Interação com a Comunidade (C35) foi avaliado com uma 

classe “C”, pois não existem, até ao momento, atividades que promovam a interação direta com a 

comunidade local, como torneios de jogos, festas, entre outros eventos. No entanto, existe uma rota 

pedonal e ciclovia que permite que os utilizadores do condomínio tenham acesso a outros espaços de 

lazer na envolvente exterior. Adicionalmente, existe um bar/restaurante no empreendimento que 

interage com a comunidade local, podendo ser frequentado tanto pelos utilizadores como pela 

população local, e que incentiva a compra de produtos regionais, tal como revela a Figura 27:  

 

Figura 27 – Bar/ Restaurante do Pestana Troia, aberto não só aos hóspedes do empreendimento mas 
também à comunidade exterior, com venda de produtos regionais (à direita). 
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Ainda no âmbito dos indicadores socioeconómicos, falta abordar dois critérios do BREEAM: Domínio 

Público (SE 07) e Infraestruturas Verdes (SE 11). O critério Acessibilidade à Habitação (SE 05) não é 

pontuado por não ser aplicável no setor do turismo.  

O Domínio Público (SE 07) obteve a totalidade dos créditos por terem sido consideradas as 

necessidades de diferentes tipos de utilizador (todas as faixas etárias e pessoas com limitações físicas), 

os espaços comuns e partilhados que estruturam o condomínio estão devidamente delineados, 

permitindo respeitar a privacidade dos hóspedes e satisfazer as necessidades dos espaços comuns 

(piscinas, ginásio, espaços verdes, praia e bar/restaurante). Estes pontos, de algum modo, já tinham 

sido abordados nos critérios Ruas Seguras e Apelativas (TM 02), Prioridades e Necessidades 

Demográficas (SE 02) e Prestação de Serviços e Amenidades (SE 06) do BREEAM.  

Para finalizar, o critério Infraestruturas Verdes do BREEAM (SE 11) sintetiza tudo o que já foi referido 

anteriormente, tendo sido atribuída, praticamente, a totalidade dos créditos.  

5. Condições de Participação e Governância 

Avançando para a participação, controlo e governância, verifica-se que ambas as certificações avaliam, 

de um modo geral, as mesmas temáticas.  

No que se refere à governância, o LiderA apresenta um único critério, Condições de Participação e 

Governância (C37), ao passo que o BREEAM constitui uma categoria com esta mesma designação, 

que se subdivide nos seguintes critérios: Processos de Consulta (GO 01), Consulta e Envolvimento 

(GO 02), Revisão do Projeto (GO 03), e Gestão de Instalações Comunitárias (GO 04).  

Uma vez que se verificam os Planos Municipais de Ordenamento do Território, nomeadamente PDM, 

PU Troia, e o PP UNOP 5, de acordo com a Legislação Nacional, e as autoridades locais foram 

consultadas durante a elaboração do projeto, foi atribuído o único crédito disponível para o critério GO 

01 do BREEAM. Acrescentando a esta informação o facto de o empreendimento disponibilizar uma 

página na internet, e, portanto, acessível a todos, acerca das características e ofertas associadas ao 

Pestana Troia, assegura a atribuição de uma classe “C” no critério C37 do LiderA. Este critério apenas 

teria uma classe de avaliação superior se, na fase inicial do projeto, tivesse sido considerada a 

interação entre os projetistas e os futuros utilizadores do espaço e/ou comunidade local. 

Posto isto, os critérios GO 02 e GO 03 do BREEAM não foram pontuados por o envolvimento com a 

comunidade local, no sentido de recolher sugestões e reclamações acerca do empreendimento através 

de consultas públicas, apenas se ter verificado conforme dita a lei. Os créditos disponíveis referem-se 

a um nível de especificidade não considerado. O critério GO 04 também não é pontuado por, no caso 

de um empreendimento turístico, não se considerar que serviços locais prestados à comunidade sejam 

geridos durante a fase de construção numa ótica de serem entregues aos responsáveis pela sua 

exploração no final da obra. 
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6. Avaliação e Controlo dos Riscos 

Relativamente à avaliação e controlo dos riscos, o LiderA considera o Controlo dos Riscos Naturais 

(C38) e o Controlo das Ameaças Humanos (C39) critérios a avaliar. No caso do Pestana Troia, ambos 

atingiram a classe “A”. Foram consideradas várias medidas para mitigar o impacte da ocorrência de 

riscos naturais, como o afastamento das construções da frente marítima, elaboração de Plano de 

Emergência em articulação com a Proteção Civil, ações de conservação do cordão dunar, e seguir 

orientações sobre o risco de tsunamis.  

Relativamente a ameaças humanas, no interior do empreendimento os espaços são bem iluminados e 

vigiados, tendo sido instalado um sistema de videovigilância, o acesso ao interior do condomínio está 

voltado para a rua principal (Figura 28) e existe uma equipa de segurança com capacidade de 

intervenção. 

 

Figura 28 – Acesso ao interior do Pestana Troia voltado para a rua principal. 

Por sua vez, a categoria Condições Ambientais do BREEAM considera critérios como Avaliação do 

Risco de Inundação (SE 03), Microclima (SE 08), Adaptação às Alterações Climáticas (SE 10) e, por 

último, Gestão do Risco de Inundação (SE 13).  

O risco de inundação, critérios SE 03 e SE 13 do BREEAM, é reduzido devido à permeabilidade do 

solo arenoso, por isso estes critérios não foram pontuados. Os riscos naturais considerados referem-

se a atividades sísmicas, tsunamis, instabilidade de terrenos e erosão costeira. Os impactes 

microclimáticos são, também, considerados inexistentes no local, por isso não foram atribuídos créditos 

ao critério Microclima (SE 08) do BREEAM.  

Por sua vez, foi atribuído um dos três créditos disponíveis à Adaptação às Alterações Climáticas pelo 

BREEAM (SE 10), uma vez que se considera o cumprimento da legislação Nacional relativa ao 

Desempenho Energético dos Edifícios uma forma de colmatar as alterações climáticas. Para além 

disso, verifica-se a diminuição do efeito ilha de calor, uma boa qualidade do ar, a reutilização de águas 

residuais para o sistema de rega, minimizando potenciais riscos de poluição acidental dos meios 

hídricos, e um Plano de Emergência com as autoridades de Proteção Civil para riscos decorrentes de 

situações meteorológicas adversas. Os restantes créditos não foram atribuídos por não se considerar 
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um plano com características tão específicas acerca do impacte das alterações climáticas no local, e a 

minimização dos riscos associados, tal como ditam os parâmetros de avaliação correspondentes a este 

critério. 

O LiderA considera também a avaliação da Capacidade de Controlo (C36), ou seja, no empreendimento 

verifica-se a controlabilidade do nível de conforto dos utilizadores, em parâmetros como a temperatura, 

humidade, ventilação, sombreamento e iluminação (natural e artificial), o que assegura a classe de 

desempenho “A” neste critério. 

Para finalizar este subcapítulo, a vertente única do LiderA que se refere aos Custos no Ciclo de Vida 

(C40) relaciona-se com a categoria Recursos e Energia do BREEAM, nos critérios Construções e 

Infraestruturas Existentes (RE 02) e Construções Sustentáveis (RE 04).  

O critério C40 do LiderA obteve uma classe “A+” por terem sido selecionados equipamentos com baixos 

custos de funcionamento, sistemas de poupança de energia e água, seleção de materiais duráveis e 

resistentes, e uso de materiais com aproveitamento na reciclagem, tal como revela a Figura 29. O uso 

dos materiais vai ao encontro da sua durabilidade e aplicabilidade. Por ter sido utilizado material 

reciclado, proveniente da demolição de dois edifícios situados na Península de Troia, para a construção 

de arruamentos em calçada que constitui a via de circulação do interior do condomínio, o critério RE 

02 foi pontuado com um crédito dois disponíveis.  

 

Figura 29 – Amostra dos arruamentos em calçada da via de circulação interna do empreendimento, 
contruído com material reciclado. 

O critério Construções Sustentáveis (RE 04) do BREEAM não é mais do que uma síntese do que tem 

vindo a ser referido, isto é, existe uma boa gestão dos recursos hídricos, da qualidade do ar e dos 

resíduos, um bom desempenho energético, a conservação da natureza e biodiversidade, e o bem-estar 

social. Ao nível da saúde humana, foram aferidos riscos naturais, níveis de ruído, a dimensão 

socioeconómica e medidas de mitigação para os impactes significativos identificados. Uma vez que, 

até ao momento, foi realizada uma avaliação preliminar do BREEAM Communities no Pestana Troia, 

não foram atribuídos mais créditos neste critério, tendo sido atribuídos dois dos seis disponíveis.  

4.6. Inovação  

Ambos os sistemas de certificação, BREEAM e LiderA, averiguam o grau de inovação das construções 

sustentáveis que avaliam, neste caso, o Pestana Troia.  

A vertente Uso Sustentável do LiderA contempla uma área e único critério de avaliação designado 

Inovações (peso 2%). Este critério foi avaliação segundo a classe de desempenho máxima, “A++”, com 

base nos seguintes exemplos de medidas inovadoras implementadas: (1) As casas modulares (35 

Townhouses já construídas e vendidas) constituem um sistema construtivo inovador por agregação de 
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módulos multifunções, com soluções térmicas, acústicas e energéticas otimizadas, usando materiais 

naturais, recicláveis e duráveis; (2) Constituição de um sistema de recirculação de águas residuais 

tratadas para rega dos espaços verdes; (3) Incentivo ao uso de meios de transporte de baixo impacte, 

por meio de rotas pedonais e ciclovias; (4) O condomínio privado é composto por várias unidades de 

alojamento e uma unidade hoteleira, com um leque variado de tipologias e soluções arquitetónicas, 

com vista a soluções térmicas, acústicas e energéticas otimizadas; (5) Utilização de material reciclado, 

proveniente da demolição de dois edifícios na Península de Troia, para a construção de arruamentos 

em calçada da via de circulação interna do condomínio; (6) Criação de uma rota pedonal de madeira, 

integrada na paisagem e com iluminação adaptada, no interior da vegetação nativa, que faz o acesso 

das várias unidades de alojamento à praia. 

O BREEAM apresenta, de igual modo, uma categoria e critério denominado Inovação (peso 7%), no 

qual foram atribuídos quatro dos sete créditos disponíveis. Os exemplos de medidas inovadoras 

implementadas no empreendimento que contribuíram para esta avaliação são as descritas 

anteriormente, e não foram atribuídos mais créditos por ser necessária a intervenção de um especialista 

do BREEAM Communities para responder à especificidade exigida pelos parâmetros que caracterizam 

este critério. 

4.7. Avaliação Final 

No final da avaliação do desempenho sustentável do empreendimento turístico, Eco Resort Pestana 

Troia, atribuindo pontuações fundamentadas em cada um dos critérios de avaliação que estruturam os 

sistemas de certificação BREEAM e LiderA (apresentado no Anexo X e seguintes), conclui-se que este 

empreendimento é bastante promissor no que se refere à implementação de práticas sustentáveis, em 

termos ambientais e sociais.  

A avaliação resultante de ambos os sistemas é bastante positiva, tendo sido obtida uma classe de 

desempenho “A” pelo LiderA e uma cotação de “Muito Bom” pelo BREEAM Communities, e, portanto, 

ambos a dois passos de atingir a classe máxima de avaliação (“A++” pelo LiderA e “Excecional” pelo 

BREEAM). Tal como se pode verificar, apesar destas duas certificações terem origens diferentes, a 

sua aplicação prática no mesmo caso de estudo permitiu atingir uma avaliação similar em ambas. 

Significa isto que mesmo que a estrutura destes dois sistemas de avaliação ao desempenho 

sustentável seja diferente (por exemplo, o LiderA é um sistema português composto por vertentes, 

áreas e critérios de avaliação, e o BREEAM um sistema do Reino Unido que apresenta categorias 

divididas em vários critérios), o princípio que rege estes sistemas é o mesmo, ou seja, as três 

dimensões da sustentabilidade: Ambiental, Económica e Social.  

Conclui-se, assim, que o Pestana Troia está próximo de atingir um desempenho sustentável máximo 

de acordo com ambos os sistemas de avaliação, sendo expectável a continuidade da implementação 

de medidas ambiental e socialmente sustentáveis. Este empreendimento constitui um excelente 

exemplo de como é possível e relevante investir em turismo sustentável, potenciando o bem-estar 

social e preservando, tanto quanto possível, o meio ambiente.   
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5. Modelo de Avaliação de Responsabilidade Social das Empresas 

5.1. Construção de um Modelo de Avaliação à RSE 

Uma vez implementados os sistemas de avaliação BREEAM Communities (versão 2012) e LiderA 

(versão 2.0) no Pestana Troia, com a finalidade de avaliar o desempenho sustentável deste 

empreendimento, verifica-se que as vertentes ambiental e socioeconómica são avaliadas de forma 

rigorosa e eficaz, tendo obtido uma classificação de avaliação similar em ambas as certificações.  

No entanto, tendo em consideração o conceito de RS e a sua importância tendencialmente crescente 

ao longo do tempo, considera-se que a RS deve ser incorporada na estrutura dos sistemas de avaliação 

do desempenho sustentável, criando critérios específicos para a avaliação do desempenho em termos 

de RS, por forma a tornar a avaliação da sustentabilidade global mais completa e ajustada às novas 

tendências, que incluem também a RSE. Na generalidade dos sistemas de avaliação voluntária de 

construções sustentáveis, inclusive no BREEAM e LiderA, existem critérios socioeconómicos que se 

referem especialmente à dinâmica económica e envolvência das comunidades locais. No entanto, para 

além destes existem outros aspetos abordados no âmbito da RSE, nomeadamente a promoção de 

boas práticas laborais, assegurar o respeito pelos Direitos Humanos, garantir a segurança no consumo 

dos produtos e serviços e adotar uma política fomentada em bons valores éticos e morais. Esta é a 

razão pela qual se desenvolve um modelo de avaliação à RSE, composto por um conjunto de critérios 

que visam complementar a avaliação do desempenho sustentável pelos sistemas voluntários existentes 

de certificação sustentável. 

Posto isto, é proposto ao sistema português de certificação de construções sustentáveis, LiderA, a 

integração de uma nova vertente na sua estrutura, designada Responsabilidade Social, para que esta 

seja também considerada na avaliação do desempenho sustentável, tal como acontece com as 

vertentes ambiental e socioecónomica já existentes.   

Os subcapítulos seguintes apresentam as diferentes iniciativas internacionais e normas de RS, 

mencionadas no subcapítulo 1.3 Metodologia, que funcionaram como linhas orientadoras à 

implementação de medidas de RSE consideradas na construção desta nova vertente de avaliação. 

5.1.1. ISO 26000 

A ISO 26000 é uma norma internacional voluntária que se destina a todos os tipos de organizações, 

dos setores públicos ou privados, dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, não sendo passível 

de certificação, ao contrário de outras normas do sistema ISO (ISO, 2010). A definição de RS atribuída 

pelo próprio sistema ISO 26000 é a seguinte: 

A característica essencial da RS é a disponibilidade de uma organização incorporar aspetos sociais e 

ambientais nos processos de decisão e ser responsável pelos impactes das suas decisões e 

atividades na sociedade e meio ambiente. Isto implica transparência e ética contribuindo, assim, para 

o desenvolvimento sustentável, cumprindo requisitos legais e normas internacionais, e satisfazendo 

os interesses dos stakeholders (ISO 26000:2010). 



 
 

55 

 

Esta norma internacional não é um sistema normalizado de gestão, mas sim um sistema que procura 

apoiar as organizações na sua contribuição ao desenvolvimento sustentável, incentivando a caminhar 

para além da legislação, em termos de RS. Com isto, também é promovida uma visão comum acerca 

do significado de RS, bem como o complemento de outros instrumentos e iniciativas existentes, não 

implicando a sua substituição. As organizações são incentivadas a considerar fatores sociais, 

ambientais, legais, culturais, políticos e económicos, o que implica a adoção de um comportamento 

ético e transparência, em concordância com as leis aplicáveis e normas internacionalmente 

reconhecidas. A RS é, portanto, integrada em toda a organização e considera os interesses dos 

stakeholders (ISO 26000:2010).  

A ISO 26000 constitui, assim, um guia à implementação de práticas de RS por parte de qualquer tipo 

de organização, independentemente da sua dimensão e localização, como se pode constatar na visão 

global da estrutura desta norma no Anexo I.  

Seguindo a esquematização da visão global, as cláusulas 1 e 2 referem-se, respetivamente, à descrição 

do âmbito e às definições de diferentes conceitos que são utilizados ao longo deste guia normalizado 

de RS. A cláusula 3 consiste numa descrição de fatores considerados relevantes no desenvolvimento 

da RS, bem como a sua relação com o desenvolvimento sustentável.  

Após considerar as características de RS sugeridas na cláusula 3, a organização deverá rever os 

princípios de RS sugeridos na cláusula 4: responsabilidade, transparência, comportamento ético, 

respeitar os interesses dos stakeholders, cumprir a regulamentação legal, respeitar normas 

internacionais e respeitar os Direitos Humanos. Estes princípios já tinham sido referidos na descrição 

da ISO 26000, no início deste subcapítulo.  

Por sua vez, a cláusula 5 revela duas práticas fundamentais da RS, isto é, reconhecer as práticas de 

RS dentro da esfera de influências e identificar o envolvimento com todos os stakeholders. A cláusula 

6 apresenta, finalmente, os temas fulcrais que compõem esta norma e que devem ser aplicados após 

a revisão dos requisitos das duas cláusulas anteriores.  

Uma vez percebidos os princípios de RS, identificados os temas fulcrais da norma e práticas 

associadas, a organização está preparada para integrar a RS na sua estratégia de negócio. É nesse 

momento que se atinge a última cláusula, que envolve práticas de integração de RS na política, cultura, 

estratégias e operações da organização, construção de uma competência interna para a RS, 

comunicação interna e externa da RS e revisões periódicas das práticas relacionadas.  

Ainda sobre o esquema da visão global da ISO 26000, no final apresentam-se as fontes bibliográficas 

utilizadas para fundamentar esta norma, e também vários exemplos de iniciativas voluntárias que foram 

avaliadas segundo os seus requisitos (temas fulcrais e práticas associadas).  

No que se refere à construção da nova vertente de RS, que constituirá uma proposta de integração 

para a estrutura do sistema de certificação LiderA, foram considerados os sete temas fulcrais e as 

práticas que regem cada um deles, tal como demonstra o Anexo II. 

 

5.1.2. OCDE – Diretrizes para Empresas Multinacionais 

As diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) 

são recomendações promovidas pelos governos às empresas multinacionais que operam nos países 



 
 

56 

 

que aderiram. Fornecem princípios e normas voluntárias para uma conduta de negócio responsável, 

no contexto global, e é consistente com as leis aplicáveis e padrões reconhecidos internacionalmente. 

A finalidade destas diretrizes é promover o contributo positivo das empresas nas dimensões económica, 

ambiental e social em todo o mundo (Dias, 2009; OECD, 2011). Em 2010, tinham aderido 42 governos 

de países pertencentes, ou não, à OCDE, cuja função é promover a sua implementação através de um 

mecanismo de Pontos Nacionais de Contacto, isto é, criar condições para que as grandes empresas 

dos países subscritos, e os seus stakeholders, possam aplicá-las (OECD, 2011). Neste sentido, 

poderão ser criados fóruns de discussão sobre estas diretrizes, assim como procedimentos de consulta 

e de revisão apropriada. Posto isto, seguem na Tabela 11 as diretrizes da OCDE para Empresas 

Multinacionais (Dias, 2009; OECD, 2011), que foram consideradas na construção da nova vertente de 

avaliação de RS: 

Tabela 11 – Diretrizes da OCDE (2011) para Empresas Multinacionais consideradas na construção da nova 
vertente de RS proposta à certificação LiderA.  

Seção Descrição 

I. 
Princípios e 
Conceitos 

As diretrizes são baseadas em princípios e normas consistentes com as leis aplicáveis 
e princípios reconhecidos internacionalmente, não substituindo a legislação, mas vai 
para além dos requisitos legais. Podem ser subscritas por governos e implementadas 
pelas empresas de qualquer setor económico, de forma voluntária, pois os governos 
que aderem a estas diretrizes vão promovê-las junto das empresas que operam nos 
seus países, tendo em consideração que as PMEs não têm a capacidade e facilidade 
das grandes empresas de implementar estas diretrizes. Ainda assim, o incentivo do 
governo deve chegar a um maior número de empresas possível. 

II. 
Considerações 

Gerais 

As empresas devem ter em consideração as políticas estabelecidas nos países onde 
operam e as expectativas dos stakeholders. Neste sentido, devem contribuir para o 
progresso económico, ambiental e social, respeitar os Direitos Humanos, incentivar a 
formação, qualificação e empregabilidade das comunidades locais, desenvolver 
políticas de confiança entre a empresa e a comunidade envolvente, consciencializar 
os trabalhadores para as políticas defendidas e implementadas pela empresa, 
identificar e mitigar impactes negativos associados às suas operações, envolver os 
fornecedores e subcontratados nas boas práticas fomentadas pela própria empresa, 
e envolver todos os stakeholders nos processos de planeamento e tomadas de 
decisão sobre atividades que afetem as comunidades locais.   

III. 
Divulgação 

Periodicamente as empresas devem publicar informação relevante sobre as suas 
atividades, envolvendo a empresa como um todo, seguindo exemplos de informação 
a disponibilizar: resultados financeiros e operacionais, metas definidas, estrutura do 
grupo da empresa, políticas de remuneração por categoria profissional, fatores de 
risco e programas de auditoria interna, medidas que envolvem trabalhadores e outros 
stakeholders, políticas específicas implementadas pela própria empresa (como 
códigos de conduta), desempenho ambiental e social, entre outros.  

IV. 
Direitos Humanos 

Respeito pelos Direitos Humanos, proibindo qualquer tipo de abuso e prevenindo ou 
corrigindo estas ocorrências com um código de conduta sustentado pela própria 
empresa, assim como a subscrição de princípios reconhecidos internacionalmente que 
defendem estes direitos, para além do cumprimento da regulamentação legal.  
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Seção Descrição 

V. 
Empregabilidade 

e Práticas Laborais 

As empresas devem cumprir a legislação relativamente às práticas laborais e considerar 
as normas internacionais do trabalho que, sucintamente, englobam os seguintes aspetos: 
respeitar e incentivar o direito de os trabalhadores se associarem livremente a uma 
organização representante dos mesmos (como sindicatos) e de negociação coletiva; 
abolição do trabalho infantil e do trabalho forçado; defender a igualdade de oportunidades 
e colmatar qualquer tipo de discriminação; fornecer remunerações e benefícios justos, bem 
como condições de trabalho dignas e a satisfação das necessidades básicas dos 
trabalhadores e das suas famílias, em qualquer parte do mundo; promover políticas de 
saúde e segurança no trabalho; incentivar à formação e qualificação dos trabalhadores; no 
caso de mudanças operacionais, envolver os trabalhadores ativamente nesse processo; e, 
por último, tirar bom partido das negociações coletivas para promover boas relações 
laborais entre a entidade empregadora e os representantes dos trabalhadores.  

VI. 
Ambiente 

Mais uma vez, as empresas devem cumprir a regulamentação legal no que respeita ao 
ambiente e considerar, também, princípios e normas internacionais por forma a proteger o 
ambiente dos impactes negativos associados às suas atividades.  

VII. 
Colmatar a 
Corrupção, 
Suborno e 
Extorsão 

As empresas não devem consentir este tipo de ocorrências, respeitando os seguintes 
requisitos: não prometer e oferecer, ou solicitar e aceitar, apoios indevidos a funcionários 
públicos ou parceiros do negócio; adotar medidas de controlo interno para prevenir e 
detetar estes casos, desenvolvendo uma base de gestão do risco destes casos, de acordo 
com a localização e unidade operacional, de modo a mitigar este risco assumido, 
especialmente no sistema financeiro e procedimentos contabilísticos; garantir que todos 
os riscos associados a estas práticas são devidamente documentados, que existe uma 
supervisão adequada e regulada a esses agentes, que a sua remuneração é apropriada e 
vai, apenas, ao encontro dos serviços legítimos; tornar públicas as medidas adotadas para 
colmatar estes casos, como sistemas de gestão apropriados e programas de controlo 
interno, e promover o diálogo e abertura com o público para consciencializar e incentivar a 
sua cooperação na luta contra a corrupção, suborno e extorsão; promover também a 
consciencialização de todos os trabalhadores para as políticas de anticorrupção adotadas 
(programas éticos e de controlo interno) através de programas de formação; por último, 
não permitir contribuições ilegais a candidatos para funções públicas ou organizações 
políticas, pelo que as contribuições políticas são totalmente transparentes e divulgadas.   

VIII. 
Interesses dos 
Consumidores 

As empresas devem ocupar uma posição justa no mercado, garantir práticas de marketing 

e publicidade adequadas e a qualidade e viabilidade dos produtos e serviços que fornecem 
aos consumidores. Assim sendo, enumeram-se as medidas relevantes: garantir que os 
produtos e serviços satisfazem todos os requisitos legais, em termos de saúde e segurança 
dos consumidores e informação disponibilizada; sobre a informação, esta deve ser 
suficiente para que os consumidores possam tomar uma decisão sobre o produto ou 
serviço a adquirir, ou escolher entre vários produtos similares (preço, conteúdo ou 
composição, utilização segura, impactes ambientais, manutenção, armazenamento e 
conservação); não omitir práticas fraudulentas e injustas; reunir esforços para incentivar o 
melhoramento das capacidades dos consumidores para obter informações sobre 
produtos/serviços complexos e mercados, compreender os impactes ambientais, sociais e 
económicos das suas opções, e fomentar o consumo sustentável; respeitar a privacidade 
dos consumidores adotando medidas de segurança sobre os seus dados pessoais; 
cooperar com as autoridades públicas para prevenir e colmatar práticas de marketing 
enganosas e diminuir ameaças à saúde e segurança pública e ao meio ambiente; e, por 
fim, considerar as necessidades de grupos de consumidores vulneráveis.  

IX. 
Ciência e 

Tecnologia 

As empresas devem ajustar a tecnologia utilizada aos países onde operam de modo a 
contribuir para o desenvolvimento local e capacidade de inovação nacional; incentivar à 
formação da comunidade local sobre as tecnologias implementadas, tendo em 
consideração as necessidades do mercado local e o incentivo à empregabilidade local; 
garantir a proteção dos direitos de propriedade intelectual em condições para promover o 
desenvolvimento do país onde se opera; quando possível, desenvolver parcerias com 
universidades locais, instituições de investigação pública e projetos com industrias locais. 

X. Concorrência As empresas devem ser consistentes com a regulamentação legal relativamente à 
concorrência leal, devem cooperar com a investigação das autoridades da concorrência 
quando solicitado, e os trabalhadores devem também estar consciencializados da 
importância das leis e políticas de concorrência leal seguidas pela empresa.  

XI. Fiscalidade As empresas devem cumprir devidamente a legislação fiscal dos países onde operam 
contribuindo, desta forma, para o bem das finanças públicas. 

 

 



 
 

58 

 

5.1.3.  Livro Verde: Promover um Quadro Europeu para a RSE 

O Livro Verde, apresentado pela CE, com o propósito de promover um quadro europeu para a RSE, 

procura debater as formas de promoção da RS, a nível europeu e internacional, por forma a incentivar 

o desenvolvimento destas práticas, aumentar a transparência, a viabilidade da avaliação e da validação 

(Livro Verde, 2001; Dias, 2009; Fernandes, 2010).  

A definição atribuída à RSE no Livro Verde consiste em, voluntariamente, contribuir para uma 

sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo, envolvendo todos os stakeholders, como 

trabalhadores, fornecedores e parceiros, clientes, concorrentes e toda a comunidade envolvente. 

Adicionalmente, a RS não deve ser encarada com um encargo mas sim como um investimento que vai 

para além do cumprimento da obrigação legal, embora não possa ser considerado um substituto à 

mesma (Livro Verde, 2001; Dias, 2009). 

Este Livro Verde (2001) estrutura a RSE em duas dimensões: a dimensão interna, que envolve os 

trabalhadores, levantando aspetos relacionados com o investimento no capital humano, saúde e 

segurança no trabalho, e gestão da mudança, e envolve práticas ambientais responsáveis, isto é, a 

gestão dos recursos naturais consumidos no processo de produção; por sua vez, a dimensão externa 

refere-se à comunidade envolvente, como parceiros comerciais e fornecedores, clientes, autoridades 

públicas e ONG. Estas dimensões foram consideradas no momento da construção da nova vertente de 

RS. Da dimensão interna foram considerados os aspetos revelados na Tabela 12: 

Tabela 12 – Aspetos da dimensão interna do Livro Verde (2001) considerados na construção da nova 
vertente de avaliação de RS, proposta à certificação LiderA. 

Gestão dos Recursos Humanos 

- Aprendizagem ao longo da vida (programas de educação e formação); 
- Melhor informação dentro da empresa (gestão da comunicação); 
- Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal; 
- Diversidade dos recursos humanos; 
- Igualdade por género em termos de remuneração e progressão da carreira; 
- Incentivar a empregabilidade; 
- Segurança dos postos de trabalho; 
- Práticas de recrutamento não-discriminatórias envolvendo também a contratação de grupos sociais 
desfavoráveis, colmatando casos de exclusão social. 

Saúde e Segurança no Trabalho 

- Considerar a promoção da saúde e segurança um critério para a aquisição de produtos/serviços de outras 
empresas, bem como uma forma de marketing aos produtos/serviços da própria empresa; 
- Cultura de prevenção de riscos profissionais; 
- Garantir a qualidade dos produtos/serviços, incluindo critérios de saúde e segurança no trabalho, que podem 
ser rotulados em produtos e equipamentos; 
- Sistema de gestão e formação aos trabalhadores sobre a saúde e segurança no trabalho. 

Adaptação à Mudança 

- Equilibrar os interesses de todas as partes interessadas e afetadas pelas decisões de mudança; 
- Promoção da participação e associação de todos os envolvidos; 
- Identificação dos riscos mais representativos e ponderação de todas as formas possíveis para reduzir a 
necessidade de despedimentos; 
- Envolver os representantes de trabalhadores; 
- Definir procedimentos para informação, diálogo, cooperação e o estabelecimento de parcerias; 
- Salvaguardar o direito dos trabalhadores, nomeadamente formação profissional; 
- Modernizar processos de produção. 

 

 



 
 

59 

 

Por sua vez, a componente ambiental refere-se à redução da exploração dos recursos naturais, 

emissões poluentes e da produção de resíduos, salientando a importância de implementar medidas de 

atenuação a estes impactes ambientais. Assim sendo, esta componente não foi considerada para a 

construção da nova vertente de avaliação dedicada à RS, uma vez que, atualmente, o sistema de 

certificação LiderA inclui critérios que avaliam de forma rigorosa e eficaz os impactes ambientais ou, 

por outras palavras, a mitigação dos mesmos. 

Seguidamente apresentam-se na Tabela 13 os aspetos da dimensão externa definida pelo Livro Verde 

(2001) que foram considerados na elaboração da nova vertente de RS: 

Tabela 13 – Aspetos da dimensão externa do Livro Verde (2001) considerados na construção da nova 
vertente de avaliação de RS, proposta à certificação LiderA. 

Comunidades Locais 

- Contributo para a vida das comunidades locais em termos de emprego, remuneração, benefícios e impostos; 
- Apoio a causas sociais locais, como, por exemplo, donativos, ceder espaços para eventos sociais, e 
participação em eventos culturais e desportivos. 

Parceiros comerciais, fornecedores e consumidores 

- Assumir práticas sociais e ambientais responsáveis e fazê-las refletir nos seus fornecedores e parceiros; 
- Satisfazer as necessidades dos consumidores, garantindo parâmetros superiores de qualidade, segurança, 
fiabilidade e serviço; 
- Garantir produtos com acessibilidade para grande parte dos consumidores (crianças, idosos, consumidores 
portadores de deficiência). 

Direitos Humanos 

- Subscrição de declarações e princípios internacionais como forma de respeitar os Direitos Humanos, como a 
Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho e as diretrizes da OCDE; 
- Luta contra a corrupção; 
- Estabelecer códigos de conduta que abrangem condições de trabalho, Direitos Humanos e aspetos 
ambientais, destinados também a subcontratantes e fornecedores; 
- Promover formação sobre os códigos de conduta a todos os trabalhadores e também à comunidade local; 
- Verificação contínua do cumprimento e aplicação dos códigos de conduta, segundo normas e padrões 
cuidadosamente definidos, podendo envolver autoridades públicas, sindicatos e as ONG. 

Preocupações Ambientais Globais 

- Incentivar a um melhor desempenho ambiental ao longo de toda a cadeia de produção.  

 

5.1.4. Pacto Global das Nações Unidas 

O Pacto Global da ONU, oficialmente lançado em 2000, é uma plataforma direcionada para o 

desenvolvimento, implementação e divulgação de políticas sustentáveis e responsáveis. O Pacto 

Global conta com cerca de 8.000 participantes em mais de 140 países e procura integrar os dez 

princípios, universalmente aceites, nas empresas que se comprometem a respeitá-los voluntariamente, 

procurando que os mercados, comércio e tecnologia evoluam no sentido de atingir benefícios 

económicos e sociais, e contribuindo para uma económica global mais sustentável (Dias, 2009; United 

Nations Global Compact, 2013). Os dez princípios estabelecidos pelo Pacto Global, que desafia as 

empresas implementar, são os indicados na Tabela 14: 
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Tabela 14 – Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas (United Nations Global Compact, 2013). 

Direitos Humanos  

Princípio 1 Apoiar e respeitar a proteção dos Direitos Humanos reconhecidos internacionalmente. 

Princípio 2 Não compactuar com abusos aos Direitos Humanos. 

Práticas Laborais 

Princípio 3 
Garantir a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação 
coletiva. 

Princípio 4 Eliminar todas as formas de trabalho forçado. 

Princípio 5 Abolir o trabalho infantil. 

Princípio 6 Eliminar a discriminação no trabalho.  

Ambiente 

Princípio 7 Sustentar uma abordagem preventiva para os desafios ambientais. 

Princípio 8 Promover iniciativas de responsabilidade ambiental. 

Princípio 9 Encorajar ao desenvolvimento e difusão de tecnologias sustentáveis a nível ambiental. 

Anticorrupção   

Princípio 10 Colmatar todas as formas de corrupção, incluindo extorsão e suborno.  

 

Dos dez princípios do Pacto Global foram considerados os relacionados com os Direitos Humanos, 

Práticas Laborais e Anticorrupção pois, pela mesma razão apontada anteriormente, para a construção 

da nova vertente de RS não se consideram práticas ambientais que já existem e são avaliadas nas 

restantes vertentes que compõem a estrutura da certificação LiderA.  

5.1.5. Global Reporting Initiative  

A iniciativa de Relatório Global, conhecida internacionalmente por Global Reporting Initiative (GRI), 

apresenta um conjunto de princípios ou diretrizes para reportar o desempenho sustentável das 

organizações, independentemente da dimensão, setor e localização. Estas diretrizes tornam-se, assim, 

uma referência internacional a todos os interessados em divulgar informações relativas ao seu 

desempenho ambiental, social e económico, bem como os impactes identificados pelas organizações, 

voluntariamente. A elaboração destas diretrizes contou com o contributo de um conjunto de 

stakeholders representantes das áreas de negócio, práticas laborais, sociedade, mercados financeiros, 

auditores, entidades reguladoras e governamentais de vários países (Dias, 2009; Fontes, 2011; GRI - 

Part 1, 2013) e está alinhada com outras diretrizes internacionais, nomeadamente as da OCED para 

Empresas Multinacionais, os Dez Princípios do Pacto Global da ONU e os Princípios do Negócio e 

Direitos Humanos, também da ONU (GRI, 2013).  

Posto isto, recorreu-se à versão G4 da GRI (2013) essencialmente para aferir uma escala quantitativa 

de avaliação aos limiares que compõem os critérios de avaliação da nova vertente de RS desenvolvida. 

Em particular, consultou-se o Manual de Implementação (GRI - Part 2, 2013) , que apresenta indicações 

sobre como aplicar as diretrizes, como preparar a informação a ser divulgada e como interpretar os 

vários conceitos associados.  

Para além disso, outra vantagem associada ao recurso à GRI para a compor a escala de avaliação 

quantitativa da vertente de RS em construção, está associada ao facto de, atualmente, inúmeras 

empresas subscreverem esta iniciativa para elaborar anualmente o Relatório de Sustentabilidade. 

Assim, se a nova estrutura da vertente RS seguir estas diretrizes, a avaliação do desempenho social 

estará facilitada se a organização a avaliar e certificar apresentar, previamente, um relatório anual de 

sustentabilidade que seguiu estas mesmas diretrizes.  



 
 

61 

 

As diretrizes que compõem a GRI são de carácter geral e específico. As primeiras relacionam-se com 

a análise estratégica, perfil da organização, identificação de aspetos materiais (impactes ambientais, 

sociais e económicos), envolvimento dos stakeholders, perfil do relatório, gestão de topo, e questões 

de integridade e éticas, e são aplicáveis a todas as organizações que se preparam para reportar o seu 

desempenho sustentável (GRI - Part 1, 2013).  

Por sua vez, as diretrizes específicas dividem-se em três categorias: Económica (impactes na condição 

económica dos stakeholders e no sistema económico local, nacional e global), Ambiental (impactes no 

meio ambiente, nomeadamente no solo, ar, água, ecossistemas e biodiversidade, e inclui os impactes 

associados ao consumo de energia e água, e produção de emissões, efluentes e resíduos) e Social 

(impactes na comunidade envolvente e sociedade em geral), a qual se encontra subdividida em 

Práticas Laborais, Direitos Humanos, Sociedade e Responsabilidade no Produto. Pretende-se que a 

organização divulgue informação relativa ao seu desempenho em cada uma das três categorias, assim 

como os seus impactes (GRI - Part 1, 2013).  

Em particular, para estruturar a nova vertente de RS recorreu-se, mais uma vez, apenas à categoria 

social, por as categorias económica e ambiental já serem devidamente incluídas para avaliação na 

certificação LiderA.  

 

5.1.6. SA 8000 

A norma internacional SA 8000, lançada em 1997 pela Social Accountability International (SAI), é uma 

das primeiras certificações, a nível mundial, destinada a organizações com sistemas de gestão da RS 

implementados, baseando-se nas convenções da OIT, nas normas internacionais dos Direitos 

Humanos, na regulamentação legal sobre as práticas laborais, e considera as diretrizes internacionais 

dirigidas pela ONU, OCDE e UE (Lopes, 2004; SAI, 2008; Fontes, 2011). 

Basicamente, é um sistema de verificação com requisitos voluntários e aplicáveis independentemente 

da dimensão, localização e setor, para satisfazer todos os trabalhadores, incluindo os seus direitos, 

condições do local trabalho e sistemas de gestão, e envolve, igualmente, os seus fornecedores (SAI, 

2008). 

Posto isto, a SA 8000 envolve áreas relacionadas com transparência, Direitos Humanos e condições 

de trabalho (Lopes, 2004), e foi utilizada na construção da nova vertente de RS por estar focalizada na 

dimensão social, implicar que uma organização tenha de cumprir a legislação nacional e respeitar os 

princípios internacionalmente reconhecidos antes de recorrer a esta certificação, e pela necessidade 

encontrada até este momento: melhorar o critério de avaliação que se refere às práticas laborais da 

nova vertente de RS.  

Os requisitos de RS que compõem a norma SA 8000 e que foram considerados na construção da nova 

vertente de avaliação, especialmente os que se referem às práticas laborais, são os seguintes: trabalho 

infantil, trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de associação e direito à negociação coletiva, 

discriminação, práticas disciplinares, horário de trabalho e sistemas de gestão.  
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5.2. Estrutura do Modelo de Avaliação de Responsabilidade Social  

Uma vez apresentadas as iniciativas e normas de RS reconhecidas internacionalmente e utilizadas na 

construção de uma nova vertente de avaliação dedicada exclusivamente à RSE, tendo em vista a 

integração na estrutura do sistema português de certificação de sustentabilidade, LiderA, segue uma 

descrição sucinta da estrutura desta nova vertente.  

Em primeiro lugar, foram estabelecidas 4 áreas de intervenção, que integram a vertente de avaliação 

de RSE, todas com o mesmo grau de importância, constituídas por critérios de avaliação específicos 

para as mesmas e, consequentemente, os limiares. As áreas de intervenção são as seguintes: 

a) Práticas Laborais: Garantir a implementação de boas práticas laborais, visando a legislação 

Nacional e os Princípios da OIT, e condições de trabalho dignas em termos de emprego, 

remuneração, saúde e segurança, diálogo social, formação e qualificação (Figura 30). 

b) Direitos Humanos: Garantir o respeito pelos Direitos Humanos (direitos económicos, sociais 

e culturais, e os políticos e cívicos), os direitos no trabalho e a relação com toda a cadeia de 

valor, respeitando o código de conduta sustentado pela própria organização (Figura 31). 

c) Envolvimento Social: Promover um envolvimento social responsável, no âmbito da integração 

na comunidade local (por exemplo, políticas de anticorrupção, concorrência leal e direitos de 

propriedade). Pretende-se satisfazer os direitos dos consumidores adotando medidas de 

marketing responsável, saúde e segurança dos consumidores, e respeitar o direito à sua 

privacidade (Figura 32). 

d) Integração da Responsabilidade Social: Integração da RS na cultura, estrutura e estratégias 

do negócio, no sentido de satisfazer as necessidades e expectativas de todos os stakeholders. 

Refere-se também à importância de comunicar e divulgar as medidas de RS implementadas, 

bem como monitorizar as políticas associadas numa perspetiva de melhoria contínua (Figura 

33). 

Tal como referido anteriormente, cada umas destas 4 áreas de intervenção subdividem-se em critérios 

de avaliação, em que todos possuem o mesmo peso ou nível de importância. De seguida encontra-se 

a esquematização dos critérios de avaliação que pertencem a cada uma das quatro áreas de 

intervenção (no Anexo VI e seguintes encontra-se uma descrição detalhada dos critérios de avaliação 

por áreas de intervenção): 
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a) Práticas Laborais 

 

Figura 30 – Área de intervenção Práticas Laborais e os 3 critérios de avaliação relacionados. 

 

b) Direitos Humanos 

 

Figura 31 – Área de intervenção Direitos Humanos e 2 créditos de avaliação relacionados. 

 

c) Envolvimento Social 

 

Figura 32 – Área de intervenção Envolvimento Social e 3 critérios de avaliação relacionados. 
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d) Integração da Responsabilidade Social 

 

Figura 33 – Área de intervenção Integração da Responsabilidade Social e 2 critérios de avaliação 
relacionados. 

Para finalizar, a estrutura da vertente de RS, tendo em vista a integração na estrutura do LiderA, é 

composta por 4 áreas de intervenção totalizando 10 critérios de avaliação, cada um com limiares 

correspondentes, que devidamente esquematizados no Anexo XV e seguintes.  

Para além disso, é possível visualizar a escala de avaliação quantitativa, por sistema de distribuição de 

créditos ou pontuações, pelas classes de desempenho características do sistema LiderA (desde a 

classe “E” até à classe “A++”, sendo a classe “E” correspondente a uma prática usual), para cada 

critério de avaliação considerado. As duas classes de desempenho que se encontram abaixo da “E”, 

classes “F” e “G”, não têm créditos atribuídos em nenhum dos critérios deste modelo, razão pela qual 

não aparecem nos anexos referentes ao sistema de distribuição de créditos (a síntese da distribuição 

de créditos encontra-se no Anexo IV), devido ao facto de se estabelecer que a Classe “E”, prática usual, 

corresponde às práticas de RS mínimas exigidas às empresas.  

O subcapítulo seguinte apresenta a metodologia usada para estimar a distribuição de créditos, ou 

pontuações, pelas classes de desempenho, em cada um dos critérios de avaliação que compõem as 4 

áreas de intervenção.  

 

5.3. Distribuição de Créditos pelas Classes de Desempenho do Modelo 

de Avaliação de RSE 

5.3.1.  RS das PMEs 

A atribuição de créditos, ou pontuações, nas diferentes classes de desempenho para cada critério de 

avaliação, ao longo das 4 áreas de intervenção apresentadas anteriormente, partiu, numa primeira fase, 

da atribuição de créditos na classe equivalente a uma prática usual, classe “E”. Significa isto que 

primeiro foi estabelecido o que seria uma prática usual de cada critério. Uma vez definida a prática 

usual para cada um dos critérios, foi possível distribuir os restantes créditos pelas classes de 

desempenho superiores, até se atingir um bom desempenho, classe “A”, e aí adiante, até à classe de 

desempenho máxima, classe “A++”.  
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Posto isto, e voltando ao início do sistema de atribuição de créditos desta nova vertente dirigida à RSE, 

para se definir o número de créditos, ou pontuações, que constituem a classe “E”, equivalente a uma 

prática usual, foram consideradas as práticas de RS mais comuns das PMEs em Portugal.   

São múltiplas as razões que levaram a considerar as práticas de RS mais comuns das PMEs na 

atribuição de créditos à classe de desempenho “E” (prática usual). Em primeiro lugar, existem cerca de 

20,7 milhões de PMEs na Europa, representando cerca de 98% das empresas existentes, nas quais 

grande maioria, cerca de 92,2%, são empresas com menos de 10 colaboradores. Em 2012, estimou-

se que as PMEs representam 67% de empregabilidade na Europa, com mais de 87 milhões de pessoas 

empregadas (Ecorys, 2012). Em Portugal, no ano 2011, registou-se 1.135.537 PMEs, representando 

99,9% do setor empresarial nacional. Nesse mesmo ano, as PMEs empregavam 77,3% dos 

trabalhadores em Portugal e possuíam um volume de negócios de cerca de 200 milhões de euros, o 

correspondente a 53,4% do valor total do setor empresarial português (INE, 2013). Assim sendo, as 

PMEs têm contribuído substancialmente para o desenvolvimento económico da Europa (Luetkenhorst, 

2004; Santos, et al., 2006; Lepoutre, et al., 2006; Ecorys, 2012), sendo uma das razões pela qual se 

torna importante investigar as práticas mais comuns de RS implementadas nas PMEs.  

Muitas das PMEs interagem ativamente com a comunidade envolvente, uma vez que atraem clientes 

e trabalhadores locais, pelo que a reputação se torna um fator crucial na sua competitividade e o 

envolvimento com práticas socialmente responsáveis vão ao encontro das necessidades e expectativas 

dos seus stakeholders. As razões que conduzem à implementação de medidas de RS nas PMEs 

relacionam-se com a necessidade de melhorar a relação com a comunidade, conquistar a sua 

reputação e promover um clima de confiança com os stakeholders internos, nomeadamente com os 

seus trabalhadores (Lepoutre, et al., 2006; Tamajón, et al., 2013). 

Contudo, as práticas de RS estão frequentemente associadas às grandes empresas, pelo que o 

envolvimento das práticas de RS tanto nas PMEs como nas grandes empresas seguem razões distintas 

(Observatory of European SMEs, 2002; Santos, et al., 2006; Spence, 2007; Morin, et al., 2009; 

Tamajón, et al., 2013). Atualmente existem mais estudos sobre medidas de RS implementadas nas 

grandes empresas do que nas PMEs visto que os instrumentos de RSE existentes têm sido 

desenvolvidos no contexto das grandes empresas e, portanto, de difícil adaptação à realidade vivida 

pelas PMEs (Morin, et al., 2009; Tamajón, et al., 2013). Existem inúmeros autores que analisam as 

características que diferem as PMEs das grandes empresas no que toca à implementação de práticas 

de RS, seguindo alguns exemplos. 

São várias as barreiras encontradas pelas PMEs para a implementação de práticas de RS, ao invés 

das grandes empresas, tais como as que se seguem (Lepoutre, et al., 2006; Spence, 2007; Morin, et 

al., 2009; Tamajón, et al., 2013): 

a) Devido ao foco dos empresários ou gestores de pequenos negócios estar intimamente ligado 

ao core business dos mesmos e à resolução de questões diárias, operacionais e estratégicas, 

falta conhecimento sobre o conceito de RSE, não reconhecendo as vantagens competitivas de 

adotar práticas deste tipo; 
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b) Nos pequenos negócios é muito valorizado o conhecimento empírico (“aprende-se fazendo”), 

partindo da experiência dos seus gestores, o que, por si só, dificulta a formulação e a aceitação 

de novas formas de atuar que possam alterar normas ou padrões definidos no passado; 

c) O processo de implementação destas medidas nas grandes empresas é burocrático e moroso, 

devido aos procedimentos universalmente reconhecidos que são seguidos. Esta formalidade 

do processo não facilita a sua adaptação nas PMEs, que recorrem a meios informais para 

fechar negociações com os seus stakeholders, através do diálogo e acordo mútuo. Para além 

disso, as grandes empresas têm necessidade de satisfazer vários grupos de interesse, ao 

passo que as PMEs concentram-se, resumidamente, na motivação dos trabalhadores e no 

envolvimento da comunidade;  

d) Para muitos gestores de pequenos negócios, as práticas de RS são percecionadas como um 

custo que conduzirá a uma desvantagem competitiva (o retorno deste investimento não é 

imediato), ou seja, as PMEs preferem investir na formação dos seus colaboradores, no 

desenvolvimento da comunidade envolvente ou em boas tecnologias para o ambiente mas 

antes de tudo isso são obrigadas a dar prioridade a investimentos que satisfaçam as 

necessidades imediatas do negócio, tanto a nível estratégico como operacional. Diz-se até que 

“o negócio não é mau, é apenas difícil – e em tempos difíceis, o primeiro objetivo é sobreviver”, 

ao contrário das grandes empresas, pois mesmo que estas tenham escassez de recursos 

financeiros, mais facilmente acedem a soluções de financiamento externo;  

e) Nas PMEs são os empresários ou gestores de topo que tomam as decisões fulcrais para o 

negócio, da mesma forma que são eles que gerem os seus próprios recursos. Mesmo que um 

empresário seja sensível às questões de RS e que decida implementar algumas medidas, a 

necessidade de o fazer não é a mesma de um gestor de topo de uma grande empresa, em que 

a responsabilidade sobre os acionistas influencia a maximização do lucro;  

f) As PMEs têm, geralmente, um baixo poder de negociação para conseguir influenciar o 

funcionamento natural do mercado onde se inserem, ou seja, de exercer pressão sobre 

diversas entidades integradas na sua cadeia de valor para adotarem práticas socialmente 

responsáveis. Neste caso, apenas se todos os players da cadeia cooperarem no sentido de 

implementar práticas comuns de RS é que será possível uma maior uniformização neste 

sentido, em vez de ser uma PME a exercer pressão para que tal aconteça. Para além disso, 

as PMEs têm também um baixo poder de negociação político pois, geralmente, aguardam 

diretivas governamentais para atuar sobre problemas sociais em vez de tomarem as suas 

próprias iniciativas, de forma autónoma e voluntária. Assim sendo, devido à falta de poder de 

negociação, os pequenos negócios estão mais dependentes das práticas de RS 

implementadas pelos seus parceiros do que as grandes empresas; 

g) É do interesse das PMEs fomentar uma boa reputação junto dos seus stakeholders, no entanto 

muitos dos stakeholders interessados não comunicam diretamente com a empresa individual 

mas sim com uma rede de influências a diferentes níveis do mercado. Isto para dizer que a 

reputação pode não ter de ser fomentada apenas ao nível de uma empresa única mas sim por 

todo um setor a nível nacional, se estiver incluída uma estratégia de negócio global. Assim, as 
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PMEs estão protegidas de eventuais punições e retaliações individuais se negarem a adoção 

de práticas de RS, embora também não tirem proveito disso a longo prazo. A exceção pode 

acontecer se uma determinada PME atuar com um nível de visibilidade elevado no mercado e, 

neste caso, os stakeholders podem contactar diretamente com a empresa e já ser necessário 

manter um certo nível de reputação e, consequentemente, de RS. 

5.3.2.  Atribuição de Créditos à Prática Usual de RS 

Este subcapítulo apresenta a atribuição de créditos, ou pontuações, correspondentes à classe “E” 

(prática usual) de cada critério de avaliação da nova vertente de RS, conforme os limiares que se devem 

verificar. Após estabelecer o número de créditos correspondentes à classe “E” em cada critério de 

avaliação, foi possível efetuar a distribuição dos restantes créditos pelas classes de desempenho 

superiores, com base nas iniciativas de RSE internacionalmente reconhecidas e mencionadas no 

subcapítulo 5.1.  

Para definir a classe de desempenho “E” em cada critério de avaliação da nova vertente de RS, ou 

seja, quais as práticas usuais ou comuns de se verificar atualmente no contexto de cada critério, 

recorreu-se a dois estudos com a propósito de identificar as práticas de RS decorrentes nas PMEs em 

Portugal. 

O primeiro estudo considerado sobre a RS nas PMEs em Portugal pertence a Santos, et al., (2006), 

em que um dos objetivos específicos foi identificar as práticas de RS que as PMEs portuguesas 

desenvolvem nas dimensões económica, ambiental e social, tendo sido realizado um inquérito, não só 

para identificar estas práticas, mas também para caracterizar as estratégias de negócio em curso e os 

fatores críticos da implementação destas práticas.  

O inquérito foi enviado, por correio, a uma amostra de 2000 PMEs de Portugal Continental, das regiões 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, excluindo as Micro Empresas. As empresas 

solicitadas pertencem a diversos setores de atividade, têm uma dimensão entre 10 a 250 trabalhadores, 

e um volume de negócios entre 2 e 50 milhões de euros. Posto isto, dos 2000 inquéritos enviados, 

foram rececionados 235, correspondendo a 11,75% de respostas. A amostra obtida equivale a um 

intervalo de confiança de 95,5%. As PMEs solicitadas que responderam ao inquérito caracterizam-se 

pelo seguinte perfil: médias empresas (73% - 159 empresas); a maioria pertence à indústria 

transformadora (setores como calçado, vestuário e papel) e comércio; possuem maior antiguidade, 

estando situadas no escalão dos 20 e 49 anos (42% - 92 empresas) e dos 10 e 19 anos (32% - 69 

empresas); A maioria atua no mercado nacional (63% - 147 empresas) e têm uma forte presença no 

mercado internacional (36% no mercado intracomunitário e 23% no mercado extracomunitário); Metade 

são certificadas com uma norma de Qualidade, sendo a mais referenciada a NP ISO 9000, assim como 

a norma de Gestão Ambiental NP ISO 14001 e a norma de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

OSHA 18000.  

Por sua vez, o IAPMEI desenvolveu o projeto “Ser Responsável”, em parceira com a Iniciativa 

Comunitária EQUAL, PRIMUS MGV, entre outras entidades, com o objetivo de promover a adoção e 
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valorização de práticas de RS nas PMEs (IAPMEI, 2005). A primeira etapa deste estudo consistiu no 

pré-diagnóstico das práticas de RS de um conjunto de PMEs portuguesas, que, à semelhança de 

Santos, et al., (2006), foi realizado através de um inquérito, adaptado do questionário de sensibilização 

“Empresas Responsáveis”, desenvolvido pela Campanha Pan Europeia e sensibilização para a RSE, 

uma iniciativa da Direção Geral da Empresa da CE.  

Este inquério foi enviado, por correio, a uma amostra de cerca de 400 empresas, maioritariamente 

PMEs, das quais colaboraram 143 empresas, correspondendo a 35,75% de respostas, e também 

esteve disponível na página de internet ofícial do IAPMEI (2005). As empresas inquiridas têm uma 

dimensão de 10 a 250 trabalhadores. 

A segunda etapa deste estudo consistiu numa entrevista a administradores e/ou gestores de topo de 

35 PMEs, que no inquérito de pré-diagnóstico demonstraram ter maior interesse em implementar 

práticas de RS. Por fim, a terceira etapa consistiu numa entrevista em grupo (focus group) como forma 

de promover o debate sobre a pertinência do projeto e de apresentar a avaliação preliminar dos 

resultados do inquérito de pré-diagnóstico. Os resultados referentes às práticas de RS identificadas 

nas PMEs inquiridas estão disponíveis no relatório diagnóstico (IAPMEI, 2005).  

Antes de revelar as práticas de RS mais emblemáticas das PMEs nas dimensões social e económica, 

identificadas nos estudos referidos anteriormente, importa salientar o significado atribuído à RSE pelas 

PMEs portuguesas inquiridas em ambos. De acordo com Santos, et al., (2006), a maioria das PMEs 

(136 das 235 PMEs inquiridas) assume que a RS consiste no cumprimento da legislação ambiental e 

social, o que revela desconhecimento dos princípios que caracterizam o conceito de RS, como sendo 

a integração do bem-estar social, ambiental e económico numa ótica de desenvolvimento sustentável, 

constituído por ações voluntárias que vão além da legislação. A mesma conclusão é retirada do 

IAPMEI, et al., (2005), pois a RSE é entendida de forma imprecisa, vaga e parcial, conforme as áreas 

que a empresa tem necessidade ou oportunidade de atuar.  

Ainda assim, ambos os estudos revelam uma abertura e motivação no exercício da RSE ao nível das 

PMEs, em que a generalidade das PMEs europeias tem como principal motivação os seus princípios 

éticos (Observatory of European SMEs, 2002), sendo a área mais valorizada a promoção do 

desenvolvimento dos trabalhadores, relacionada com a dimensão Social Interna, visto que o bem-estar 

e motivação dos trabalhadores conduz, possivelmente, a um aumento da produtividade, e as menos 

valorizadas estão associadas às dimensões Ambiental e Social Externa, isto é, o envolvimento com a 

comunidade. O cenário europeu confirma que as atividades relacionadas com a dimensão Social 

Externa são, na maioria das PMEs, ocasionais (37%) ou, então, regulares (31%) mas ambos os casos 

não integram a estratégia de negócio da empresa (Observatory of European SMEs, 2002).  

De acordo com Santos, et al., (2006) a maioria das PMEs inquiridas não concretiza a integração da RS 

(49%), predominando-se as atividades ocasionais (33%) ao invés das regulares (16%). Conclui-se que 

a implementação das práticas de RS nas PMEs é, de um modo geral, informal, não integrando a 

estratégia de gestão da empresa, e ocasional. O IAPMEI, et al., (2005) revela que apesar da integração 

de práticas de RS nas PMEs ser considerada uma mais valia, tem como desvantagem os custos 
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associados à integração das mesmas na estratégia de gestão da empresa. Seguidamente são 

reveladas as principais práticas de RS das PMEs portuguesas inquiridas nos estudos anunciados. 

O modelo conceptual de Santos, et al.(2006), sendo utilizado no tratamento da informação recolhida 

pelas respostas ao inquérito realizado no âmbito deste estudo, considera as dimensões económica, 

social interna e externa, ambiental, atitude perante a RSE e relações com os stakeholders. 

No âmbito deste capítulo, apenas serão apresentadas as dimensões social interna (refere-se ao local 

de trabalho, motivação e bem-estar dos trabalhadores, dependendo da qualidade do serviço, 

produtividade e inovação), social externa (relaciona-se com práticas dirigidas à comunidade 

envolvente, contribuindo para a melhoria das condições de vida das populações) e económica (mais 

próxima da atividade principal da empresa envolvendo clientes, fornecedores e parceiros comerciais, e 

acionistas ou investidores) deste modelo, excluindo a dimensão relativa ao Ambiente, uma vez que 

para o objetivo central deste capítulo, ou seja, definir a classe “E” da vertente de RS proposta ao LiderA, 

importa aferir apenas as práticas relativas à dimensão Social e Económica.  

Salienta-se que a exclusão da dimensão Ambiental não visa atribuir mais ou menos importância às 

dimensões Social e Económica, nem comparar o grau de importância entre umas dimensões e outras. 

Apenas se desenvolvem as dimensões social e económica por a dimensão ambiental já estar incluída 

na estrutura dos sistemas de certificação de sustentabilidade de ambientes construídos, 

nomeadamente o LiderA, contendo critérios de avaliação sobre políticas ambientais altamente 

específicos e rigorosos, existindo uma margem para melhorar a avaliação da RSE.  

Na Tabela 15 está uma síntese das práticas de RS mais comuns nas PMEs inquiridas na dimensão 

económica:  

Tabela 15 – Síntese das práticas de RS mais comuns na dimensão económica das PMEs que participaram 
no estudo de Santos, et al. (2006). 

             

No que se refere à relação com os Clientes, existe uma preocupação em satisfazer as suas 

necessidades (74,5% dos casos), garantir um sistema de tratamento de reclamações (61,3%) e um 

serviço pós-venda (56,2%). No entanto, são poucas as empresas que se disponibilizam para realizar 

auditorias de qualidade (32,8%) e de RS (9,4%). 

Existe também uma atenção especial na relação com os fornecedores respeitante ao pagamento no 

prazo estabelecido (67,6% dos casos), embora poucas sejam as empresas que selecionam 

Clientes - 97% (227 empresas)

• Adaptação dos produtos/serviços às necessidades dos Clientes

• Sistemas de tratamento de reclamações

• Assistência pós-venda

Fornecedores - 85% (200 empresas)

• Pagamento nos prazos acordados

Produtos/Serviços - 86% (201 empresas)

• Informação sobre a utilização

• Aspetos de segurança, fiabilidade e serviço na utilização
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fornecedores com base na sua preservação ao ambiente (35,7%) e no cumprimento dos Direitos 

Humanos (13%). 

Existe um número significativo de empresas que disponibilizam informação sobre produtos/serviços 

referente à utilização dos mesmos (72% dos casos) e que asseguram aspetos relacionados com a 

segurança da sua utilização (65,1%), embora sejam poucas as que disponibilizam informações éticas, 

sociais e ecológicas (19,4%). 

Por sua vez, as práticas de RS mais comuns na dimensão Social Interna encontra-se na Tabela 16: 

Tabela 16 – Síntese das práticas de RS mais comuns na dimensão social interna das PME que participaram 
no estudo de Santos, et al. (2006). 

Ao nível da gestão dos recursos humanos, verifica-se que a maioria das PMEs inquiridas promove a 

igualdade de oportunidades (80,3% dos casos), embora poucas tenham um plano de carreiras 

estruturado (6%), o que se traduz em menos de metade das empresas inquiridas com mecanismos que 

permitam que os trabalhadores mais experientes transmitam conhecimento e formação aos mais novos 

(38,9%). 

Verificam-se iniciativas de prémios por produtividade e assiduidade (55,6%) e apesar de os objetivos e 

responsabilidades estarem ajustados à função por desempenhar (64,5% dos casos), o sistema de 

avaliação de desempenho baseado nos objetivos ocorre em menos de metade das empresas (38,9%).  

Poucas são as empresas que recrutam pessoas de grupos sociais desfavorecidos (17,9%) e quase 

metade das empresas inquiridas recrutam em centros de emprego e estabelecimentos de ensino 

(43,6%). 

Recursos Humanos - 99% (232 empresas)

• Igualdade de oportunidades por género, acesso à formação, política salarial e na progressão da carreira

• Atribuição de responsabilidades e objetivos nas funções profissionais

• Prémios de produtividade e assiduidade, entre outros benefícios (viatura, telemóvel, etc.)

Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho - 99% (232 empresas)

• Medicina no trabalho

• Condições de iluminação, ventilação, temperatura e ruído

• Formação neste âmbito

Empregabilidade - 95% (224 empresas)

• Planos de formação contínua

• Diagnóstico das necessidades de formação

• Avaliação da formação

Comunicação - 95% (223 empresas)

• Reuniões internas nos diversos departamentos

• Painéis de informação acessível a todos

Apoios Sociais - 87% (205 empresas)

• Refeitório e espaços de convívio

Gestão da Mudança - 74% (174 empresas)

• Participação dos trabalhadores nos processos de reorganização operacional
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No que se refere à conciliação da vida profissional e pessoal, são poucas as que promovem a 

flexibilidade de horários de trabalho (29,5%) e que concentram o tempo normal de trabalho em menor 

número de dias (3,4%).  

Ao nível da saúde e segurança no trabalho, quase metade das empresas possuem um plano de 

emergência (43,8%) e um gabinete de apoio médico dentro da própria empresa (43%), embora na 

grande maioria exista medicina no trabalho (92,8%) e formação relativa à saúde, segurança e higiene 

no trabalho (60,9%). Ainda assim, poucas são as que sustentam uma comissão de saúde e segurança 

no trabalho (16,2%) e um sistema de gestão integrada de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

(11,9%). A maioria das empresas preocupa-se em garantir boas condições de trabalho, em termos de 

iluminação, ventilação, ruído e temperatura (67,7%) mas poucas são as que possuem programas de 

prevenção de riscos no trabalho (31,9%). 

No que toca à empregabilidade, poucas são as empresas que incentivam a requalificação dos 

trabalhadores (30,5%) e que incentivam os trabalhadores a desenvolver as suas competências 

(26,6%). Os programas de formação inicial, de acolhimento e integração, são desenvolvidos por menos 

de metade dos inquiridos (34,8%). Apesar disso, mais de metade das empresas inquiridas possui 

planos de formação contínua (65,2%) e realiza o diagnóstico das necessidades (64,8%) e de avaliação 

da formação (50,6%). 

Em termos de informação partilhada ou comunicada pelas empresas aos seus trabalhadores, poucas 

são as que disponibilizam informação sobre os direitos laborais (35,5%) e que promovem o acesso aos 

sindicatos (6,4%). A participação dos trabalhadores nas decisões do seu interesse, nomeadamente 

remuneração, carreiras, funções, saúde e segurança, também não é muito requisitada (ocorre apenas 

em 39,3% dos inquiridos).  

Apesar disso, confirma-se que mais de metade das empresas inquiridas possuem reuniões internas, 

por departamento (86,8%) e que disponibilizam painéis informativos acessíveis a todos (56,4%). 

As práticas de apoios sociais não existem em muitas empresas inquiridas, nomeadamente esquemas 

complementares à Segurança Social, como seguros de saúde (verifica-se em 39,6% dos casos), 

adiantamentos monetários (28,9%), transportes (24,3%), atividades desportivas (23,4%) e culturais 

(15,3%), e sistemas de apoio para pagamentos de dívidas contraídas (8,9%). A única prática, neste 

sentido, que se encontra em mais de metade das empresas inquiridas é a existência de refeitórios e 

espaços de convívio (62,1%).  

Por fim, na gestão da mudança organizacional não existem muitas empresas a adotar medidas 

preventivas para evitar despedimentos (28,2%) e que promovem a aquisição de novas competências 

(28,6%). Existe, assim, uma escassa participação e consulta sobre os processos de reorganização 

(exceto em 37,3% dos casos), embora pouco mais de metade das empresas inquiridas promovam a 

participação dos seus trabalhadores nos processos de reorganização operacional (57,7%). 

Finalmente, seguem as práticas de RS mais comuns na dimensão Social Externa na Tabela 17: 
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Tabela 17 – Síntese das práticas de RS mais comuns na dimensão social externa das PME que participaram 
no estudo de Santos, et al. (2006). 

        

Relativamente às práticas de patrocínios e donativos, são os patrocínios de eventos culturais e 

ambientais que menos se destacam (31,6%), seguindo as campanhas de marketing que apoiam boas 

causas (9,1%). O que se predomina são a atribuição de donativos (62,3% dos casos) e patrocínios em 

eventos desportivos (56,3%). Sobre as práticas de emprego solidário, metade das empresas inquiridas 

promovem a oferta de estágios (49,8%). 

Apesar de ter sido apontada como sendo uma prática de RS usual, as parcerias com outras 

organizações são pouco recorrentes das empresas inquiridas (28,1% dos casos). O mesmo acontece 

na cedência de instalações, equipamentos e recursos humanos para eventos de RS (7,8%).  

Por fim, existem lacunas ao nível da coesão social pois apenas 21,6% das empresas envolvidas neste 

estudo utilizam produtos e serviços de organizações locais e são muito poucas as que dispensam 

recursos humanos para voluntariado (7,8%).  

As práticas de RS identificadas no estudo realizado pelo IAPMEI, et al., (2005) encontram-se no Anexo 

III, tendo sido utilizada a mesma designação anterior, isto é, as dimensões Económica, Social Interna 

e Social Externa, embora, neste caso, cada uma destas dimensões possui, apenas, uma subdimensão. 

Para cada prática de RS identificada neste estudo existe uma explicação sucinta para uma melhor 

contextualização dos resultados obtidos. 

A análise efetuada às práticas mais comuns de RS das PMEs portuguesas pelo  IAPMEI, et al., (2005) 

e por Santos, et al., (2006), permitem concluir que, tal como referido anteriormente, a dimensão Social 

Interna é a mais valorizada, seguindo a dimensão Económica pois, de acordo com o Observatório das 

PMEs Europeias (2002), para estas empresas uma das vantagens assumidas pela RS é a lealdade 

dos clientes, e, por último, as dimensões Social Externa e, até mesmo, do Ambiente são as menos 

valorizadas, em termos de RS, pelas razões apontadas anteriormente.  

Para definir os créditos, ou pontuações, das classes de desempenho “E” (práticas usuais) dos critérios 

que compõem a vertente de RS sugerida, segue uma síntese dos resultados apresentados pelo 

IAPMEI, et al., (2005). Começando pela dimensão Social Interna, apresentam-se os aspetos 

verificados pelo estudo do IAPMEI, et al., (2005) que complementam, de algum modo, os resultados 

de Santos, et al., (2006) apresentados anteriormente:  

Patrocínios e donativos - 76% (178 empresas)

• Atribuição de donativos

• Patrocínios em eventos desportivos

Emprego solidário - 53% (124 empresas)

• Oferta de estágios e bolsas de estudo

Parcerias e cooperação - 47% (111 empresas)

• Parcerias com outras organizações (instituições, ONGs, escolas, universidades, entre outros)

Coesão Social - 32% (76 empresas)

• Utilização de produtos/serviços de organizações locais
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a) Verifica-se que mais de metade das PMEs portuguesas investe na formação dos trabalhadores 

(87%), à semelhança do que se conclui de Santos, et al., (2006). No entanto, existem 

oportunidades diferenciadas de formação conforme a categoria profissional, isto é, aos quadros 

e aos restantes trabalhadores, em que os primeiros têm oportunidade de se formar em qualquer 

área num regime pós laboral e os restantes têm formação sobre as suas funções no horário 

laboral.  

 

b) Grande parte das PMEs inquiridas possuem medidas de saúde, segurança e higiene no 

trabalho (90,2%), o que vai ao encontro da existência de medicina no trabalho comprovada por 

Santos, et al., (2006). Contudo, ambos os estudos revelam falta de programas de prevenção 

de riscos profissionais por parte das PMEs. Ainda assim, de acordo com Santos, et al., (2006), 

pouco mais de metade garantem formação relacionada com a saúde e segurança no trabalho. 

 

c) Ambos os estudos revelam que são poucas as PMEs que promovem o apoio social aos 

colaboradores e familiares, no qual o IAPMEI, et al., (2005) refere que esta situação advém do 

facto de as PMEs possibiliaterem uma relação mais próxima entre todos, pois os apoios são 

atribuídos em situações especiais e pontuais. Segundo Santos, et al., (2006), a prática mais 

comum é conferir a existência de refeitório e espaços de convívio. Por sua vez, os apoios 

económicos têm menos envolvência das PMEs em Portugal.  

 

d) Verifica-se que grande parte das PMEs inquiridas possuem uma estrutura de comunicação 

rígida e uniderecional (80,4%), não havendo partilha das decisões dos órgãos de chefia para 

os restantes trabalhadores. Este cenário é confirmado por Santos, et al., (2006), na medida em 

que se verificam reuniões internas nos diversos departamentos mas menos de metade das 

PMEs, abrangidas neste estudo, não envolvem os trabalhadores na tomada de decisões nas 

questões relacionadas com os seus interesses. 

 

e) Relativamente à igualdade de oportunidades por género, Santos, et al., (2006) revela que 

grande parte das PMEs garantem esta igualdade no acesso à formação, política salarial e na 

progressão de carreira. No entanto, o IAPMEI, et al., (2005) vai mais longe, apontado que 

quase metade das PMEs inquiridas não consideram que ocorra discriminação por género na 

atribuição de oportunidades, embora se esteriotipem funções a serem desempenhadas, 

exclusivamente, por homens ou mulheres. Relativamente à não-discriminação por 

nacionalidade, de acordo com o IAPMEI, et al., (2005), existe contratação de imigrantes, desde 

que os seus objetivos caminhem ao encontro dos requisitos da entidade emoregadora.   

 

f) Ambos os estudos revelam que são poucas as PMEs que efetuam o recrutamento de pessoas 

de grupos sociais desfavorecidos (por exemplo, pessoas com deficiência). 
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g) Uma grande parte das PMEs garante um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal (79%), 

embora, segundo o IAPMEI, et al., (2005), este equilibrio esteja garantido pela legislação 

nacional e a relação próxima entre todos seja caracteristico das PMEs. Por sua vez, Santos, et 

al., (2006) evidencia que a flexibilidade de horários de trabalho e a concentração do tempo 

normal de trabalho em menor número de dias decorrem numa percentagem pouco significativa 

de PMEs. 

A mesma síntese dos resultados do IAPMEI, et al., (2005) é realizada no âmbito da dimensão Social 

Externa: 

a) Pouco mais de metade das PMEs inquiridas considera que garante uma boa reputação junto 

da comunidade envolvente e realiza donativos, especialmente de ordem monetária (57%). Este 

cenário é confirmado por Santos, et al., (2006), que também realça os patrocínios em eventos 

desportivos, doações de produtos/serviços e atribuição de estágios (mais para as médias 

empresas).  

Por fim, segue a dimensão Económica:  

a) Grande parte das PMEs disponibiliza informação sobre os seus produtos/serviços, tal como 

confirmam ambos os estudos. O IAPMEI, et al., (2005) evidencia, ainda, que mais de metade 

das PMEs inquiridas disponibilizam informação sobre a empresa (66%), maioritariamente 

aquela que é obrigatória. Posto isto, verifica-se que existe um contacto impessoal com os 

clientes, visto que a informação ao cliente é disponibilizada, preferencialmente, na internet e 

em catálogos, existindo, assim, pouca abertura para o exterior. 

 

b) Ambos os estudos confirmam o tratamento de sugestões e reclamações dos clientes numa 

grande parte das PMEs, embora o IAPMEI, et al., (2005) volte a realçar a impessoalidade deste 

processo, preferencialmente por meio de questionários.  

 

c) Mais de metade das PMEs abrangidas pelo estudo estabelece parcerias (68%) que são 

benéficas em termos de conhecimento adquirido e capacidade negocial. 

Após o levantamento dos resultados obtidos pelos dois estudos considerados, foi possível estabelecer 

o número mínimo de créditos que satisfaz as classes de desempenho “E” (práticas usuais) de cada 

critério de avaliação das 4 áreas de intervenção que estruturam a nova de RS, com vista a ser integrada 

no sistema de certificação LiderA.  

Depois de estabelecidos os créditos para a classe “E” de cada critério, foi atribuído o número mínimo 

de créditos a atingir em cada classe de desempenho superior, tendo em consideração que os princípios 

internacionalmente reconhecidos, abordados no capítulo 5.1, representam um conjunto de boas 

práticas de RS e, portanto, um bom desempenho em termos de RS.  
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A partir do Anexo XV é possível visualizar uma descrição pormenorizada da vertente RS, incluindo o 

sistema de distribuição de créditos pelas classes de desempenho de cada critério de avaliação, que 

constituem as 4 áreas de intervenção apresentadas no capítulo 5.2. O Anexo IV apresenta um sumário 

do número de créditos correspondentes a cada classe de desempenho no final da avaliação de todos 

os critérios. Sugere-se que a leitura da estrutura da vertente RS se realize da seguinte forma: 

1. Começar com uma das quatro áreas de intervenção, revendo os critérios de avaliação que a 

constituem (Anexo VI e seguintes); 

2. Rever os limiares que caracterizam cada um dos critérios (Anexo XV e seguintes); 

3. Para cada conjunto de limiares, começar pelos créditos atribuídos na classe “E” e avançar para 

a distribuição de créditos pelas classes de desempenho superiores a esta prática usual 

(estabelecida a partir das práticas de RS das PMEs).  
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6. Implementação do Modelo de Avaliação de Responsabilidade 

Social no Pestana Troia  

Com a finalidade de testar a estrutura da vertente Responsabilidade Social, com vista a ser integrada 

no sistema português de certificação de construções sustentáveis, LiderA, esta foi aplicada, pela 

primeira vez, no caso prático considerado no âmbito deste estudo, o Eco Resort Pestana Troia.  

Para este efeito, foi reunida toda a informação necessária para a avaliação dos critérios do modelo de 

avaliação de RSE, recolhendo informação do local e revendo o Relatório de sustentabilidade (Pestana 

Sustainability, 2011), publicado pela Planet Guest, apresentado no capítulo 3.  

As classes de desempenho obtidas em cada critério de avaliação, integrados nas 4 áreas de 

intervenção que estruturam esta vertente, foram atribuídas segundo a fundamentação seguinte:  

1. Práticas Laborais 

a) Condições de Trabalho:   

 Empregabilidade e Termos Contratuais: Uma vez que o empreendimento é totalmente novo 

e recente, decorreu a contratação de alguns trabalhadores e as saídas registadas até ao 

momento são mínimas. Todos os contratos de trabalho realizados cumprem a legislação 

Portuguesa, assim como o respeito pela atribuição de licenças de maternidade ou 

paternidade, sem registo de ocorrências neste sentido. A privacidade dos trabalhadores é 

devidamente respeitada, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos trabalhadores 

está garantido e, em termos de recrutamento, não é permitido trabalho infantil e não existe 

discriminação de qualquer tipo. Não se verificam processos de recrutamento específicos 

para colmatar casos de exclusão social.  

 

 Remuneração: Vai também ao encontro da legislação Nacional, sem discriminação por 

género. Existe um programa de atribuição de prémios por produtividade (como colaborador 

do mês ou do ano) sem discriminação por género e/ou categoria profissional. A solicitação 

de horas extraordinárias, quando necessário, é realizada de forma justa, cumprindo a 

legislação no que se refere ao pagamento, mais uma vez, sem qualquer tipo de 

discriminação.  

 

 Saúde e Segurança no Trabalho: O número de incidentes ocorridos (acidentes de trabalho) 

é mínimo, bem como o seu nível de gravidade. Confirma-se a existência de medidas 

preventivas sobre os maiores riscos na saúde e segurança no trabalho. Adicionalmente, 

respeitam-se os seguintes direitos dos trabalhadores: 

- Obter informação exata e completa acerca dos riscos de saúde e segurança e das 

melhores práticas para mitigar esses riscos; 

- Ser consultado em todos os aspetos de saúde e segurança relativos ao seu trabalho; 

- Se necessário, obter aconselhamento de organizações externas; 
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- Participar na tomada de decisões relacionadas com saúde e segurança, inclusive 

investigação de acidentes;  

- Fornecer cuidados médicos e primeiros socorros de imediato aos trabalhadores que 

sofreram acidentes, bem como o acompanhamento médico ao longo do percurso 

profissional; 

- Fornecer serviços médicos ao agregado familiar dos trabalhadores; 

- Garantir o acesso a casas-de-banho limpas, água potável, local de armazenamento de 

alimentos e, quando necessário, acesso a dormitórios limpos e seguros. 

 

 Dos 32 créditos disponíveis atribuíram-se 29 ao critério Condições de Trabalho, o 

equivalente a um bom desempenho, classe “A+”, por ter respeitado 7 dos 9 tópicos 

disponíveis para avaliação da saúde e segurança no trabalho, e não se confirmar a 

existência de uma comissão de saúde e segurança no trabalho propriamente dita. 

Relativamente à empregabilidade, foi descontado 1 crédito por não se confirmar a existência 

medidas para colmatar a exclusão social nos processos de recrutamento e seleção. No que 

se refere à remuneração, foi atribuída a totalidade dos créditos.  

 

b) Relação com os Trabalhadores:  

 Diálogo Social: Existem trabalhadores sindicalizados no Grupo, por isso assume-se que 

existe o respeito e promoção ao direito de associação e negociação coletiva. 

Consequentemente, não existem interferências nas atividades que dizem respeito aos 

sindicatos, durante a execução das suas funções, e, nos momentos em que é necessário 

chegar a um acordo mútuo sobre questões laborais existe uma interação positiva entre 

ambas as partes. Nos processos de restruturação e mudança organizacional, a 

participação dos trabalhadores é promovida, assim como existem medidas para evitar 

despedimentos. Existe uma boa política de comunicação com todos os trabalhadores, 

partilhando informação relevante e do interesse de todos. 

 

 Desenvolvimento Humano e Formação no Trabalho: A primeira ação de formação para os 

trabalhadores do novo empreendimento totalizou mais de 30 horas de formação por 

trabalhador, sem discriminação por género e/ou categoria profissional. Durante o 

planeamento da formação foram tidas em conta as necessidades do desenvolvimento de 

competências dos trabalhadores, assim como existem programas de avaliação periódica 

do desempenho, para estimular a motivação e qualificação dos trabalhadores, alinhados a 

oportunidades de progressão de carreira, como mudanças de função ou cargos de chefia, 

sem qualquer tipo de discriminação. 

 

 Foi atribuída a totalidade dos créditos na Relação com os Trabalhadores e, portanto, a 

classe de desempenho máxima, “A++”, por se ter confirmado a existência de todos os 

limiares que caracterizam este critério.  
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c) Auditorias / Monitorização: 

 Verificam-se auditorias ou verificações periódicas sobre as práticas laborais relacionadas 

com as condições de trabalho e relação com os trabalhadores, por forma a garantir que 

tudo decorre com a normalidade definida pelo próprio grupo. Existência de Planos de Ação 

Corretiva no caso de serem encontradas inconsistências sobre as práticas laborais 

auditadas e de um sistema de tratamento de reclamações e sugestões de todos os 

envolvidos sobre as práticas laborais decorrentes. Verifica-se a avaliação da satisfação 

dos trabalhadores anualmente, através de uma iniciativa designada por Estudo do Clima 

Organizacional da Empresa, realizado por uma entidade externa. Este estudo envolve 

questões relacionadas com a satisfação dos colaboradores e pedido de sugestões. Com 

base nos resultados obtidos, são aplicadas medidas de ação corretiva nos pontos a 

melhorar. Existe também a avaliação do colaborador, na qual é incluído um capítulo sobre 

a satisfação dos colaboradores. 

 

 Foi atribuída a totalidade dos créditos no critério referente à Auditoria/Monitorização e, 

portanto, a classe de desempenho máxima, “A++”, por se ter confirmado a existência de 

todos os limiares que o caracterizam.   

 

2. Direitos Humanos 

a) Direitos no Trabalho:  

 Em todo o Grupo, verifica-se a existência de um código de ética, que é alargado aos seus 

principais fornecedores. Não se verificam módulos de formação sobre os Direitos Humanos 

aos trabalhadores, embora o código de ética garanta o respeito pelos Direitos Políticos e 

Cívicos e pelos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. 

 

 Foram atribuídos 7 dos 12 créditos disponíveis, o equivalente a uma classe de desempenho 

“B” por não se confirmar a existência de programas de formação sobre os Direitos Humanos 

aos trabalhadores.  

 

b) Auditorias / Monitorização: 

 Verifica-se a existência de um procedimento de auditoria pelo respeito aos Direitos 

Humanos, bem como um sistema de tratamento de reclamações ou denúncias de todos os 

envolvidos, e o conhecimento das condições nas quais os serviços estão a ser fornecidos. 

Não se consideram medidas de ação preventiva a situações de risco nem respostas para 

situações especiais, como catástrofes naturais, conflitos políticos, entre outros. Até ao 

presente momento, não se verifica alguma subscrição a princípios internacionalmente 

reconhecidos, no entanto um dos objetivos delineados para o ano 2013 foi a subscrição 

dos Dez Princípios das Nações Unidas. Uma vez que até à data da elaboração desta 
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avaliação não foi publicado uma nova versão do Relatório de Sustentabilidade não foi 

possível confirmar se este objetivo foi cumprido e, por isso, não foi pontuado.  

 

 Foram atribuídos 3 dos 6 créditos disponíveis, atingindo a classe “B”. A confirmação da 

subscrição dos Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas, ou de outros princípios 

reconhecidos internacionalmente, poderá conduzir a uma classe “A”.  

 

3. Envolvimento Social 

a) Integração na Comunidade Local:  

 Verifica-se um estudo dos impactes socioeconómicos, assim como medidas de mitigação 

aos impactes negativos e de maximização dos impactes positivos identificados, para além 

de o estabelecimento de objetivos a cumprir perante todos os stakeholders. As iniciativas 

de apoio à comunidade local implementadas, até ao momento, são: donativos aos 

Bombeiros Voluntários e oferta de bens materiais a Instituições, utilização de produtos 

locais, políticas ambientais e sociais, incentivo à empregabilidade local, e apoios às 

famílias dos trabalhadores (apoio jurídico, administrativo, entre outros). 

 

 A partir do momento em que se verificam estudos sobre o impacte socioeconómico das 

atividades que envolvem o empreendimento, assim como medidas de mitigação e 

maximização dos impactes negativos e positivos, respetivamente, e um mapeamento dos 

objetivos perante os stakeholders, a atribuição de créditos fica dependente do número de 

iniciativas do interesse da comunidade envolvente do próprio empreendimento. Neste caso, 

as 5 iniciativas descritas anteriormente, a somar aos limiares acima descritos, garantem a 

atribuição de 6 dos 11 créditos disponíveis, atingindo a classe “A” neste critério.  

 

b) Envolvimento Responsável:  

 Verifica-se a implementação de políticas de anticorrupção, que são comunicadas a mais 

de metade dos trabalhadores, qualquer que seja a categoria profissional. Existe 

transparência no que se refere a qualquer tipo de contribuições, quando ocorrem, e não se 

registam ocorrências ao nível da concorrência leal e direitos de propriedade. Não se verifica 

uma associação com outras entidades na luta contra a corrupção. 

 

 Foram atribuídos 14 dos 15 créditos disponíveis, correspondente a uma classe “A+”, por 

mão se confirmar a associação com uma entidade externa na luta contra a corrupção.  

 

c) Medidas de Consumo:  

 Não se registou qualquer ocorrência relativamente às medidas de consumo referidas e 

verifica-se que a informação essencial acerca da utilização dos produtos/serviços é 

disponibilizada a todos os stakeholders, os impactes na saúde e segurança dos 

consumidores são devidamente controlados, existe um sistema de tratamento de 
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reclamações e sugestões dos consumidores, garantia de um bom serviço ao consumidor, 

e respeito pela sua privacidade. 

 

 Foi atribuída a totalidade dos créditos disponíveis para este critério, “A++”, uma vez 

confirmada a existência de todos os limiares que o caracterizam.  

 

4. Integração da Responsabilidade Social 

a) Estratégia de Negócio: 

 O Grupo integra a RS na sua estratégia de negócio ao definir princípios de RS adequados 

à sua atividade, incorporando-os na sua cultura organizacional, define objetivos 

mensuráveis e estabelece prazos para os atingir. Além disso, foi desenvolvido um 

programa que se dedica integralmente às questões do desenvolvimento sustentável, 

Planet Guest, que envolve a divulgação de um Relatório Sustentável, estando garantida a 

questão da transparência sobre os interesses e objetivos do Grupo. Este relatório cumpre 

os seguintes requisitos:  

- Publicação de versões atualizadas periodicamente, que podem ser comparadas;  

- Reconhecimento das necessidades e expectativas de todos os stakeholders, fornecendo 

toda a informação necessária para as satisfazer, demonstrando a sua importância para a 

organização;  

- Revela detalhes sobre medidas de mitigação adotadas em todas as atividades que 

constituem a organização (procedimentos adotados e quais os resultados obtidos e 

esperados em termos de desenvolvimento sustentável) e projeta objetivos para um prazo 

temporal previamente definido;  

- Por último, subscreve diretrizes reconhecidas internacionalmente para a elaboração dos 

relatórios (GRI).  

A publicação de versões atualizadas periodicamente permite comparar o desempenho 

sustentável conseguido no passado com o presente, o que também é considerado neste 

critério. 

 

 Foram atribuídos 6 dos 8 créditos disponíveis, correspondente a uma classe “A+” devido a 

ser ter confirmado a existência de 4 dos 5 tópicos, descritos acima, disponíveis para 

avaliação sobre a publicação periódica de um Relatório de Sustentabilidade. O 5.º tópico 

não foi pontuado devido ao Relatório de Sustentabilidade do Grupo Pestana (2011) ter sido 

avaliado segundo as diretivas da GRI mediante a apresentação de uma autodeclararão de 

nível B, sem ter ocorrido uma verificação externa. A questão da inovação nos mecanismos 

utilizados para se atingir os objetivos da RS não foi pontuada somente porque a classe de 

desempenho máxima, “A++”, é atingida se forem confirmados os 5 tópicos anteriormente 

referidos.  
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b) Responsabilidade Social na Cadeia de Fornecedores:  

 O código de conduta assumido pelo Grupo já foi assinado pelos seus principais 

fornecedores. No entanto, até ao presente momento, não se consideram as boas práticas 

de RS, por si só, um critério de exclusão no processo de seleção de novos fornecedores. 

 

 Este critério foi pontuado com 1 crédito, correspondente à classe “D” pelo facto de, até ao 

presente momento, não se consideram as boas práticas de RS, por si só, um critério de 

exclusão no processo de seleção de novos fornecedores, tal como referido anteriormente.  

 

Uma vez somados todos os créditos atribuídos aos critérios de avaliação que constituem este modelo, 

foi possível atribuir a Classe “A” relativamente ao desempenho em termos de RS do Eco Resort 

Pestana Troia (atingindo 95 em 119 créditos), uma avaliação similar à atribuída na aplicação do sistema 

de certificação atual do LiderA no capítulo 4. 

No Anexo V é possível comparar o número de créditos disponíveis em cada critério de avaliação com 

o número de créditos atribuídos com base na fundamentação descrita ao longo deste capítulo.   
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7. Conclusões e Recomendações 

7.1. Conclusões Finais 

A sustentabilidade é um conceito em crescimento. Até ao momento, inúmeros autores estudaram este 

conceito surgindo diversas correntes de pensamento em torno do mesmo. Apesar da ambiguidade que, 

de algum modo, está associada à multiplicidade de definições existentes, a verdade é que cada vez 

mais se aborda a sustentabilidade como sendo normal a sua incorporação no contexto atual. 

Atualmente existem iniciativas e políticas internacionalmente reconhecidas que incentivam a 

implementação de práticas sustentáveis através de linhas orientadoras.  

São cada vez mais as organizações que optam por medidas sustentáveis, procurando minimizar os 

impactes negativos e maximizar os positivos associados às suas atividades. A implementação de 

medidas sustentáveis nas suas três dimensões (económica, ambiental e social) visa não só respeitar 

os valores éticos fomentados pelas organizações mas também satisfazer as necessidades e 

expetativas de todos os stakeholders, conquistar reputação no mercado e adquirir vantagem 

competitiva como forma de criar valor.  

Um dos setores que mais contribui para o crescimento da económica mundial é o setor do turismo pois, 

em 2013, contribuiu 9,5% para o PIB mundial (6.689,7 biliões de euros) e 8,9% para a empregabilidade 

mundial (WTTC Portugal Impact, 2014). Tal como revelam os dados estatísticos dos dois estudos 

considerados (INE - Turismo, 2013; WTTC Portugal Impact, 2014), prevê-se um ligeiro abrandamento 

da atividade turística em termos de taxa de crescimento ao nível das contribuições no PIB e na 

empregabilidade. No entanto, o impacte que este setor exerce na económica mundial é significativo e 

espera-se que assim continue a longo prazo.  

Tendo em consideração que o setor de turismo envolve uma grande parte da população mundial, 

nomeadamente turistas, trabalhadores e comunidades envolventes, as atividades associadas 

produzem efeitos (positivos e negativos) não só em termos sociais (conflitos de valores, excesso de 

comercialização de artesanato e importação de novos estilos de vida com impactes negativos sobre as 

tradições locais e perda da identidade cultural) como também ambientais (consumo de combustíveis 

fósseis, emissão de gases poluentes no transporte de turistas e consumo de recursos naturais, como 

água e eletricidade). Assim, faz todo o sentido estender as práticas sustentáveis ao setor do turismo, 

produzindo um novo conceito: turismo sustentável. À semelhança do que acontece com o conceito de 

sustentabiliade, também existem várias iniciativas internacioais que estudam o turismo sustentável e, 

mais do que isso, incentivam a sua implementação.  

Neste sentido, o dinamismo associado à sustentabilidade e a necessidade exponencialmente crescente 

de a integrar nas atividades diárias das organizações, como as do setor do turismo que tanto influencia 

a economica global, torna-se uma grande oportunidade de estudo, concretamente na presente 

dissertação. 
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Se cada vez existem mais empresas a “praticar sustentabilidade”, então faz sentido que existam 

sistemas de avaliação voluntária a essas práticas, que abordam temáticas para além da legislação, tais 

como o BREEAM (sistema inglês) e o LiderA (sistema português).  

A presente dissertação inclui a implementação destes dois sistemas voluntários de certiticação de 

construções sustentáveis em um dos empreendimentos do grupo turistico mais representativo em 

Portugal, Grupo Pestana, concretamente o Eco Resort Pestana Troia. 

O conceito associado ao Pestana Troia é precisamente a sustentabilidade, o que constituiu uma 

oportunidade de, após implementar dois sistemas de avaliação distintos, avaliar o desempenho 

sustentável de um empreendimento turistico que, na sua génese, já integra práticas sustentáveis.  

No que se refere ao LiderA (versão 2.0), é composto por 6 vertentes, em que cada uma integra diversas 

áreas de intervenção, áreas essas que se traduzem em vários critérios de avaliação. Por sua vez, o 

BREEAM Communities (versão BREEAM utilizada na avaliação referida) é composto por 6 categorias 

que, à semelhança do LiderA, são compostos por sub categorias, com critérios de avaliação 

associados. Recorrendo a ambos os sistemas, são aplicados os critérios de avaliação (com pesos ou 

níveis de importância diferentes entre si) que os constituem, num empreendimento em processo de 

certificação (neste caso, Pestana Troia) e, de acordo com um sistema de ponderação de créditos (ou 

pontuações) é atingida uma classificação final. 

Por sua vez, a classificação final atribuída por ambos os sistemas revelou ser um ótimo indicador das 

práticas sustentáveis integradas no Pestana Troia (nas dimensões ambiental, económica e social). O 

Pestana Troia foi avaliado com uma classe ”A” pelo LiderA e com a cotação “Muito Bom” pelo 

BREEAM, estando apenas a dois passos de atingir a classificação máxima de ambos (“A++” e 

“Execional” pelo LiderA e BREEAM, respetivamente), até porque é expectável a continuidade de 

práticas sustentáveis, já planeadas e implementadas, neste Eco Resort. 

Após a avaliação do desempenho sustentável do Pestana Troia, focou-se a dimensão social da 

sustentabilidade, estando intimamemente ligada à Responsabilidade Social das Empresas. Tal como o 

conceito de sustentabilidade, também a RS tem sido alvo de estudo por inúmeros autores pois, desde 

os anos 50, com o lançamento do livro Social Responsibilities of the Businessman de Bowen, têm 

surgido diversas correntes de pensamento em torno deste tema, assim como sistemas de avaliação e 

certificação correspondentes. O inquérito realizado pela KPMG (2013) revela que existe um número 

significativo de empresas que publicam relatórios dirigidos à Responsabilidade Social, nos quais é 

expectável que as empresas apostem na transparência, integrem a Responsabilidade Social nas suas 

culturas e estabeleçam objetivos mensuráveis que correspondam aos interesses todos os stakeholders, 

ou seja, que as empresas demonstrem que para além do objetivo natural de criar valor, são socialmente 

responsáveis e não estão indiferentes perante questões ambientais e socioeconómicas.  

Posto isto, sugere-se que os sistemas de certificação de construções sustentáveis, nomeadamente o 

LiderA, considerem também critérios relacionados com a Responsabilidade Social das Empresas na 

avaliação do desempenho sustentável. Por essa razão, esta dissertação foi motivada para construir um 
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modelo (ou vertente) de avaliação à Responsabilidade Social das Empresas tendo em vista a sua 

integração na estrutura do LiderA.  

Para construir a estrutura deste modelo (áreas e critérios de avaliação) foram consideradas normas, 

iniciativas e políticas internacionais de RS, começando com uma revisão da ISO 26000, seguido de 

uma análise das diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE, Dez Princípios do Pacto Global 

das Nações Unidas, Livro Verde da CE dirigido à RS, norma SA 8000 e o Pacto Internacional da ONU. 

Desta análise intensiva resultaram 4 áreas de intervenção (cada uma com critérios de avaliação 

associados): Práticas Laborais (Condições de Trabalho, Relação com os Trabalhadores, Auditoria/ 

Monitorização; Direitos Humanos (Direitos no Trabalho, Auditoria/ Monitorização); Envolvimento 

Social (Integração na Comunidade, Envolvimento Responsável, Medidas de Consumo); Integração 

da Responsabilidade Social (Integração na Estratégia de Negócio, Responsabilidade Social na 

Cadeia de Fornecedores). 

Depois de definir as áreas e respetivos critérios de avaliação, foi necessário criar um sistema de 

distribuição de créditos (ou pontuações) pelos diversos critérios. Numa primeira fase recorreu-se a 

estudos relacionados com a Responsabilidade Social das PMEs (IAPMEI, 2005; Santos, et al., 2006) 

para aferir a classe de desempenho usual (“E”) de cada critério. A razão pela qual se optou por analisar 

as práticas de Responsabilidade Social implementadas pelas PMEs foi por estas disporem de menos 

recursos para investir em práticas deste tipo, que não estão diretamente ligadas à sua atividade e que 

não criam valor a curto prazo. Por essa razão, assume-se que as práticas mais comuns de RS nas 

PMEs correspondem a práticas usuais ou recorrentes. A distribuição de créditos pelas classes 

superiores à usual teve em consideração as boas práticas de Responsabilidade Social fomentadas 

pelas iniciativas internacionais já referidas. 

A primeira aplicação prática deste modelo de avaliação à Responsabilidade Social das Empresas 

decorreu no Pestana Troia. Mais uma vez, este empreendimento voltou a demonstrar um bom 

desempenho, desta vez em termos de Responsabilidade Social, atingindo a classe “A” (com 95 dos 

119 créditos disponíveis).  

Finalmente, conclui-se que a sustentabilidade, assim como os sistemas de certificação relacionados, 

desempenham um papel fundamental nos tempos de hoje e, mais do que isso, são uma tendência para 

o futuro, especialmente em setores que tanto contribuem para a economia mundial e que envolvem 

(direta e indiretamente) uma grande parte da população mundial, como o turismo. 
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7.2. Recomendações para o Futuro 

Uma recomendação ao modelo de avaliação de RS construído no âmbito desta dissertação tem a ver 

com a sua validação. Apesar de se ter realizado uma pesquisa intensiva de várias referências para 

construir este modelo, a única implementação prática do mesmo ocorreu no caso de estudo 

considerado, Pestana Troia. Contudo, por forma a conseguir testar este modelo, para posterior 

validação, é necessário aplicá-lo em vários empreendimentos, instituições ou empresas, de diferentes 

dimensões (micro, pequenas, médias e grandes empresas) e de diferentes setores de atividade, para 

conseguir identificar eventuais constrangimentos, inconsistências e necessidades ou tendências atuais 

que, por ventura, ainda não estejam incluídos nos critérios inicialmente definidos.  

Um dos constrangimentos que poderia ser minimizado com a aplicação deste modelo em várias 

instituições prende-se com a subjetividade associada à avaliação dos critérios. Por outras palavras, é 

expectável encontrar procedimentos mais rigorosos de reduzir, tanto quanto possível, a subjetividade 

associada à avaliação quantitativa dos critérios considerados neste modelo, com várias aplicações 

práticas (ou testes) em diferentes contextos, estabelecendo linhas orientadoras para minimizar este 

risco e/ou modificar a formulação de certos critérios para evitar que a subjetividade ocorra no momento 

da avaliação. Pretende-se, essencialmente, que diferentes assessores ao aplicarem os mesmos 

critérios perante o mesmo caso, consigam atingir a mesma classe de avaliação. Assim, a aplicação do 

modelo de avaliação de Responsabilidade Social em diversos contextos, para posterior validação, 

constitui um trabalho com possível continuidade no futuro. 

No caso de este modelo ser integrado na estrutura de certificação LiderA, um trabalho com possível 

continuidade é aferir o peso associado à nova vertente dirigida à Responsabilidade Social, face às 

restantes vertentes atualmente integradas na estrutura do LiderA. Relativamente ao peso associado às 

áreas que estruturam este modelo, sugere-se que todos os critérios apresentem exatamente o mesmo 

peso (ou nível de importância) no momento da sua ponderação com o número de créditos atribuídos, 

pois assume-se que todos os critérios de Responsabilidade Social das Empresas devem ser 

valorizados de igual modo. 
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Anexos 
 

Anexo I. Principais requisitos da norma ISO 26000.
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Anexo II. Temas fulcrais da ISO 26000:2010 relevantes na construção do Modelo de Avaliação de RS. 

 

 

 

 

Temas Fulcrais Descrição 

Governação 
Organizacional 

Sistema dirigido pelos líderes da organização para tomar decisões integrando 
os princípios de RS. Pode ser formal (estruturas e processos definidos) e 
informal (ligação com a cultura e valores fomentados). Depende da dimensão 
e do tipo de organização, e do contexto social, ambiental, económico, político 
e cultural onde se insere.  

Direitos Humanos Os Direitos Humanos dividem-se em duas categorias: Direitos Civis e Políticos 
(direito à vida, liberdade, igualdade, liberdade de expressão) e Direitos 
Económicos, Sociais e Económicos (direito ao trabalho, comida, saúde, 
educação, segurança social). 

Ambiente As atividades das organizações têm impactes no meio ambiente e podem 
estar associados ao uso de recursos naturais, poluição e desperdícios 
gerados, destruição de habitats naturais, perda de espécies, mudanças 
climáticas, e degradação do meio rural e urbano. As organizações devem criar 
medidas para minimizar estes impactes tendo em consideração as 
implicações económicas, ambientais e sociais (diretas e indiretas) implícitas 
nas suas decisões e no exercício das suas atividades, tais como uma 
abordagem de precaução, gestão de risco ambiental, avaliação do impacte 
ambiental, uso de práticas e tecnologias sustentáveis, consciencialização das 
questões ambientais, e pagamento por poluição gerada em excesso 
(ultrapassa o nível de poluição aceitável). 

Práticas Leais de 
Operação 

Alerta para a necessidade de adoção de uma conduta ética por parte das 
organizações, em relação a instituições governamentais, parceiros, 
fornecedores, colaboradores, clientes e concorrentes.  

Medidas de 
Consumo 

As organizações devem dispensar produtos e serviços aos consumidores 
(indivíduos que dão uso aos mesmos não envolvendo, necessariamente, 
pagamentos em dinheiro) de forma responsável, disponibilizando informação 
relevante, clara e exata, e promovendo o consumo sustentável. Apela também 
a práticas de marketing justas, proteção da saúde e segurança dos 

consumidores, proteção da privacidade, garantir o acesso aos produtos/ 
serviços e satisfazer as necessidades de grupos vulneráveis.   

Envolvimento e 
Desenvolvimento 
da Comunidade 

Entende-se por “Comunidade” uma área residencial e social localizada no 
mesmo local da organização, cujos impactes das suas atividades afetam a 
mesma. O “envolvimento na comunidade” implica uma integração na 
comunidade local no sentido de satisfazer os interesses comuns de ambas as 
partes, o que conduz ao “desenvolvimento da comunidade”, visando promover 
a qualidade de vida da população através da criação de emprego, promover 
a diversidade económica e desenvolvimento tecnológico, incentivar à 
educação e formação, preservar e promover a cultura e tradições locais, 
fornecer cuidados de saúde, participar em iniciativas do interesse da 
comunidades ao nível ambiental, económico e social, e contribuir com 
investimento social.  
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Anexo III. Síntese dos resultados do inquérito realizado pelo IAPMEI, et al., (2005). 

Dimensão Social Interna - Local de Trabalho 

Práticas de RS 
Casos 

% 
Observações 

Formação Profissional 87 
Verifica-se uma distinção entre a formação destinada aos quadros das empresas e do restante 
pessoal: os quadros têm formação em horário pós-laboral, em qualquer área, ao passo que 
os restantes trabalhadores têm formação acerca das suas funções durante o horário laboral. 

Saúde, Segurança e 
Higiene no Trabalho 

90,2 
Existem medidas implementadas mas não existem planos e/ou estratégias previamente 
estabelecidas. Além disso, verificou-se uma falta de sensibilização e informação relacionada 
com procedimentos de saúde e segurança ocupacionais. 

Apoio Social 59 
Inexistência de apoios sociais tanto aos colaboradores como aos seus familiares diretos, a 
não ser que o colaborador tenha uma necessidade específica e pontual. Acredita-se que esta 
situação advém do facto de as PME possibilitarem uma relação mais próxima entre todos.  

Processos de 
Comunicação nos 
Grupos de Chefias 

80,4 
Estrutura organizacional rígida, pelo que o processo de tomada de decisões não é partilhado 
e, portanto, o clima será menos propício à adoção de práticas de RS. Evidências de que a 
estrutura de comunicação é hierarquizada e unidirecional.  

Igualdade de 
Oportunidades 

48 

Apesar de quase metade das PME inquiridas afirmarem que não existe discriminação e que 
fomentam a igualdade de oportunidades, foram identificados casos nos quais se favorecem 
postos de trabalho unicamente para um dos géneros, assumindo que estes casos são fruto 
da diferenciação de aptidões humanas e naturais, não considerando isto discriminação. 
Contudo, o relatório de diagnóstico considera que, simplesmente, estas empresas não 
reconhecem a existência de situações de segregação da mão-de-obra em função do género, 
logo não sentem a necessidade de agir neste sentido. 

Não-Discriminação 
por Nacionalidade 

42 

Quase metade das PME não têm trabalhadores imigrantes, sendo que os entrevistados 
justificaram que os objetivos de ambas as partes são diferentes. No entanto, o relatório revela 
que os imigrantes estão mais disponíveis para trabalhar mais tempo do que os trabalhadores 
nacionais por terem como objetivo regressar ao seu país de origem, justificando também as 
suas qualidades profissionais, razões pelas quais os representantes das PME têm também 
uma imagem positiva dos trabalhadores imigrantes. Assim, verifica-se uma inconsistência nos 
critérios assumidos pelas próprias PME na contratação dos imigrantes pois não os contratam 
por os objetivos de ambas as partes não se cruzarem, ao mesmo tempo que reconhecem as 
suas qualidades profissionais.  

Colmatar a Exclusão 
Social 

8 Apenas 8% das PME contratam pessoas portadoras de deficiência física ou mental. 

Equilíbrio entre a Vida 
Pessoal e Profissional 

79 

Existem medidas que possibilitam a conciliação entre a vida pessoal e profissional, embora 
esta flexibilidade ocorra devido ao cumprimento da legislação e também por existir uma 
relação próxima entre todos nas PME. Conclui-se também que as PME inquiridas acreditam 
ser mais fácil adotar estas medidas em trabalhos de escritório do que em fábricas, devido aos 
processos serem contínuos e por turnos, logo inflexíveis e rígidos. 

Dimensão Social Externa - Comunidade Local 

Relacionamento com 
a Comunidade 

57 
Mais de metade das PME considera que tem um bom relacionamento com a comunidade, ou 
seja, que fomenta uma boa reputação perante a comunidade. Os apoios são maioritariamente 
monetários e não existe participação ativa no desenvolvimento da comunidade.   

Dimensão Económica - Mercado 

Informação sobre 
Produtos/Serviços 

85 
Uma grande parte das PME disponibiliza informação sobre os seus produtos/serviços aos 
seus clientes-alvo e recorrem à internet e catálogos para divulgação da informação, ou seja, 
de forma impessoal. 

Informação sobre a 
Atividade da Empresa 

66 
Este tipo de informação está disponível especialmente para as entidades obrigatórias 
(Finanças, Segurança Social, Banca, Fiscalidade). O relatório salienta a pouca abertura da 
maioria das PME para o exterior.  

Opiniões e Sugestões 
dos Clientes e 
Fornecedores 

91 
Quase todas as PME inquiridas recolhem e tratam informação proveniente dos clientes e 
fornecedores e/ou parceiros. O meio mais requerido para solicitar opiniões e sugestões é por 
questionários, mais uma vez uma forma impessoal de comunicar com o exterior.  

Estabelecimento de 
Parcerias 

68 

A maior parte das PME têm parcerias com outras empresas, que podem ser fornecedores, 
clientes e concorrentes. Segundo o relatório, os benefícios conseguidos com estas parcerias 
são ao nível do conhecimento e da capacidade negocial, havendo, neste caso, abertura para 
o exterior (ao contrário do que se verificou nas práticas anteriores).  

 

 

 

 



 
 

A-4 
 

Anexo IV. Sistema de distribuição de créditos pelas classes de desempenho de cada uma das áreas de 
intervenção do Modelo de Avaliação de RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V. Síntese dos resultados obtidos na aplicação do Modelo de Avaliação de RS no Eco Resort 
Pestana Troia. 

Classes 
Práticas 
Laborais 

Direitos 
Humanos 

Envolvimento 
Social 

Integração 
da RS 

Total 

G 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 

E 13 0 4 0 17 

D 17 2 7 2 28 

C 22 6 13 4 45 

B 25 8 16 6 55 

A 42 12 23 8 85 

A+ 47 14 27 11 99 

A++ 54 18 33 14 119 

Área Critério 
Créditos 

disponíveis 
Créditos 

atribuídos 
Classe de 

Desempenho 

Práticas 
Laborais 

1. Condições de 
trabalho 

32 29 A+ 

2. Relação com os 
trabalhadores 

14 14 A++ 

3. Auditoria/ 
Monitorização 

8 8 A++ 

Direitos 
Humanos 

1. Códigos de Conduta 12 7 B 

2. Auditorias/ 
Monitorização 

6 3 B 

Envolvimento 
Social 

1. Integração na 
comunidade local 

11 6 A 

2. Envolvimento 
responsável 

15 14 A+ 

3. Medidas de 
consumo 

7 7 A++ 

Integração da 
RS 

1. Estratégia de 
negócio 

8 6 A+ 

2. RS na cadeia de 
fornecedores 

6 1 D 

Classe de desempenho global 119 95 A 
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Anexo VI. Modelo de Avaliação de RS: Critérios de avaliação das Práticas Laborais. 
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Anexo VII. Modelo de Avaliação de RS: Critérios de avaliação dos Direitos Humanos.                                    
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Anexo VIII. Modelo de Avaliação de RS: Critérios de avaliação do Envolvimento Social. 
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Anexo IX. Modelo de Avaliação de RS: Critérios de avaliação de Integração de RS. 
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Anexo X. Avaliação do desempenho sustentável do Pestana Troia segundo o LiderA: Integração Local, Recursos e Cargas Ambientais. 

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC

Classe 

Avaliação
Fundamentação da avaliação

Valorização territorial C1 E
O empreendimento não foi construído em solo contaminado ou abandonado, não existiam infraestruturas no local, tendo sido construído de raiz, pelo que este critério 

não é aplicável.

Optimização ambiental da 

implantação
C2 A++

O empreendimento ocupa uma área de reserva ecológica, pelo que as áreas impermeabilizadas foram reduzidas ao máximo, por exemplo, as unidades de alojamento 

turístico conhecidas por Townhouses (1ª fase, já construídas) são casas modulares, em que os módulos assentam no solo sob distanciadores metálicos, mantendo a sua 

permeabilidade. Prevê-se esta medida nas restantes unidades de alojamento.

Valorização ecológica C3 A+

Sendo uma área de valorização ecológica, foram implementadas medidas para preservar todas as espécies da fauna e flora identificadas no local, procurando preservar 

a biodiversidade e as características dos habitats existentes. Zonamento preservando uma área de 48 ha de praia e zona dunar como "área verde de reserva natural", e 

existem medidas de ação e valorização dos habitats naturais e das espécies. A classe de desempenho máxima não foi atribuída devido ao facto de o habitat de uma das 

espécies arbóreas indígenas pertencer à zona de intervenção (onde se encontram unidades de alojamento e hoteleira).   

Interligação de habitats C4 A++
O empreendimento integra uma estrutura ecológica constituída por áreas verdes de reserva natural, de proteção, de enquadramento, de recreio e lazer, alinhamentos 

aerbóreos na estrutura viária e corredor de proteção à Via Urbana de Troia. 

6 Critérios Integração paisagística C5 A+

O empreendimento integra a estrutura ecológica definida anteriormente, remete à utilização de vegetação bem adaptada edafoclimaticamente (preferencialmente 

vegetação autóctone ou tradicional local), de materiais de boa qualidade e com cores que favoreçam a sua integração, de pavimentos pedonais permeáveis ou semi-

permeáveis, interdita vedações em tijolo ou betão, obriga a morfologia dos edifícios a adaptar-se à topografia existente (limitando escavações e aterros, e o abate de 

árvores) e os projetos de estacionamento coletivo consideram o sombreamento e minimização do impacte ambiental. A classe de desempenho máxima não foi atribuída 

porque durante as fases de construção e exploração o impacte sobre a paisagem continua a ser significativo, existindo medidas de mitigação.

14%
Protecção e valorização do 

património 
C6 A

Inicialmente foi considerada a possibilidade de existir património arqueológico soterrado nas areias do local, pelo que foram realizados estudos, envolvendo entidades 

competentes para o efeito, para averiguar a existência, ou não, de património arqueológico a conservar. Concluiu-se que não existem quaisquer vestígios arqueológicos 

soterrados nas areas.

IN
T

E
G

R
A
Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

SOLO 7% S

ECOSSISTEMAS 

NATURAIS
5% S

PAISAGEM E 

PATRIMÓNIO
2% S

Eficiência nos consumos - 

Certificação energética 
C7 A Avaliação correspondente à Classe de Eficiência Energética atribuída pelo Sistema Nacional de Certificação.

Desenho passivo C8 A Implementação de práticas de desempenho solar passivo.

Intensidade em carbono C9 A A maioria dos esquipamentos estão classificados com uma Classe de Eficiência Energética correspondente. 

Consumo de água potável C10 A
Verificam-se as seguintes medidas: Equipamentos eficientes; Sistemas de monitorização; Autoclismo de dupla descarca; Uso de torneiras misturadoras e redutores de 

água.

Gestão das águas locais C11 A

O abastecimento de água é garantido pela integração na rede pública de abastecimento de água de Troia, bem como o sistema de drenagem e tratamento de águas 

residuais é assegurado pela ETAR de Troia. As águas residuais tratadas são reencaminhadas para a rede de rega do empreendimento, o que contribui para a diminuição 

da quantidade de água captada para rega e da carga poluente infiltrada no solo, minimizando potenciais riscos de poluição acidental dos meios hídricos. Visto que o solo 

é arenoso, a recolha das águas pluviais não é facilitada. Contudo, está prevista a incorporação de sistemas de armazemento de águas pluviais junto de algumas 

unidades de alojamento.

Durabilidade C12 A Os materiais usados para a construção das unidades de alojamento turístico são de baixo impacte, provêm essencialmente do local e possuem elevada durabilidade.

Materiais locais C13 A Uso de materiais locais, tanto quanto possível.

9 Critérios Materiais de baixo impacte C14 A Razões apontadas no C12.

32%
PRODUÇÃO 

ALIMENTAR
2% S

Produção local de 

alimentos
C15 E Não existe produção de alimentos no local.

R
E

C
U

R
S

O
S

ENERGIA 17% S

ÁGUA 8% S

MATERIAIS 5% S

Tratamento das águas 

residuais
C16 E As águas residuais são tratadas na ETAR de Troia.

Caudal de reutilização de 

águas usadas
C17 A As águas residuais tratadas são usadas para fins que não exigem água potável, como as redes de rega.

EMISSÕES 

ATMOSFÉRICAS
2% S

Caudal de emissões 

atmosféricas - Partículas 

e/ou substâncias com 

potencial acidificante 

(Emissão de outros 

poluentes: SO2 e NOx)

C18 A
Redução do uso de equipamentos que funcionam por combustão com a instalação de fogões elétricos, coletores solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias 

(AQS) para substituir, tanto quanto possível, os esquentadores, e os veículos não são estacionados no interior das unidades de alojamento.

Produção de resíduos C19 A
A produção de resíduos foi devidamente controlada durante a fase de construção, no sentido de reduzir a percentagem de resíduos produzidos no local e encaminhados 

para o destino final sem valorização. 

Gestão de resíduos 

perigosos
C20 A+

Locais para arrumação segura e adequada das embalagens de limpeza; Não existência de substâncias perigosas nos produtos usados para a manutenção; Plano de 

gestão de resíduos perigosos.

Valorização de resíduos C21 A+ Existência de eco-pontos para a deposição de resíduos para reciclagem. 

8 Critérios
RUÍDO 

EXTERIOR
3% S

Fontes de ruído para o 

exterior
C22 A

O ruído gerado pelo funcionamento do empreendimento, como o ruído do tráfego afecto ao mesmo, não afetará os recetores sensíveis localizados no exterior do 

empreendimento, cumprindo as exigências legais aplicáveis.

12%

POLUIÇÃO 

ILUMINO-

TÉRMICA

1% S Poluição ilumino-térmica C23 A+
Colocação de sombras; Minimização das superfícies impermeáveis; Estacionamento com sombreamento; Presença de arborização; Cores claras em telhados e espaços 

exteriores comuns; Atenuação do efeito ilha de calor; Iluninação adequada e controlada. 

C
A

R
G

A
S

 A
M

B
IE

N
T
A

IS

EFLUENTES 3% S

RESÍDUOS 3% S
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Anexo XI. Avaliação do desempenho sustentável do Pestana Troia segundo o LiderA: Conforto Ambiental, Vivência Socioecónomica e Uso Sustentável. 

QUALIDADE   DO 

AR
5% S Níveis de qualidade do ar C24 A

As emissões poluentes atmosféricas, tanto na fase de construção como de exploração, são reduzidas garantindo, assim, a qualidade do ar, de acordo com os 

parâmetros regulamentados.

CONFORTO 

TÉRMICO
5% S Conforto térmico C25 A

As condições interiores de humidade e temperatura, tanto no inverno como no verão, satisfazem as necessidades dos utilizadores, por exemplo, as casas modulares, já 

construídas e vendidas, incluem soluções térmicas optimizadas, atenuação do efeito ilha de calor e utilização de um sistema de climatização ajustável e controlado. 

Prevê-se que o conforto térmico será igualmente assegurado nas restantes unidades de alojamento.

4 Critérios Níveis de iluminação C26 A
Aproveita-se a iluminação natural, tanto quanto possível, e a iluminação artificial é adequada às necessidades dos utilizadores e ao local, sendo regulável, eficiente e 

adequada à envolvente.

15% Conforto sonoro C27 A

Após a realização de medições acústicas conclui-se que o ambiente sonoro em toda a área do empreendimento é considerado pouco perturbado e adequado às zonas 

mistas e sensíveis. Constituição de um corredor de proteção acústica adejacente à Via Longitudinal de Troia, a única fonte de ruído com interesse de intervenção. As 

unidades de alojamento também incluem soluções acústicas optimizadas. Outras medidas são aplicadas para evitar a produção de ruído, como, por exemplo, limitar o 

período de tempo em que são realizadas festas, ou outros eventos que sejam fonte de ruído.

C
O

N
F

O
R

T
O

 

A
M

B
IE

N
T
A

L

ILUMINAÇÃO E 

ACÚSTICA
5% S

Acesso aos transportes 

Públicos
C28 E

O Ferry Boat e Catamaran são meios de transporte público que efetuam a ligação fluvial entre Setúbal e Troia: do Cais Sul de Troia ao Pestana Troia são cerca de 600 m 

(Ferry); da Doca do Adoxe ao Pestana Troia são cerca de 5 km (Catamaran). Através da via rodoviária, existe um transporte público que efetua a circulação de Alcácer 

do Sal, Sines e Grândola até Troia (paragens junto aos dois cais de Troia), passando por vários pontos de paragem até chegar ao destino. 

Mobilidade de baixo 

impacte
C29 A+

No condomínio existem rotas pedonais e ciclovias, bem como parqueamento de bicicletas, incentivando a mobilidade de baixo impacte e permitindo que os seus 

utilizadores tenham acesso facilitado a todos os pontos do seu interesse (praia, espaços verdes, ginásio, bar/restaurante, entre outros). No exterior do condomínio existe 

uma rota pedonal e ciclovia até ao centro de Troia.

Soluções inclusivas C30 A Verificam-se medidas inclusivas no condomínio, como rampas, espaços amplos e lugares priviligiados de estacionamento.

Flexibilidade - 

Adaptabilidade aos usos
C31 A

Nos espaços interiores (unidades de alojamento turístico) destacam-se a acessibilidade simplificada às tubagens de água e mecanismos de controlo, pré-instalação para 

climatização e sistemas de energias renováveis, multiplicação de fichas para equipamentos eletrónicos, e disponibilidade de varanda ou alpendre. Nos espaços 

exteriores destaca-se a existência de uma sala para festas.

Dinâmica económica C32 A

O empreendimento contribui para o desenvolvimento económico da comunidade local, na medida em que promove a empregabilidade local e qualificação, o estímulo de 

atividades económicas da região (por exemplo, no fornecimento de materiais de construção e prestação de serviços de turismo, comércio e restauração), fixação de 

população jovem e atração de novos residentes. 

Trabalho local C33 A

Praticamente todos os trabalhadores contratados são da área local e receberam formação sobre as suas funções. Desta forma, contribui-se para o aumento de 

qualificações e de oportunidades de crescimento e emprego da comunidade local. A oferta de emprego está relacionada com actividades da própria envolvente, como 

turismo e comércio.

Amenidades locais C34 A+

Amenidades naturais existentes no local: Praia, Espaços verdes, Parque infantil / Amenidades humanas existentes no local ou até 500 m do local: Ginásio, venda de 

alimentos e bar/restaurante. Existência de uma rota pedonal, segura e com iluminação ajustada, para o multibanco (situa-se a menos de 1 km do empreendimento), e 

também para o centro de Troia.

Interacção com a 

comunidade
C35 C

Existência de uma rota pedonal e ciclovia que permite que os utilizadores do condomínio tenham acesso a outros espaços de lazer na envolvente exterior, e de um 

bar/restaurante que interage com a comunidade local, podendo ser frequentado tanto pelos utilizadores como pela população local, e incentiva a compra de produtos 

regionais. Não existe, até à data, atividades que promovam a interação direta com a comunidade local, como torneios de jogos, festas, entre outros eventos.

Capacidade de controlo C36 A
Verifica-se a controlabilidade ao nível do conforto adequado aos utilizadores nas áreas seguintes: Temperatura, Humidade, Ventilação, Sombreamento e Iluminação 

(natural e artifical). 

Condições de participação 

e governância
C37 C

Verificam-se os Planos Munincipais de Ordenamento do Território: PDM, PU Troia, PP UNOP 5, de acordo com a Legislação Nacional. Está disponível uma página na 

internet, e, portanto, acessível a todos, acerca das características e ofertas associadas a este empreendimento turístico. Os restantes créditos seriam atribuídos se na 

fase inicial do projeto fosse considerada a interação entre os projetistas e os futuros utilizadores do espaço e/ou a comunidade local.

Controlo dos riscos 

naturais -  (Safety)
C38 A

Foram consideradas várias medidas para mitigar o impacte da ocorrência de riscos naturais: afastamento das construções da frente marítima, elaboração de Plano de 

Emergência em articulação com a Proteção Civil, ações de conservação do cordão dunar, e seguir orientações sobre o risco de tsunamis. 

13 Critérios
Controlo das ameaças 

humanas - (Security)
C39 A

No interior do empreendimento os espaços são bem iluminados e vigiados, tendo sido instalado um sistema de videovigilância, o acesso ao interior do condomínio está 

voltado para a rua principal, e existência de uma equipa de segurança com capacidade de intervenção.

19%
CUSTOS NO 

CICLO DE VIDA
2% S Custos no ciclo de vida C40 A+

Verifica-se a selecção de equipamentos com baixos custos de funcionamento, sistemas de poupança de energia e água, seleção de materiais duráveis e resistentes, e 

uso de materiais com aproveitamento na reciclagem (construção de arruamentos em calçada que constitui a via de circulação interna do condomínio). O uso dos 

materiais vai ao encontro da sua durabilidade e aplicabilidade.
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5% S
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AMENIDADES E                       

INTERACÇÃO 
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4% S
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Condições de utilização 

ambiental
C41 A

Informação dispensada aos utilizadores: manuais de funcionamento dos equipamentos instalados nas unidades de alojamento, existência de informações de 

sensibilização e explicativas da minimização do consumo de recursos, produção de cargas e de gestão e valorização de resíduos, informações nas áreas comuns e 

interiores (alojamento) sobre o sistema de incêndio, evacuação e contactos telefónicos úteis em situações de emergência.

3 Critérios
Sistema de gestão 

ambiental
C42 E Até ao momento não foi implementado um Sistema de Gestão Ambiental (como EMAS e ISO 14001). 

8% INOVAÇÃO 2% S Inovações C43 A++

As casas modulares (35 Townhouses já construídas e vendidas) constituem um sistema construtivo inovador por agregação de módulos multifunções, com soluções 

térmicas, acústicas e energéticas otimizadas, usando materiais naturais, recicláveis e duráveis; Constituição de um sistema de recirculação de águas residuais tratadas 

para rega dos espaços verdes; Incentivo ao uso de meios de transporte de baixo impacte, por meio de rotas pedonais e ciclovias; O condomínio privado é composto por 

várias unidades de alojamento e uma unidade hoteleira, com um leque variado de tipologias e soluções arquitetónicas, com vista a soluções térmicas, acústicas e 

energéticas otimizadas; Utilização de material reciclado, proveniente da demolição de dois edifícios na Península de Troia, para a construção de arruamentos em calçada 

da via de circulação interna do condomínio; Criação de uma rota pedonal de madeira, integrada na paisagem e com iluminação adaptada, no interior da vegetação nativa 

que faz o acesso das várias unidades de alojamento à praia.

VERTENTE ÁREA Wi
Pre-

Req.
CRITÉRIO NºC

Classe 

Avaliação

A 27,5%Classe obtida na avaliação:

GESTÃO 

AMBIENTAL
6% S
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Anexo XII. Avaliação do desempenho sustentável do Pestana Troia segundo o BREEAM: Governância, Economia Local e Condições Ambientais. 

 

 

PROCESSOS DE CONSULTA 2,3 GO 01 1 1 100 2,30

CONSULTA E ENVOLVIMENTO 3,5 GO 02 2 0 0 0,00

REVISÃO DO PROJETO 2,3 GO 03 2 0 0 0,00

GESTÃO DE INSTALAÇÕES 

COMUNITÁRIAS
1,2 GO 04 3 0 0 0,00

IMPACTE ECONÓMICO 8,9 SE 01 2 2 100 8,90

FORMAÇÃO E 

COMPETÊNCIAS
5,9 SE 17 3 3 100 5,90

AVALIAÇÃO DO RISCO DE 

INUNDAÇÃO
1,8 SE 03 2 0 0 0,00

POLUIÇÃO SONORA 1,8 SE 04 3 3 100 1,80

MICROCLIMA 1,8 SE 08 3 0 0 0,00

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES 

CLIMÁTICAS
2,7 SE 10 3 1 33 0,90

GESTÃO DO RISCO DE 

INUNDAÇÃO
1,8 SE 13 3 0 0 0,00

POLUIÇÃO LUMINOSA 0,9 SE 16 3 3 100 0,90

3,60

A segurança e iluminação das ruas que constituem o condomínio estão garantidas, sendo a iluminação dos espaços exteriores ao 

alojamento altamente eficiente e reduz a poluição luminosa.

Uma vez que o risco de inundação é mínimo devido à permeabilidade do solo arenoso, não se considera a avaliação do risco de 

inundação.

Após a realização de medições acústicas, conclui-se que o Regulamento Geral do Ruído é devidamente cumprido, pelo que o 

ambiente sonoro em toda a área do empreendimento é considerado pouco perturbado e adequado às zonas mistas e sensíveis. 

Constituição de um corredor de proteção acústica adjacente à Via Urbana de Troia, a única fonte de ruído com interesse de 

intervenção. As unidades de alojamento também incluem soluções acústicas otimizadas. Outras medidas são aplicadas para evitar a 

produção de ruído, como, por exemplo, limitar o período de tempo em que podem ser realizadas festas, ou outras fontes de ruído. 

Os impactes microclimáticos são considerados inexistentes no local do empreendimento, por isso este critério não se aplica.

Verifica-se o cumprimento do Legislação Nacional relativa ao Desempenho Energético dos Edifícios, sendo uma forma de colmatar 

as alterações climáticas, assim como a conservação da natureza. Para além disso, verifica-se também a diminuição do efeito ilha de 

calor, uma boa qualidade do ar e a reutilização de águas residuais para a rede de rega, minimizando potenciais riscos de poluição 

acidental dos meios hídricos. Existência de um Plano de Emergência com as autoridades de Proteção Civil para riscos decorrentes 

de situações meteorológicas adversas. Os restantes créditos não foram atribuídos por não se considerar um plano com 

características tão específicas acerca do impacte das alterações climáticas no local, e a minimização dos riscos associados, tal 

como ditam os parâmetros de avaliação correspondentes a este critério.

Os Riscos Naturais apontados referem-se às atividades sísmicas, tsunamis, instabilidade de terrenos e erosão costeira. Não se 

verifica um estudo detalhado sobre riscos de inundação devido à permeabilidade do solo arenoso.
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CATEGORIA Wi (%)

Créditos 

Disponíveis
N.º CritérioCRITÉRIO

Foi realizado um estudo sobre o impacte socioeconómico, com a descrição atual da dimensão social e a síntese dos impactes, 

positivos e negativos, decorrentes das atividades associadas ao empreendimento. Este estudo inclui a descrição da comunidade 

envolvente em termos localização geográfica, processo de desenvolvimento turístico, estrutura empresarial, acessos ao transporte, 

evolução da população residente, empregabilidade, poder de compra, e principais tendências do futuro da região. Adicionalmente, foi 

efetuada a avaliação dos impactes, apontando como impactes positivos a criação de emprego e desenvolvimento das atividades 

económicas (fases de construção e funcionamento), a fixação de população jovem e atração de novos residentes para o concelho de 

Grândola; Os impactes negativos na fase de construção baseiam-se nos eventuais incómodos ambientais e perturbação das 

acessibilidades e circulação locais, e na fase de funcionamento apontam-se o aumento da circulação rodoviária, a redução da 

capacidade de carga social da Península de Troia, uma dependência económica excessiva da atividade turística, a perda de 

identidade sociocultural, segregação entre turistas e população locais e redução da autonomia das instituições locais. Uma vez 

identificados todos os impactes em ambas as fases, foram estabelecidas medidas de maximização dos impactes positivos e de 

minimização dos negativos.

Praticamente todos os trabalhadores contratados são da área local e receberam formação sobre as suas funções. Desta forma, 

contribui-se para o aumento de qualificações e de oportunidades de crescimento e emprego da comunidade local.

Créditos 

Atingidos (%)
Pontuação 

Pontuação 

por 

Categoria

Fundamentação da Avaliação
Créditos 

Atribuídos

No caso do empreendimento turístico, não se considera que serviços locais prestados à comunidade sejam geridos durante a fase 

de construção numa ótica de serem entregues aos responsáveis pela sua operação e manutenção no final da obra. 

Verificam-se os Planos Municipais de Ordenamento do Território: PDM; PU Troia; PP UNOP 5, de acordo com a Legislação Nacional, 

e as autoridades locais foram consultadas durante a elaboração do projeto.

O envolvimento com a comunidade local, no sentido de recolher sugestões e reclamações acerca do empreendimento, através de 

consultas públicas, verificou-se por lei, não sendo pontuado. Os restantes créditos referem-se a um nível de especificidade não 

considerado. 

Pela razão apontada no critério anterior, este nível de especificidade relativo ao envolvimento da comunidade não é considerado. 
2,30

14,80
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Anexo XIII. Avaliação do desempenho sustentável do Pestana Troia segundo o BREEAM: Bem-Estar Social e Recursos e Energia. 

  

PRIORIDADES E 

NECESSIDADES 

DEMOGRÁFICAS

2,7 SE 02 1 1 100 2,70

ACESSIBILIDADE À 

HABITAÇÃO
2,7 SE 05 2 0 0 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

AMENIDADES
2,7 SE 06 7 3 43 1,16

DOMÍNIMO PÚBLICO 2,7 SE 07 2 2 100 2,70

UTILIDADES 0,9 SE 09 3 3 100 0,90

INFRAESTRUTURAS VERDES 1,8 SE 11 4 3 75 1,35

ESTACIONAMENTO LOCAL 0,9 SE 12 1 1 100 0,90

CONSERVAÇÃO LOCAL 0,9 SE 14 2 2 100 0,90

DESIGN INCLUSIVO 1,8 SE 15 3 1 33 0,60

11,21

Foram considerados estudos demográficos que incluem a caracterização do local e da comunidade envolvente em termos socioecomómicos, 

bem como medidas de mitigação aos impactes negativos identificados. Foram também averiguadas as necessidades dos futuros utilizadores, 

tendo sido criados espaços de lazer, acessos à praia, ginásio, piscinas, bar/restaurante, e acesso ao exterior, para o multibanco e centro da 

comunidade. A satisfação da procura a longo prazo está garantida.

Este critério não é aplicável no Setor do Turismo.

As amenidades locais que satisfazem as necessidades básicas dos utilizadores, em geral, estão garantidas: amenidades com prioridade média 

estão incluídas no condomínio, ou estão muito próximas do mesmo (espaços verdes, parque infantil, mutibanco, ginásio, piscinas, 

bar/restaurante, praia, campos de jogos); sobre amenidades com prioridade alta, a venda de alimentos encontra-se muito próxima do local, 

sendo possível chegar a pé ou de bicicleta de forma segura, mas não se encontram farmácias e centros de saúde por perto (até 1 km). Verificam-

se processos de monitorização sobre a satisfação das necessidades dos utilizadores do condomínio.

Fundamentação da Avaliação

Verificam-se medidas inclusivas no condomínio, como rampas, espaços amplos e lugares priviligiados de estacionamento. Os restantes 

parâmetros de avaliação não foram considerados pelo grau de especificidade que apresentam.

Foram consideradas as necessidades dos futuros utilizadores do condomínio, permitindo o usufruto por diferentes tipos de utilizador (incluíndo 

todas as faixas etárias e também pessoas com limitações físicas). Os espaços comuns (ou partilhados) e de alojamento do condomínio estão 

devidamente delineados, permitindo respeitar a privacidade dos residentes das unidades de alojamento e, ao mesmo tempo, satisfazer as 

necessidades de todos com espaços comuns (piscinas, ginásio, espaços verdes, praia, e bar/restaurante). Existem também moradias que 

incluem piscina privada. 

CATEGORIA CRITÉRIO Wi (%) N.º Critério
Créditos 

Disponíveis

Créditos 

Atingidos (%)
Pontuação 

Pontuação 

por 

Categoria

Créditos 

Atribuídos

B
E

M
-E

S
T
A

R
 S

O
C

IA
L

 E
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
: 

B
E

M
-E

S
T
A

R
 S

O
C

IA
L

No interior do condomínio existem pontos de acesso (rotas pedonais e ciclovias) para todas as amenidades do local, bem como o fornecimento 

dos serviços básicos (gás, eletricidade, água, telecomunicações e sistema de climatização). Estão reunidas as condições necessárias para 

satisfazer a procura a longo prazo.

Foi efetuado o levantamento das necessidades dos futuros utilizadores, bem como o recurso às autoridades locais, para definir toda a estrutura 

do condomínio, em termos de unidades de alojamento turístico, unidade hoteleira e o acesso aos espaços verdes. Existem rotas pedonais e 

ciclovias que permitem uma circulação segura no condomínio, com diversos pontos de acesso, e a manutenção e conservação dos espaços 

verdes estão assegurados. Os diversos serviços e amenidades disponíveis satisfazem necessidades de diferentes tipos de utilizador.

O estacionamento de viaturas no interior do condomínio está ajustado às necessidades dos utilizadores, em termos de espaço e de proximidade 

às unidades de alojamento. Existe também estacionamento para bicicletas. O estacionamento de ambos não afeta as atividades decorrentes 

dos utilizadores, nem atropela rotas pedonais, ciclovias e espaços verdes, não dominando o espaço das ruas.

Foram consideradas as características naturais, assim como o recurso às autoridades e representantes da comunidade local, para determinar o 

tipo e cor dos materiais a utilizar na construção, o estilo arquitetónico, a integração das infraestruturas na topografia do solo e na paisagem, 

conservação do património arqueológico soterrado nas areias (no caso de confirmada a sua existência), e soluções otimizadas acústicas, 

térmicas e energéticas integradas. Adicionalmente, foram tidos em linha de conta, na conceção e construção do empreendimento, Estratégias e 

Programas Nacionais relacionados com o desenvolvimento sustentável.

ESTRATÉGIA ENERGÉTICA 4,1 RE 01 11 3 27 1,12

CONSTRUÇÕES E 

INFRAESTRUTURAS 

EXISTENTES

2,7 RE 02 2 1 50 1,35

ESRATÉGIA DOS RECURSOS 

HÍDRICOS
2,7 RE 03 1 1 100 2,70

CONSTRUÇÕES 

SUSTENTÁVEIS
4,1 RE 04 6 2 33 1,37

MATERIAIS DE BAIXO 

IMPACTE
2,7 RE 05 6 4 67 1,80

EFICIÊNCIA DE RECURSOS 2,7 RE 06 4 0 0 0,00

EMISSÕES DE CARBONO NOS 

TRANSPORTES
2,7 RE 07 1 1 100 2,70

11,03
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Verifica-se uma boa gestão dos recursos hídricos, da qualidade do ar e dos resíduos, um bom desempenho energético, a conservação da 

natureza e biodiversidade, e o bem-estar social. Ao nível da saúde humana, foram aferidos riscos naturais, níveis de ruído, a dimensão 

sócioecomómica e medidas de mitigação para os impactes significativos identificados. Uma vez que, até ao momento, foi realizada uma 

avaliação preliminar BREEAM Communities, não foram atribuídos mais créditos neste critério.

Os materias utilizados na construção de todo o empreendimento são de baixo impacte e, adicionalmente, toda a via de circulação interna foi 

construída usando material reciclado. 

Este critério não se aplica uma vez que na área ocupada pelo empreendimento não existiam edifícios por reconstruir ou demolir. 

No interior do condomínio existem rotas pedonais e ciclovias com vários pontos de acesso, como forma de promoção aos meios de transporte 

sustentáveis. Além disso, são oferecidas duas bicicletas aos proprietários das unidades de alojamento para incentivar a circulação usando este 

meio de transporte.

Avaliação correspondente à Classe de Eficiência Energética atribuída pelo Sistema Nacional de Certificação (Classe A).

Foi utilizado material reciclado, proveniente da demolição de dois edifícios situados na Península de Tróia, para a construção de arruamentos 

em calçada que constitui a via de circulação do interior do condomínio.

O abastecimento de água é garantido pela integração na rede pública de abastecimento de Tróia, bem como a reformulação e ampliação da 

ETAR. Foram implementadas medidas de redução do consumo de água, isto é, da quantidade captada, e um sistema de reutilização de águas 

residuais tratadas para a rede de rega do empreendimento.
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Anexo XIV. Avaliação do desempenho sustentável do Pestana Troia segundo o BREEAM: Uso do Solo e Ecologia, Transportes e Movimento, e Inovação. 

 

ESTRATÉGIA ECOLÓGICA 3,2 LE 01 1 1 100 3,20

USO DO SOLO 2,1 LE 02 3 1 33 0,70

POLUIÇÃO DA ÁGUA 1,1 LE 03 3 1 33 0,37

MELHORIA DO VALOR 

ECOLÓGICO
3,2 LE 04 3 3 100 3,20

PAISAGEM 2,1 LE 05 5 4 80 1,68

APROVEITAMENTO DAS 

ÁGUAS PLUVIAIS
1,1 LE 06 3 0 0 0,00

9,15

Sendo uma área de valorização ecológica, foram implementadas medidas para preservar todas as espécies da fauna e flora 

identificadas no local. O zonamento integra uma estrutura ecológica constituída por áreas verdes de reserva natural, de proteção, de 

enquadramento, de recreio e lazer, alinhamentos aerbóreos na estrutura viária e corredor de proteção à Via Urbana de Troia. 

Considera-se que o estudo sobre o impacte na biodiversidade foi realizado por uma equipa devidamente competente e qualificada 

para este efeito.

De acordo com o Plano de Pormenor do empreendimento, o solo urbano encontra-se nas categorias seguintes: Estrutura Ecológica 

e de Urbanização Programada.

O abastecimento de água é garantido pela integração na rede pública de abastecimento de água de Troia, bem como o sistema de 

drenagem e tratamento de águas residuais é assegurado pela ETAR de Troia. As águas residuais tratadas são reencaminhadas para 

a rede de rega do empreendimento, o que contribui para a diminuição da quantidade de água captada para rega e da carga poluente 

infiltrada no solo, minimizando potenciais riscos de poluição acidental dos meios hídricos. Assim, os impactes que poderiam ser 

gerados foram atenuados promovendo a quantidade e qualidade das águas subterrâneas e superficiais da Península de Troia. É 

efetuado um controlo periódico de todo o sistema hídrico. Os restantos parâmetros que definem este critério não são aplicáveis num 

empreendimento turístico.

Uma vez implementadas medidas de preservação da biodiversidade, verifica-se que não existem impactes significativos sobre a 

mesma. As infraestruturas são integradas na paisagem, promovendo o acesso às amenidades locais por vias integradas na 

vegetação nativa, o bem-estar dos utilizadores, e a conservação dos habitats naturais da fauna e flora.

A realização do estudo sobre o impacte na paisagem envolveu a intervenção de uma equipa de Arquitetos Paisagistas, devidamente 

qualificados para este efeito, e foram implementadas medidas de proteção da vegetação nativa durante a fase de construção. Uma 

grande parte da vegetação nativa é protegida (tratando-se de uma área de valorização ecológica) e a estratégia de eficiência da 

água inclui também sistemas de rega. Existe um procedimento de manutenção e proteção de todos os espaços verdes.

Visto que o solo é arenoso, a recolha das águas pluviais não é facilitada. Contudo, está prevista a incorporação de sistemas de 

armazemento de águas pluviais junto de algumas unidades de alojamento.

Wi (%) N.º Critério
Créditos 

Disponíveis

Créditos 

Atribuídos
Fundamentação da AvaliaçãoCategoria Critério

U
S

O
 D

O
 S

O
L

O
 E

 E
C

O
L

O
G

IA
Créditos 

Atingidos (%)
Pontuação 

Pontuação 

por 

Categoria

AVALIAÇÃO DOS 

TRANSPORTES
3,2 TM 01 2 0 0 0,00

RUAS SEGURAS E 

APELATIVAS
3,2 TM 02 4 3 75 2,40

CICLOVIAS 2,1 TM 03 1 1 100 2,10

ACESSO AOS TRANSPORTES 

PÚBLICOS
2,1 TM 04 4 1 25 0,53

INSTALAÇÕES PARA 

CICLOVIAS
1,1 TM 05 2 2 100 1,10

INSTALAÇÕES PARA 

TRANSPORTES PÚBLICOS
2,1 TM 06 2 0 0 0,00

6,13

O Ferry Boat e Catamaran são meios de transporte público que efetuam a ligação fluvial entre Setúbal e Troia: do Cais Sul de Troia 

ao Pestana Troia são cerca de 600 m (Ferry); da Doca do Adoxe ao Pestana Troia são cerca de 5 km (Catamaran). Através da via 

rodoviária, um transporte público efetua a circulação de Alcácer do Sal, Sines e Grândola até Troia (paragens junto aos dois cais de 

Troia), passando por vários pontos de paragem até chegar ao destino. 

A existência de ciclovias no condomínio, boas condições de armazenanamento ou estacionamento das bicicletas, e garantia de uma 

boa manutenção das vias asseguram uma boa pontuação neste critério. 

Pela mesma justificação do critério TM 01, não são atribuídos créditos neste critério.
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As ciclovias são seguras e iluminadas, fazem ligação com os pontos de interesse dos utilizadores (amenidades locais e unidades de 

alojamento) e incentivam o recurso a meios de transporte sustentáveis.

Existe uma descrição dos acessos ao empreendimento através do Ferry Boat e da Via Rodoviária, com referência ao fluxo de 

passageiros e de viaturas entre 1998 e 2006 no Ferry, salientando a sazonalidade e os impactes negativos nas fases de construção 

e funcionamento. Não se verifica uma avaliação considerando o seguinte nível de especificidade: estudo do impacte dos transportes, 

com as autoridades locais, que quantifique o volume de tráfego, a capacidade dos meios de transporte, parques de estacionamento, 

medidas de melhoramento da rede de transportes, estudo ao nível das emissões de carbono, medidas de mitigação ao aumento do 

tráfego, registo de acidentes e medidas de segurança preventivas.

No condomínio estão garantidos meios de transporte sustentáveis (rotas pedonais e ciclovias), aspetos considerados na conceção 

das ruas e na integração das infraestruturas. Todas as vias são seguras aos utilizadores, com iluminação adequada, assegura-se 

uma paisagem atrativa ao longo das rotas pedonais, uma ligação facilitada a todos os pontos de interesse dos utilizadores e uma 

clara distinção entre o espaço público e privado. O risco de acidentes de circulação no condomínio é reduzido e ficou provado que a 

perturbação do ruído causado pelo tráfego afeto ao mesmo é pouco significativo nas zonas mistas e sensíveis.
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INOVAÇÃO 7 Inn 7 4 57 4 4,00

62,21% VERY GOOD 62,21

As casas modulares (35 Townhouses já construídas e vendidas) constituem um sistema construtivo inovador por agregação de 

módulos multifunções, com soluções térmicas, acústicas e energéticas otimizadas, usando materiais naturais, recicláveis e duráveis; 

Constituição de um sistema de recirculação de águas residuais tratadas para rega dos espaços verdes; Incentivo ao uso de meios 

de transporte de baixo impacte, por meio de rotas pedonais e ciclovias; O condomínio privado é composto por várias unidades de 

alojamento e uma unidade hoteleira, com um leque variado de tipologias e soluções arquitetónicas, com vista a soluções térmicas, 

acústicas e energéticas otimizadas; Utilização de material reciclado, proveniente da demolição de dois edifícios na Península de 

Troia, para a construção de arruamentos em calçada da via de circulação interna do condomínio; Criação de uma rota pedonal de 

madeira, integrada na paisagem e com iluminação adaptada, no interior da vegetação nativa que faz o acesso das várias unidades 

de alojamento à praia.
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Anexo XV. Modelo de avaliação de Responsabilidade Social – Práticas Laborais: Condições de Trabalho (a) Empregabilidade e Termos Contratuais (os critérios de avaliação estão referidos do Anexo VI, e seguintes, pela mesma ordem 
numérica dos limiares que os caracterizam).  
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Anexo XVI. Modelo de avaliação de Responsabilidade Social – Práticas Laborais: Condições de Trabalho (b) Remuneração (c) Saúde e Segurança no Trabalho; Relação com os Trabalhadores (a) Diálogo Social. 
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Anexo XVII. Modelo de avaliação de Responsabilidade Social – Práticas Laborais: Relação com os Trabalhadores (b) Desenvolvimento Humano e Formação no Trabalho; Auditoria e Monitorização. 
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Anexo XVIII. Modelo de avaliação de Responsabilidade Social – Direitos Humanos: Direitos no Trabalho (a) Código de Conduta (b) Direitos Políticos e Cívicos (c) Direitos Económicos, Sociais e Culturais; Auditoria/ Monitorização. 
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Anexo XIX. Modelo de avaliação de Responsabilidade Social – Envolvimento Social: Integração na Comunidade Local; Envolvimento Responsável (a) Políticas de Anticorrupção (b) Concorrência Leal (c) Direitos de propriedade. 

 



 
 

A-19 
 

Anexo XX. Modelo de avaliação de Responsabilidade Social – Envolvimento Social: Medidas de Consumo (a) Marketing Responsável (b) Saúde e Segurança no Trabalho (c) Privacidade dos Consumidores. 
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Anexo XXI. Modelo de avaliação de Responsabilidade Social – Integração da RS: Estratégia de Negócio (a) Integração na Estratégia de Negócio (b) Comunicação da RS (c) Monitorização e Rever Práticas de RS; RS na Cadeia de 
Fornecedores.  

 

 

 


