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Introdução 

Os critérios Green Key para restaurantes são destinados a estabelecimentos de restauração que não integram hotéis ou outro tipo de 

alojamento. De modo a ser elegível para o galardão, o estabelecimento candidato deve cumprir toda a legislação aplicável à sua atividade. 

 

1. Gestão Ambiental 

1.1 (O) Deve existir uma pessoa responsável 

pela área do ambiente, designada 

pela gestão de topo do 

estabeecimento. Junto da gestão de 

topo, essa pessoa será a responsável e 

o interlocutor por todas as questões 

relacionadas com o ambiente. 

Para assegurar que a candidatura é bem gerida e implementada, a gestão do estabelecimento é 

responsável pela seleção de um funcionário para desempenhar as funcões de gestor ambiental.  

Na maior parte dos casos, o gestor ambiental desempenha estas funções em part-time. A posição 

como gestor ambiental pode ser mencionada na descrição do posto de trabalho.  

As principais funções do gestor ambiental incluem: 

 Pessoa de contacto para todos os assuntos relativos a Ambiente / Sustentabilidade e 

mediador entre a gestão de topo, os colaboradores, fornecedores e representantes 

nacionais e/ou internacionais (ABAE e/ou FEE) do programa Green Key; 

 Responsável por instruções e apoio a outros colaboradores sobre boas práticas 

ambientais e divulgação interna do galardão; 

 Responsável pela organização, gestão e atualização dos dados ambientais sobre resíduos, 

limpezas e consumo de água e energia; 

 Responsável pela implementação da política ambiental e plano de ação; 

Durante a visita/auditoria ao estabelecimento, o gestor ambiental deverá estar presente para 

apresentar o trabalho desenvolvido no que diz respeito ao cumprimento dos critérios. 



1.2 (O) O estabelecimento deve definir uma 

política ambiental que: 

 Contenha os objectivos e 

metas ambientais; 

 Inclua o princípio da 

melhoria continua; 

 Inclua as actividades de 

Educação para o 

Desenvolvimento 

Sustentável dirigidas a 

colaboradores, clientes e 

comunidade envolvente; 

 Seja comunicado a todas as 

partes interessadas, como 

veículo de Educação 

Ambiental. 

Para assegurar uma visão estratégica do trabalho do estabelecimento em prol da sustentabilidade, 

deverá ser apresentada uma política ambiental que descreva o compromisso assumido e os 

objetivos gerais relativamente à gestão ambiental, informação e consciencialização. A política 

ambiental deverá incluir não só assuntos relativos ao Ambiente, mas também apresentar 

referências sociais, culturais, económicas e relativas à qualidade, saúde e segurança. 

Este documento é um manifesto geral que apresenta o compromisso do estabelecimento na 

melhoria contínua e na sua monitorização e avaliação, mas não deverá apresentar conteúdos 

específicos. A política ambiental é mais ambiciosa que a legislação nacional e regulamentos. 

A política deverá ser elaborada em cooperação com os colaboradores, de modo a incluir 

contributos tanto da gestão de topo como do staff. O documento deverá ser assinado pelo gerente 

ou proprietário do estabelecimento e estar disponível para todos os colaboradores e clientes. 

Aquando da visita / auditoria ao estabelecimento, deverá ser apresentada a política ambiental e 

demonstrada a sua aplicação. 

1.3 (O) O estabelecimento deve estabelecer, 

implementar e manter os objectivos e 

metas ambientais documentados. 

Para atingir os seus objectivos e 

metas ambientais, o estabelecimento 

deve implementar e manter um 

programa de Gestão Ambiental. Este 

De modo a assegurar um plano mais concreto para a sustentabilidade, deverá ser formulado um 

plano de ação anual com objetivos que reflitam o trabalho a ser desenvolvido para o 

cumprimento da política ambiental. Estes objetivos específicos deverão ser cumpridos no prazo 

máximo de 3 anos e o plano de ação deverá descrever o processo de implementação e 

cumprimento dos objetivos estipulados. O plano de ação  deverá incluir não só objetivos 

relativos ao Ambiente, mas também apresentar referências sociais, culturais, económicas e 

relativos à qualidade, saúde e segurança. 



programa deve incluir a definição 

dos responsáveis pelas acções para 

atingir objectivos e metas, os meios e 

prazos de realização. 

É esperado que o estabelecimento defina 3 pontos de ação, no mínimo, e que sejam baseados nos 

critérios internacionais Green Key. Seguindo o importante princípio da melhoria contínua, o 

estabelecimento deverá aumentar a percentagem de critérios-guia (G) cumpridos a partir do 

segundo ano de candidatura. Objetivos e ações que já tenham sido realizados não podem constar 

do plano de ação anual, ou seja, este documento deverá orientar a equipa do estabelecimento 

para novos desafios e sucessos. 

Duarante a visita/auditoria, será preenchida uma folha que irá conferir o cumprimento dos 

objetivos propostos inicialmente. Se o estabelecimento já tiver sido galardoado anteriormente, 

será avaliada a prestação em comparação com o ano transato. Caso os objetivos não sejam 

alcançados conforme previsto, deverá ser justificado por escrito para apresentar ao júri nacional 

e internacional do programa Green Key. 

1.4 (O) O estabelecimento deve criar e 

manter um arquivo com toda a 

informação relevante relativa ao 

“Green Key”.  

 

Para ter toda a informação acessível sobre o cumprimento dos critérios Green Key no 

estabelecimento, deverá ser organizada uma pasta em papel ou digital, organizada de acordo com 

as secções Green Key. Duarante a visita/auditoria, a pasta deverá estar disponível para consulta. 

O arquivo deve conter: 

 A política ambiental; 

 Os objectivos e metas; 

 Contratos com fornecedores; 

 Planos de formação ambiental; 

 Atas de reuniões que versem sobre os assuntos relacionados com o sistema; 



 A definição das responsabilidades; 

 Registos/medições relativas aos diferentes descritores ambientais. 

 Registo fotográfico das acções de Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

 Reclamações dos clientes. 

1.5 (O) O estabelecimento deve manter um 

plano de auditorias interno ao “Green 

Key” de acordo com a lista de 

requisitos a cumprir, fornecida pela 

coordenação, com uma frequência 

anual. 

O cumprimento deste critério é mais relevante no caso do estabelecimento se recandidatar ao 

galardão internacional Green Key. O gestor ambiental é o responsável pela candidatura e deverá 

estar atualizado no que se refere a possíveis alterações dos critérios ou atividades anuais. A 

recandidatura ao galardão implica a consulta prévia de novidades no site do programa Green Key 

e a aceitação das mesmas. Na visita/auditoria, é conferido o cumprimento dos critérios-

obrigatórios (O) e o aumento no cumprimento dos critérios-guia (G). 

1.6 (O) O estabelecimento  deve manter uma 

colaboração activa com parceiros de 

atuação relevantes. 

O objetivo deste critério é fomentar a criação de parcerias entre o estabelecimento e as várias 

entidades existentes na comunidade em que se insere o restaurante, sendo este um promotor do 

desenvolvimento sustentável destas mesmas entidades, como Organizações Não Governamentais 

(O.N.G.), I.P.S.S., fundações, autoridades locais, entre outras. 

Durante a visita/auditoria, deverão ser apresentados casos concretos de parcerias locais. 

1.7 (G) O estabelecimento  deve calcular a 

sua pegada carbónica, utilizando uma 

calculadora de CO2 reconhecida. 

Através de uma calculadorea reconhecida internacionalmente, como a que é disponibilizada no 

site Green Key, o estabelecimento calcula a sua pegada de carbono a partir do consumo realizado 

de energia e água. Este cálculo deve ser usado para identificar as flutuações nas emissões de 

carbono, anualmente ou mensalmente, com o objetivo de reduzir estas mesmas emissões e 

também para comparar as emissões entre diferentes estabelecimentos de restauração. 



Existem diferentes calculadoras, umas são gratuitas e outras são pagas, além de que varia o grau 

de complexidade das mesmas. É aconselhado o uso da calculadora disponibilizada no site 

internacional do programa Green Key. Após o cálculo das emissões, deve ser preparado um 

plano para a minimização do CO2 e as possibilidades de compensação destas emissões. 

2. Envolvimento dos Colaboradores 

2.1 (O) Os colaboradores devem empenhar-

se na melhoria contínua do “Green 

Key”, através da participação em 

comités ambientais, grupos de 

projecto ou reuniões com o 

responsável ambiental. 

É importante informar e envolver os colaboradores em totas as atividades ambientais. A gestão 

do estabelecimento deve organizar 1 a 3 reuniões, por ano, e registadas em atas. Manter os 

colaboradores informados sobre as iniciativas proporciona um entendimento do seu contributo 

no trabalho e objetivos do estabelecimento, assim como permite saber responder aos clientes 

sobre questões de sustentabilidade. Deve existir também a possibilidade dos colaboradores 

contribuírem com sugestões para a melhoria das atividade de educação ambiental para a 

sustentabilidade. 

Na planificação das reuniões, devem ser tidos em consideração os colaboradores sazonais para 

que estes também sejam informados e sensibilizados para o trabalho desenvolvido pelo 

estabelecimento ao longo do ano. Durante a visita / auditoria, será avaliado o nível de 

conhecimento dos colaboradores sobre o programa internacional Green Key e as iniciativas 

ambientais do estabelecimento candidato ao galardão. 

2.2 (O) O responsável ambiental comunicará 

ao gestor de topo os resultados das 

avaliações internas. 

As reuniões entre o gestor ambiental e a gestão de topo do estabelecimento são importantes para 

manter a gestão atualizada e envolvida no processo de candidatura e nas iniciativas do 

estabelecimento. Devem ser realizadas 1 a 3 reuniões anuais e registadas em atas. 



2.3 (O) O Responsável Ambiental tem de 

frequentar ou demonstrar possuir 

formação contínua no domínio do 

Ambiente. 

É importante que o gestor ambiental, assim como outros colaboradores com responsabilidades 

nas diversas áreas, tenham formação sobre boas práticas ambientais para descobrir e 

implementar no estabelecimento. A formação deve incluir as matérias relativas à gestão 

ambiental: água, energia, resíduos, limpezas,alimentação e bebidas, etc). Os melhores métodos 

de sensibilizar os clientes, fornecedores e todos os colaboradores, assim como as boas práticas 

sociais e o conhecimento sobre a biodiversidade local devem constar da formação. 

Esta formação pode ser interna ou externa. Caso seja externa, pode consistir na participação em 

seminários, conferências, visitas de estudo ou cursos online, entre outros. Em Portugal, o 

programa Green Key organiza todos os anos workshops nas várias regiões para formar e 

esclarecer as dúvidas no processo de candidatura. 

2.4 (O) O Responsável Ambiental deverá 

assegurar que todos os colaboradores 

do estabelecimento conhecem os 

objectivos e metas ambientais. 

É importante que o gestor ambiental comunique a todos os colaboradores do estabelecimento o 

conteúdo da política ambiental com o objetivo de incentivar a participação de todos nas 

iniciativas ambientais. Nos estabelecimentos mais pequenos, as reuniões devem ter a 

participação da gestão, dos colaboradores e do gestor ambiental. A sensibilização do staff deve 

ser realizada ao longo do ano através de cartazes afixados no estabelecimento, newsletters, 

disponibilizar uma caixa de sugestões, etc. Durante a visita/auditoria, serão averiguados os 

conhecimentos de alguns colaboradores sobre a política ambiental do estabelecimento. 

3. Informação aos Clientes 

3.1 (O) O estabelecimento deve identificar 

claramente que foi galardoado com o 

É requerido ao estabelecimento que coloque a placa Green Key, atribuída na Cerimónia Nacional 

de Entrega do Galardão, num local de destaque na entrada do estabelecimento. Podem também 



diploma “Green Key”. ser adquiridas, posteriormente, cópias da placa para serem afixadas noutros locais do 

estabelecimento, com um custo adicional. A placa tem um autocolante que identifica o ano do 

galardão, assim como o certificado que o estabelecimento recebe apresenta o período de validade 

do galardão. Após essa data, caso o estabelecimento não seja candidato ou galardoado no ano 

seguinte, a placa deverá ser retirada.  

3.2 (O) A informação e material relativo ao 

programa “Green Key” devem estar 

visíveis e acessíveis aos clientes. 

Os clientes de um estabelecimento Green Key devem ter o acesso fácil a informação Green Key, 

nomeadamente os critérios, a política ambiental e as iniciativas previstas. Como parte da adesão 

ao programa Green Key, o estabelecimento deverá promover as boas práticas ambientais através 

de imagens ou palavras chave que chamem a atenção dos clientes. 

3.3 (O) A informação sobre o programa 

Green Key, bem como informação 

ambiental devem estar visíveis na 

página de internet do 

estabelecimento. 

A página de internet do estabelecimento deve apresentar uma breve informação sobre o 

programa Green Key e as iniciativas previstas que serão implementadas pelo estabelecimento. 

Poderá ser utilizado o logótipo Green Key (no seu formato correto), desde que o estabelecimento 

seja galardoado nesse ano. Caso o estabelecimento não tenha website ou página em redes sociais, 

este critério não é aplicado. 

3.4 (O) É da responsabilidade do 

estabelecimento solicitar aos clientes 

para agirem de uma forma 

ambientalmente responsável durante 

a sua refeição, assim como no seu 

quotidiano através de uma brochura 

que estabeleça de forma clara, qual o 

É importante que o estabelecimento informe os clientes sobre o trabalho desenvolvido na área do 

Ambiente e incentive o cliente a participar ativamente no processo de melhoria contínua e nas 

próprias atividades do estabelecimento. O contributo e participação pode ser na área do 

Ambiente, mas também em assuntos relativos à qualidade, saúde, sociedade, entre outros. 

Durante a visita/auditoria, deverão ser apresentados exemplos da participação dos clientes. 



procedimento a adotar pelo cliente 

para atingir os objetivos e metas. 

3.5 (O) Os colaboradores devem estar 

preparados para dar qualquer 

informação sobre a Green Key e as 

actividades ambientais a decorrer no 

estabelecimento. 

Ao ser galardoado, o estabelecimento recebe uma placa e um certificado que comprovam o 

cumprimento dos critérios e o compromisso ambiental. Assim, os clientes poderão querer ter 

mais informações sobre o galardão e todos os colaboradores devem estar aptos a responder. 

Durante a visita/auditoria, serão questionados alguns colaboradores para aferir o cumprimento 

deste critério. Quanto ao conhecimento dos clientes, este poderá ser aferido através de um 

questionário em papel ou digital.  

3.6 (O) O estabelecimento deve estar apto a 

informar os clientes sobre transportes 

públicos, percursos pedestres e 

ciclovias e no caso de Turismo de 

Natureza, nas áreas protegidas. 

Com o propósito de sensibilizar os clientes para a mobilidade sustentável, o estabelecimento 

informa para os seguintes meios de transporte: sistemas de transporte público / privado coletivo 

como autocarro, comboio, metropolitano, elétrico, barco, etc; oportunidades e melhores trajetos 

para deslocação a pé ou bicicleta; disponibilizar uma tomada elétrica ou informar sobre o local 

mais próximo para carregar carros elétricos; ou ainda disponibilizar uma carrinha para o 

transporte dos clientes entre o alojamento e o restaurante. 

A informação sobre estas hipóteses deve ser fornecida pelo staff ou através de material 

informativo disponibilizado no síte do estabelecimento e outros canais de comunicação. 

Como parte integrante do programa Green Key, o estabelecimento fornece informação detalhada 

e completa sobre o estabelecimento e os seus serviços, assim como garante a veracidade dessa 

mesma informação. Durante a visita/auditoria, a informação sobre os sistemas de transportes 

locais deve ser apresentada e confirmada. 



3.7 (O) Devem existir instruções relativas às 

acções a efectuar relacionadas com a 

poupança de energia para clientes e 

colaboradores (cuidados na utilização 

da televisão, água, luz, aquecimento 

e desperdícios no geral). 

A redução da pegada ecológica conseguida através da poupança de energia e água, deverá ser 

informada aos clientes do estabelecimento, assim como as iniciativas que os clientes podem 

tomar para contribuir para essa poupança. 

A informação sobre estas poupanças deverá estar presente em cartazes e/ou nas áreas públicas do 

estabelecimento.  Como parte integrante do programa Green Key, o estabelecimento fornece 

informação detalhada e completa sobre o estabelecimento e os seus serviços, assim como garante 

a veracidade dessa mesma informação. Durante a visita/auditoria, a informação sobre os sistemas 

de transportes locais deve ser apresentada e confirmada. 

3.8 (G) O estabelecimento deve 

disponibilizar aos clientes um 

questionário no sentido de obter a 

opinião destes sobre o programa de 

Gestão Ambiental e desempenho 

sociocultural do empreendimento. 

Um questionário pode fornecer indicação do grau de satisfação dos clientes acerca dos serviços e 

iniciativas ambientais e socio-culturais do estabelecimento. Este documento também pode servir 

para aferir a valorização que o cliente atribui às boas práticas ambientais do estabelecimento, o 

que pode ser importante para melhorar o desempenho e em futuras campanhas de marketing. 

Em geral, as perguntas sobre este desempenho estão integradas num questionário mais 

abrangente sobre o estabelecimento. Se o feedback dos clientes for negativo, o estabelecimento 

deverá, logo que possível, implementar ações corretivas e informar os clientes das melhorias. 

Durante a visita /auditoria, deverá ser apresentado o questionário e exemplos de respostas já 

entregues, assim como as medidas corretivas.  

4. Água 

4.1 (O) O consumo de água deve ser lido e Com o objetivo de reduzir a pegada ecológica e também os custos associados, é necessário haver 



registado, pelo menos, uma vez por 

mês. 

um registo regular do consumo total de água e calcular o consumo de água por cliente. Se 

possível, as fontes de água deverão ser indicadas. 

A leitura e o registo poderá ser efetuado mais do que uma vez por mês. Assim, mais facilmente, 

serão detetadas fugas de água ou consumos excessivos. Caso isto aconteça, deverão ser 

implementadas medidas corretivas com caráter de urgência. 

4.2 (O) Os autoclismos não devem utilizar 

mais de 6 litros de água por descarga. 

Para reduzir a pegada ecológica através de poupança de água e reduzir custos, os sistemas de 

descargas de água adquiridos nos últimos 12 meses não devem exceder os 6 litros por descarga. 

Nalguns casos, o fluxo de água pode ser ainda mais reduzido.  

Para os autoclismos adquiridos há mais de 12 meses, também poderá ser reduzido o fluxo e 

durante a visita / auditoria deverá ser medido com um caudalímetro. 

4.3 (O) As torneiras não devem estar a 

pingar, nem os autoclismos devem 

verter entre utilizações. 

As fugas de água nas instalações do estabelecimento devem ser prontamente reparadas pois 

causam um impacte negativo na pegada ecológica e este consumo excessivo de água tem grandes 

custos monetários.  

Assim, devem existir procedimentos no estabelecimento para que os funcionários monitorizem 

com regularidade a existência de fugas e perdas de água. Durante a visita / auditoria, devem ser 

apresentadas, caso ocorram estas fugas, as medidas corretivas que foram implementadas. 

4.4 (O) O fluxo máximo de água das 

torneiras dos lavatórios não deve 

exceder os 8 litros por minuto. Tal 

Para reduzir a pegada ecológica e os custos associados ao consumo de água, o fluxo de água em 

75% das torneiras deverá não ultrapassar os 8 litros/minuto. Nalguns casos, o consumo pode 

ainda ser mais reduzido sem comprometer o conforto dos clientes. Para o cumprimento deste 



deve registar-se no mínimo em 75% 

dos lavatórios do estabelecimento. 

critério, o estabelecimento pode optar por torneiras que já tenham um sistema interior que 

restrinja o consumo de água ou então instalar redutores de caudal. Uma outra solução é diminuir 

a pressão no sistema que distribui a água pelo estabelecimento. Durante a visita / auditoria, serão 

medidos os fluxos em algumas torneiras e deverão ser apresentados os equipamentos ou sistemas 

utilizados para cumprir com este critério. 

4.5 (O) Os urinóis das áreas públicas devem 

ser equipados de sensor, sistema de 

poupança de água, ou serem do tipo 

que não usam água. 

Os urinóis instalados no estabelecimento deverão contribuir para a redução do consumo de água 

através de sensores de deteção, da não utilização de água ou ainda através de um botão que 

efetue uma descarga inferior a 3 litros.  

4.6 (O) Quando for efectuada a aquisição de 

máquinas de lavar loiça, estas não 

devem consumir mais de 3,5 litros de 

água por ciclo. 

Num restaurante, uma grande parte da água utilizada é para lavagem de loiça e utensílios. Assim, 

é importante implementar medidas para minimizar este consumo. Durante a visita /auditoria, 

deverão ser apresentados os documentos que comprovam a descarga máxima de 3,5 litros de 

água por utilização. 

4.7 (O) Próximo das máquinas de lavar 

devem existir informações sobre a 

forma de as utilizar rentabilizando a 

utilização da água. 

Para reduzir a pegada hídrica e os custos associados ao consumo de água, deverão existir 

instruções para as boas práticas ambientais no uso das máquinas. Estas instruções devem ser 

apresentadas com uma mensagem simples e clara, indicando o programa correto a utilizar, a dose 

de detergente, entre outras boas práticas ambientais.  

4.8 (O) Na cozinha devem ser instalados 

Filtros de Gorduras. 

Instalação de um decantador/separador de gorduras e féculas. Estes são equipamentos estanques 

e bicompartimentados destinados a fazer a separação das gorduras e féculas provenientes das 

águas residuais. 



4.9 (O) Todas as águas residuais devem ser 

tratadas ou drenadas para a rede 

pública local para que a sua descarga 

não interfira com a qualidade do 

meio receptor e que cumpra com a 

legislação em vigor. 

O tratamento de águas residuais utiliza habitualmente processos mecânicos, biológicos e 

químicos para remover os contaminantes com o objetivo de proteger o Ambiente. Após o 

tratamento, a água residual tratada não deverá prejudicar o Ambiente. Legislação disponível em: 

 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=15&sub3ref=93  

4.10 (G) Em caso de aquisição de máquinas de 

lavar-loiça não será permitida a 

compra de aparelhos do tipo 

convencional doméstico. 

As máquinas de aplicação doméstica são menos eficientes que as industriais quando se trata de 

uso em larga escala. Assim, para reduzir a pegada hídrica num estabelecimento não deverão ser 

adquiridas máquinas de lavar para uso doméstico. Nos casos em que apenas é necessária uma 

máquina para uso em pequenas quantidades, então a máquina para uso doméstico poderá ser a 

melhor solução, mas tendo em conta a sua classificação energética. 

4.11 (G) Devem existir contadores de água 

nas áreas de maior utilização. 

Para melhor monitorizar o consumo de água nas diferentes áreas do estabelecimento, poderão ser 

instalados contadores de água. Alguns estabelecimentos optam ainda por ter contadores em cada 

saída de água. Assim, são detetadas rapidamente as fugas de água e tomadas as medidas 

necessárias para resolver este problema e reduzir os custos inerentes. 

O registo destes consumos deve ser registado 1 vez por mês, no mínimo, mas é aconselhado o 

registo com maior regularidade. 

4.12 (G) O fluxo máximo de água das 

torneiras dos lavatórios não deve 

exceder os 8 litros por minuto. 

O valor máximo permitido no critério obrigatório (O) 4.4 é de 8 litros por minuto. Contudo, pode 

ser ainda mais eficiente reduzindo para 6 litros e assim poupar água e reduzir os custos inerentes 

ao consumo.  

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=15&sub3ref=93


4.13 (G) Deve ser promovida a reutilização de 

águas residuais (após tratamento). 

Quando for possível, as águas residuais podem ser reutilizadas para rega de jardins ou outros fins 

apropriados. Para esta reutilização, as águas tratadas não devem ter consequências negativas para 

o Ambiente ou para as populações locais.  

4.14 (G) Deve ser implementada a utilização 

de água da chuva nos autoclismos ou 

em outros fins adequados. 

O aproveitamento e reutilização das águas pluviais permite poupanças significativas, mas este 

sistema de aproveitamento deve ser implementado em fase de projeto/construção ou de 

reabilitação do estabelecimento, contribuindo para reduzir a procura de água potável. 

4.15 (G) Em caso de substituições de 

autoclismos, estes devem ser de 

descarga selectiva 3/6 litros. 

No caso de ter adquirido autoclismos nos últimos 12 meses, se optar por autoclismos com duas 

opções de descarga, de classe A, consegue uma significativa poupança no consumo de água. 

5. Higiene e Limpezas 

5.1 (O) Os produtos de limpeza devem ser 

reconhecidos por um ecolabel ou não 

devem conter agentes químicos 

referidos na “lista negra” do 

programa Green Key. 

A limpeza ecológica refere-se à utilização de produtos Amigos do Ambiente que são constituídos 

por ingredientes que não contribuem para a degradação da qualidade do ambiente e saúde 

humana. A utilização de químicos reativos ou tóxicos que contêm uma multiplicidade de 

substâncias químicas podem causar problemas dermatológicos ou respiratórios, entre outros 

efeitos adversos como a contaminação da água. 

Os componentes presentes na “Lista Negra” são prejudiciais ao Ambiente. Esta lista destina-se 

aos produtos sanitários e multiusos. Os estabelecimentos galardoados com Green Key não 

podem utilizar produtos que contenham um ou mais destes componentes:  

 EO/PO polímeros, compostos de amónio quaternário, APEO/NPEO, AEO com PO e EO 



de vários grupos, etoxilatos;  

 Fosfatos, fosfanatos, EDTA;  

 Ácido fosfórico, ácido hidroclorídrico, sulfúrico;  

 Soda cáustica, potássio hidróxido, amónia, fosfatos de sódio;  

 Xileno, tolueno, cloreto de metileno, tricloroetilieno, fenóis clorados, aldeídos;  

 Cloro;  

 Acetamida, Bronopol, glutaraldeído, formaldeído, fenóis;  

 Sulfatos.  

O gestor ambiental deverá examinar juntamente com os funcionários da limpeza a descrição dos 

produtos utilizados e a adquirir. Deverá ser tido em conta também a dosagem correta, as medidas 

de segurança e outras instruções relativas ao uso correto dos produtos. Caso a limpeza seja 

realizada por um serviço externo, esta empresa também é obrigada a cumprir com o critério. 

5.2 (O) Os produtos de desinfecção só devem 

ser usados de acordo com as normas 

de higiene e se estritamente 

necessário. Estes devem ainda ser 

usados de forma correcta para 

minimizar os seus efeitos no 

Ambiente. 

As substâncias químicas só deverão ser utilizadas nas situações em que insetos ou fungos 

constituam um risco para a saúde pública. Devido ao impacte negativo no Ambiente, os 

desinfetantes só deverão ser utilizados quando for absolutamente necessário. Consultar a 

legislação nacional referente à utilização de produtos de limpeza aqui: 

http://www.aisdpcl.org.pt/Legislacao.html 

5.3 (O) As toalhas de papel e o papel 

higiénico devem ser de papel 

A certificação ambiental dos produtos de higiene e limpezas garante que o processo de produção 

e a sua eliminação não prejudica o Ambiente, conseguindo assim reduzir a pegada ecológica. O 

http://www.aisdpcl.org.pt/Legislacao.html


branqueado sem cloro, ou feito de 

um tipo de papel reciclado que seja 

certificado com um rótulo ecológico. 

processo de branqueamento da pasta de celulose com o uso de cloro é muito poluente e prejudica 

a saúde humana e a Natureza. Este critério é obrigatório nos países pertencentes à União 

Europeia e é relativo aos produtos adquiridos nos últimos 12 meses. 

5.4 (G) Os detergentes para a loiça e roupa 

devem ser reconhecidos por um 

ecolabel. 

A utilização da máquina de lavar roupa e dos respetivos detergentes deverá ter em atenção as 

doses corretas e é incentivado que sejam certificados de forma a garantir as melhores práticas 

ambientais. 

5.5 (G) Nas limpezas são usados panos de 

fibra para reduzir o uso de água e de 

químicos. 

O uso de panos de fibra permite reduzir de forma significativa a necessidade de água e químicos 

para as limpezas superficiais. Durante a visita /auditoria, será verificada a existência e utilização 

dos panos de fibra laváveis. 

5.6 (G) O estabelecimento evita o uso de 

fragrâncias em spray e o perfume no 

processo de lavagem e limpeza. 

Com o objetivo de reduzir a pegada ecológica e minimizar o risco de alergias, o estabelecimento 

pode não utilizar fragrâncias em spray e o perfume no processo de lavagem e limpeza. Este 

critério também é válido no caso da limpeza ser realizada por um serviço externo. 

6. Resíduos 

6.1 (O) No estabelecimento  deve ser 

promovida a recolha selectiva de 

resíduos, em todas as suas áreas. 

Os resíduos são um problema ambiental, mas se forem separados e enviados para reciclagem é 

possível minimizar os impactes negativos e valorizar os resíduos. Estes devem ser divididos em: 

Plástico/Metal, Papel/Cartão e Vidro de Embalagem. 

Além destes resíduos, também devem ser separadas as lâmpadas, as rolhas, as pilhas, os resíduos 

orgânicos para compostagem, as tintas, entre outros, através de acordos com entidades públicas 

ou privadas que valorizem estes resíduos. É também necessário ter em atenção o correto 



acondicionamento dos resíduos, de acordo com a legislação nacional e regulamentos municipais, 

para evitar a proliferação de insetos e/ou a poluição e contaminação. As instalações (Casa do 

Lixo) deverão ser de fácil acesso aos funcionários que depositam e que removem os resíduos. 

6.2 (O) Os resíduos recolhidos devem ser 

encaminhados separadamente pelos 

sistemas locais de recolha, por uma 

entidade privada ou pelo 

estabelecimento. 

É importante que os resíduos que são devidamente separados na origem, também sejam 

corretamente recolhidos por quem realiza a gestão. Assim, deve ser garantido que durante e após 

a remoção dos resíduos, são devidamente encaminhados para reciclagem.  

O estabelecimento também pode conseguir valorizar os resíduos orgânicos nas suas instalações 

através de um sistema de compostagem ou vermicompostagem. Assim, conseguirá reduzir 

substancialmente a quantidade de resíduos e promover a qualidade dos solos através da aplicação 

do composto em hortas ou jardins. 

6.3 (O) Se na zona do estabelecimento não 

existir recolha de resíduos para 

reciclagem e/ou tratamento, então 

deve ser assegurado o seu 

armazenamento adequado (de 

preferência em área coberta e 

impermeabilizada) e proceder ao 

transporte e devido encaminhamento 

para local adequado. 

Os ecopontos são contentores diversificados para a recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e que possibilitam a reciclagem. 

O contentor amarelo destina-se a embalagens de plástico, metal e embalagens de bebidas. O azul 

serve para depositar papel, cartão e também jornais, revistas e o verde é para o vidro de 

embalagem. 

Sem comprometer a separação e o tratamento dos resíduos, os estabelecimentos podem cooperar 

entre si para agregar os resíduos e assim conseguir uma maior valorização junto de entidades 

públicas ou privadas. 

6.4 (O) Para que a separação dos resíduos A área destinada a separar os resíduos deverá ter informação e instruções sobre como agir 



seja eficaz deve existir informação e 

instruções compreensíveis para todos 

os colaboradores. 

corretamente e promover a educação ambiental.  

Consultar um exemplo aqui:  http://www.pontoverde.pt/2_1_regras_de_separacao.php  

6.5 (O) As bombas e sistemas de refrigeração 

não devem utilizar como gás 

refrigerante os CFC ou HCFC. 

Contudo todo este equipamento deve 

cumprir com a legislação nacional 

relativa à utilização de CFC e seus 

derivados. 

Os equipamentos adquiridos nos últimos 12 meses deverão cumprir com a legislação nacional e 

não conter CFC ou HCFC que são poluentes atmosféricos. 

Durante a visita /auditoria, são verificados alguns dos equipamentos e documentação para 

comprovar o cumprimento do critério. 

6.6 (O) Não deve ser usada louça 

descartável, apenas poderá ser 

utilizada nas áreas das piscinas e em 

alguns recintos para atuações 

musicais, sendo que deverão ser 

colocados recipientes adequados 

nestes locais, de forma a proceder à 

separação e posterior reciclagem dos 

mesmos. 

Para reduzir o uso de recursos naturais e a quantidade de resíduos, deverá ser limitada a 

utilização de louça descartável. Em eventos especiais, poderão ser utilizados mas deverão ser 

colocados recipientes adequados nestes locais, de forma a proceder à separação e posterior 

reciclagem dos mesmos. 

6.7 (O) As substâncias químicas devem ser 

armazenadas em depósitos separados 

Estes resíduos devem ser geridos com muito cuidado para evitar qualquer fuga que possa 

prejudicar o Ambiente. Assim, as lâmpadas, tintas, agroquímicos, desinfetantes, entre outros, 

http://www.pontoverde.pt/2_1_regras_de_separacao.php


de modo a evitar fugas e consequente 

contaminação do ambiente. 

deverão ser devidamente acondicionados. 

Durante a visita / auditoria, deverão ser apresentados os locais e contentores para separação dos 

resíduos químicos sólidos e líquidos. 

6.8 (O) A Gestão de Topo deve assegurar a 

recolha e o destino apropriado para 

todos os seus resíduos, incluindo os 

resíduos químicos sólidos e líquidos. 

Em Portugal existem diversas unidades de gestão de resíduos perigosos, sendo de salientar os 

dois centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos 

(CIRVER), CIRVER ECODEAL e CIRVER SISAV, tendo estas unidades sido licenciadas ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro. As autoridades públicas ou empresas privadas 

deverão tratar da remoção e transporte, mas no caso de não ser possível o estabelecimento deve 

garantir o transporte. 

6.9 (O) Cada WC deve possuir recipientes 

apropriados para recolha de papel e 

outros resíduos. 

Com o objetivo de reduzir os resíduos depositados nas sanitas, deverão existir contentores em 

cada casa de banho. Durante a visita / auditoria, será realizada uma inspeção visual para 

comprovar o cumprimento do critério. 

6.10 (G) O estabelecimento deve registar a 

quantidade de resíduos e possuir um 

plano de redução e ou reutilização de 

resíduos. 

É importante conhecer a quantidade exata de resíduos produzidos pelo estabelecimento e tendo 

em conta a separação nos ecopontos. Com vista a reduzir a pegada ecológica, deverá também ser 

implementado um plano para reduzir a produção e aumentar a reutilização e a taxa de 

reciclagem. O registo poderá ser mensal e calculado o valor referente a cada dormida -  para o 

efeito, encontra na  plataforma uma consola para efectuar este registo. 

6.11 (G) Os produtos de higiene sabonete/gel 

de mãos, disponibilizados ao cliente 

nas casas de banho devem ser 

Para reduzir a produção de resíduos, o estabelecimento pode optar por doseadores recarregáveis 

para lavagem das mãos nas áreas públicas e também para os colaboradores. 



dispensados por doseadores 

recarregáveis. 

6.12 (G) Os produtos de higiene diária 

disponibilizados ao cliente devem 

possuir um rótulo ecológico. 

Com o objetivo de reduzir a quantidade de químicos, o estabelecimento disponibiliza aos clientes 

sabonete e/ou sabão Amigo do Ambinete que seja reconhecido com um eco-label nacional ou 

internacional. Nas áreas exclusivas aos colaboradores, também é incentivado o uso destes 

produtos. 

6.13 (G) Sempre que possível, deve ser dada 

uma clara preferência pela não 

utilização de produtos embalados em 

doses individuais (10 a 25g), como o 

açúcar, a manteiga, o queijo e as 

compotas (embora sem pôr em causa 

a segurança alimentar). No entanto, 

quando isso não é possível deve-se 

optar por seleccionar embalagens 

recicláveis. 

Para reduzir a pegada ecológica do estabelecimento, não devem ser servidos produtos embalados 

em doses individuais (10 a 25g). Assim, será possível reduzir a produção de resíduos. No 

entanto, se forem utilizadas doses individuais, deverão ser apenas nas quantidades estritamente 

necessárias e em materiais recicláveis. 

Durante a visita /auditoria, o estabelecimento deve apresentar o procedimento para a gestão deste 

tipo de resíduos. 

6.14 (G) Para a recolha e adequado 

encaminhamento das embalagens o 

deve ser assegurado o serviço junto 

de fornecedores específicos. 

Os resíduos produzidos pelo estabelecimento podem ser reduzidos através da utilização de 

embalagens retornáveis que sejam recolhidas pelos fornecedores para posterior utilização, após 

tratamento adequado, como caixas de plástico, garrafas de vidro, embalagens de plástico, etc.  

6.15 (G) Aquando da utilização de louça No caso de serem utilizados copos, pratos e talheres descartáveis, estes devem ser fabricados 



descartável, o estabelecimento dá 

preferência a material biodegradável. 

com materiais biodegradáveis com o objetivo de reduzir a pegada ecológica e melhorar a gestão 

dos resíduos.  

6.16 (G) Os resíduos orgânicos produzidos na 

cozinha devem ser encaminhados 

para tratamento diferenciado dos 

restantes resíduos (digestão 

anaeróbia, compostagem ou outro). 

Para conseguir reciclar os resíduos orgânicos, o estabelecimento pode implementar um sistema 

de compostagem. Os resíduos orgânicos também podem servir para a produção de biogás. É 

importante que a compostagem seja realizada sem prejudicar os clientes, os colaboradores e a 

comunidade local. Durante a visita / auditoria, deve ser apresentado o procedimento para a 

gestão dos resíduos orgânicos através da compostagem ou vermicompostagem. 

7. Energia 

7.1 (O) Os consumos totais de energia devem 

ser registados pelo menos uma vez 

por mês, preferencialmente por tipo 

de utilização. 

Com o objetivo de monitorizar o consumo de energia no estabelecimento e reduzir a pegada 

ecológica através da redução no consumo, o estabelecimento deve registar mensalmente numa 

tabela disponível na plataforma Green Key. Para gestão interna, o registo pode ser realizado com 

maior frequência para detetar eventuais situações de risco e assim conseguir uma informação 

mais detalhada. O cálculo deve ter em conta o consumo de energia por cliente. Se possível, as 

fontes de energia devem ser informadas aos clientes. 

7.2 (O) O sistema de controlo do 

aquecimento e o ar condicionado 

deve atuar em função da temperatura 

exterior e sempre que não haja 

ocupação das diferentes áreas. 

O estabelecimento deve utilizar um sistema de controlo do aquecimento e ar condicionado que 

regule ou desligue sempre que não for necessário, consoante as condições climatéricas. Pode 

também ser um procedimento manual por áreas do estabelecimento com o objetivo de reduzir a 

pegada energética e também reduzir os custos associados ao consumo de energia. 

7.3 (O) Pelo menos 75 % das lâmpadas As lâmpadas incandescentes consomem muita energia e produzem calor, tornando-se um 



devem ser de elevado rendimento 

energético. O estabelecimento deve 

proceder à substituição das lâmpadas 

incandescentes em todos os locais em 

que tecnicamente isso seja possível, 

substituindo-as por LED. 

desperdício. Assim, o estabelecimento deve utilizar lâmpadas compactas com elevado 

rendimento energético ou LED, sendo que esta última opção é a mais ecológica e económica. 

7.4 (O) As saídas de circulação de ar do 

aquecimento, bem como do 

arrefecimento devem ser limpas 

regularmente. 

No sistema de exaustão, acumulam-se partículas que impedem o correto funcionamento do 

equipamento. Ao ser realizada a limpeza regular, este equipamento durará mais tempo e manterá 

a eficiência energética. A limpeza, de preferência, poderá ser realizada com mais frequência mas 

é obrigatório uma vez por ano, no mínimo. 

7.5 (O) Os filtros dos exaustores devem ser 

limpos sempre que necessário e de 

preferência uma vez por semana. 

Para garantir a otimização no funcionamento das saídas de circulação do ar, aquecimento e 

arrefecimento, é obrigatório a limpeza destas uma vez por ano, mas é aconselhável efetuar com 

maior regularidade.  

7.6 (O) O sistema de ventilação deve ser 

equipado com um optimizador de 

energia e um motor de frequência 

variável para permitir redução do 

consumo de energia, o qual deve 

estar sempre sujeito a operações de 

manutenção de modo a garantir a 

eficiência energética. 

Com o objetivo de reduzir a pegada ecológica através da eficiência energética, o sistema de 

ventilação deve ser verificado uma vez por ano, no mínimo, e de preferência por uma empresa 

externa. Em caso de avaria, deve ser logo reparado.  



7.7 (O) Os frigoríficos, arcas, fornos e placas 

de aquecimento de comida devem 

estar situados em locais arejados e 

com tiragem de ar. 

O consumo de energia em equipamentos como frigoríficos, arcas, fornos e placas de 

aquecimento aumenta significativamente quando estes sobreaquecem. É importante que o 

sistema de tiragem de ar seja verificado anualmente para detetar possíveis avarias. Durante a 

visita / auditoria, serão verificados os equipamentos aleatoriamente. 

7.8 (O) Os equipamentos de frio são limpos e 

descongelados regularmente. O 

excesso de gelo reduz a eficiência e 

aumenta o consumo de energia. 

O descongelamento regular nos equipamentos de frio é importante para prevenir a formação 

excessiva de gelo e consequente aumento no consumo de energia. É recomendado que seja 

efetuado uma vez por ano, no mínimo. 

7.9 (O) Os colaboradores da cozinha devem 

estar sensibilizados quanto ao 

momento ideal para ligar os fornos e 

placas, de acordo com o plano de 

confeção dos alimentos. 

Os colaboradores devem ter um procedimento interno com as boas práticas na cozinha, como por 

exemplo: colocar a tampa na panela durante a cozedura, independentemente de estar a cozer, 

fritar ou estufar, reduzirá o tempo de cozedura dos alimentos em 75%! A panela de pressão é 

excelente para cozinhar porque reduz o tempo de cozedura em 50%, podendo obter o mesmo 

efeito em metade do tempo e energia consumida. Na utilização do forno, deve evitar a abertura 

da porta o máximo possível, pois sempre que se abrir a porta, o forno perderá ¼ do calor. 

7.10 (O) O estabelecimento possui um padrão 

de temperatura para aquecimento e 

arrefecimento em todas as áreas. 

A temperatura padrão deve rondar os 22ºC, tendo em conta o conforto dos clientes e o controlo e 

eficiência no consumo de energia. A definição da temperatura deve ser automática a partir de um 

sistema central ou definido manualmente. Contudo, se algum cliente solicitar a alteração da 

temperatura, deverá continuar a ser possível regular a temperatura. Durante a visita / auditoria, o 

estabelecimento deverá apresentar a temperatura padrão. 

7.11 (G) As lâmpadas de exterior devem ser Para reduzir a pegada ecológica, o estabelecimento poderá definir um sistema para redução do 



desligadas sempre que não são 

necessárias ou utilizados reguladores 

de fluxo. 

consumo de energia na iluminação do exterior. Além de desligar as lâmpadas durante as horas 

com luz natural disponível, poderão ser instalados sensores de movimento para que só haja 

utilização das lâmpadas quando estritamente necessário. Diferentes sistemas poderão ser 

aplicados a diferentes situações. A iluminação exterior também deve ser minimizada para não 

perturbar os animais selvagens. 

7.12 (G) O edifício deve ser isolado 

termicamente de preferência em 

níveis mais exigentes do que a 

legislação nacional obriga de modo a 

garantir uma significativa redução 

dos níveis de consumo energético. 

As janelas, se forem isoladas termicamente e corretamente orientadas, podem permitir uma 

redução significativa no consumo de energia. Este isolamento permite um conforto térmico 

natural, sem uso a equipamentos de aquecimento e arrefecimento. Este critério é aplicado ao 

espaço público do restaurante, mas também é incentivada esta prática nas áreas de serviço. 

7.13 (G) O estabelecimento assegura que 

todos os equipamentos eléctricos são 

de classe A ou superior. 

Para reduzir a pegada energética, o estabelecimento deverá utilizar equipamentos com 

certificado energético de classe elevada. Estes equipamentos, de preferência da classe A, também 

contribuem para a redução de custos  na fatura energética. 

7.14 (G) O estabelecimento deve promover a 

realização de uma auditoria 

energética, pelo menos uma vez, de 

cinco em cinco anos, efectuada por 

um técnico credenciado para o efeito. 

A auditoria energética deverá ser realizada por uma entidade externa certificada. Esta auditoria 

permite identificar as melhorias a implementar no estabelecimento, assim como os pontos fracos 

e equipamentos mais adequados para instalação. 

7.15 (G) Não são utilizados radiadores 

eléctricos, ou outras formas de 

A utilização de painéis elétricos é menos eficiente que outras formas de aquecimento, exceto se a 

eletricidade for proveniente de energias renováveis. Durante a auditoria / visita, deverá ser 



aquecimento que usem energia 

eléctrica. 

apresentado o tipo de energia consumida no aquecimento. 

7.16 (G) O estabelecimento deve utilizar 

energias renováveis (energia solar, 

sistemas solares térmicos ou 

fotovoltaicos; bomba de calor, 

aquecimento geotérmico, biomassa 

ou energia eólica). 

Com o objetivo de consumir a energia da forma mais sustentável possível, o estabelecimento 

utiliza energias renováveis. Assim, contribui para a redução das emissões de CO2. 

7.17 (G) O sistema de ventilação é equipado 

com um optimizador de energia e um 

motor de frequência variável. 

Este sistema permite reduzir o consumo de energia, tendo em atenção que deve ser sujeito a 

operações de manutenção, de modo a garantir a eficiência energética. Durante a visita / auditoria, 

deverá ser apresentado o sistema de ventilação utilizado. 

7.18 (G) Devem ser instalados vários 

contadores de electricidade ou de gás 

com o objectivo de avaliar os 

consumos relativos às diversas 

utilizações de energia (iluminação, 

aquecimento/arrefecimento ambiente, 

cozinha. etc) 

Para uma monitorização mais detalhada do consumo de energia, poderão ser instalados 

contadores nas áreas em que se regista um maior consumo. Assim, será mais fácil identificar 

eventuais fugas ou consumos excessivos. 

7.19 (G) O sistema de ar-condicionado deve 

desligar-se assim que as janelas 

forem abertas. 

Quando as janelas do estabelecimento estão abertas, é desnecessária a utilização do ar 

condicionado. Assim, é incentivado que seja instalado um sistema de corte automático do ar 

condicionado em estabelecimentos de grandes dimensões.  



7.20 (G) Deve ser instalado um sistema de 

recuperação de calor nos sistemas de 

ventilação e de refrigeração. 

As máquinas e equipamentos que consomem mais energia têm tendência para produzir calor 

desnecessário. Para aproveitar esta energia térmica, poderá ser instalado um sistema de 

recuperação de calor para aproveitamento noutras áreas. 

7.21 (G) O estabelecimento é isolado 

termicamente, para além dos níveis 

mínimos estabelecidos na legislação 

nacional. 

O isolamento pode ser aplicado às paredes, teto e janelas. Este isolamento varia consoante os 

materiais utilizados no edifício, a longevidade da construção, etc. Este isolamento geral garante 

uma redução significativa no consumo de energia.  

7.22 (G) O sistema de canalização de água 

quente deve estar termicamente 

isolado. 

O isolamento correto dos tubos de água quente permite uma boa eficiência energética e durante a 

visita / auditoria deverá ser apresentado documento comprovativo. 

7.23 (G) Os computadores e máquinas de 

fotocópias estão equipados com um 

sistema de hibernação, e que 

desligam automaticamente sempre 

que estes não sejam usados num 

período de uma hora. 

Para reduzir o uso desnecessário de energia, os equipamentos estão equipados com modo de 

poupança de energia e sistema de encerrar automático. Caso não seja possível implementar este 

sistema automático, os colaboradores deverão ser sensibilizados para desligar os equipamentos 

sempre que não estejam em funcionamento. Deve ser tido em atenção que no modo de “stand-

by”, continua a existir consumo de energia desnecessária. 

7.24 (G) Sempre que for adquirido 

equipamento administrativo, como 

computadores, impressoras, etc estes 

devem possuir um rótulo ecológico. 

As aquisições, realizadas nos últimos 12 meses, de equipamentos elétricos e eletrónicos deverão 

ter um rótulo ecológico e serem fabricados por empresas com sistema de gestão ambiental. Esta 

medida irá permitir reduzir os custos no consumo de energia e garantir que os equipamentos são 

fabricados com boas práticas ambientais. 



7.25 (G) Os exaustores da cozinha devem 

estar equipados com sistema de 

infravermelhos para controlo 

automático de extracção de fumo. 

Se os exaustores de cozinha forem desligados, manualmente ou com um controlo de 

ventilação/aquecimento, será possível reduzir o consumo de energia e os custos associados. A 

tecnologia mais adequada é com sensores de infravermelhos que permitem ligar o equipamento 

apenas quando deteta calor. 

8. Alimentação e Bebidas 

8.1 (O) O estabelecimento deve adquirir e 

registar, pelo menos, três tipos de 

produtos alimentares ou bebidas 

biologicamente rotulados de origem 

orgânica, ou de outra certificação 

reconhecida, comércio justo, e/ou 

localmente produzidos. 

Uma das formas de demonstrar aos clientes as boas práticas ambientais é servindo alimentos e 

bebidas biológicas, de comércio justo e/ou produzidos localmente. Assim, o restaurante promove 

a sustentabilidade do setor e sensibiliza os clientes para a alimentação saudável e sustentável. 

A aquisição de produtos locais estimula a economia local e reduz a pegada ecológica dos 

produtos, pois minimiza as distâncias percorridas no transporte. 

8.2 (O) A proporção de produtos 

biologicamente rotulados ou 

localmente produzidos deve manter-

se ou ser incrementada anualmente. 

Quando o estabelecimento renova a candidatura ao programa Green Key, deverá ter em atenção 

a melhoria contínua das suas boas práticas ambientais. A inclusão de mais produtos nos últimos 

12 meses deverá ser comprovada através das faturas de fornecedores. 

Em casos excecionais, em que se comprove a dificuldade em aumentar a proporção, o 

estabelecimento deverá solicitar a dispensa do cumprimento deste critério à coordenação 

nacional do programa Green Key através da caixa de texto “Observações” que se encontra na 

plataforma online (fim da página de Candidaturas). 



8.3 (G) O estabelecimento evidencia esforços 

na preferência de produtos sazonais, 

na diminuição de produtos de carne, 

e não deverá adquirir peixe, marisco 

ou outras espécies ameaçadas. 

Na política de compras, deve ser dada preferência aos alimentos sazonais porque reduz as 

necessidades de transporte e conservação dos alimentos; a produção de carne em modo industrial 

é uma atividade poluente e que consome muitos recursos naturais (muita água e são necessários 

entre 3 e 10 quilos de cereais para se produzir apenas 1 quilo de carne); o peixe e marisco 

sustentáveis têm selo da “Marine Stewardship Council” (MSC) e/ou não devem constar da “Lista 

Vermelha” da Greenpeace. 

8.4 (G) O estabelecimento deve registar a 

quantidade de resíduos alimentares e 

evidenciar esforços no sentido de os 

reduzir. 

A redução do desperdício alimentar é uma das prioridades do século XXI. Tanto a nível 

ecológico, económico e social o desperdício põe em causa a sustentabilidade das comunidades. 

Para registar a quantidade de desperdício alimentar, deverão existir diferentes categorias: 

pequeno-almoço, almoço, jantar ou entradas, pratos frios, quentes, sobremesas. 

Após o levantamento do desperdício, deverá ser elaborado um plano em conjunto com 

associações locais ou nacionais para promover a solidariedade alimentar. 

8.5 (G) O estabeleimento comunica na carta 

de menu ou buffet, quais os produtos 

que são biológicos, de comércio justo 

e/ou localmente produzidos. 

Para sensibilizar os clientes, deverá ser comunicado de forma clara e direta a existência de 

alimentos/bebidas biológicos, certificados, de comércio justo e/ou produzidos localmente. A 

comunicação com logótipos é a mais aconselhada. Durante a visita/auditoria, será analisada a 

componente de comunicação e educação ambiental do estabelecimento. 

8.6 (G) No restaurante é disponibilizado um 

menu alternativo de dieta 

vegetariana. 

O restaurante deverá ter em conta o serviço de menus ou pratos vegetarianos e/ou veganos. Além 

destes, é aconselhado também o serviço de refeições sem glúten, sem lactose e aptas para 

diabéticos. Assim, poderão oferecer um serviço diferenciado que promove a alimentação 

saudável, sustentável e de acordo com as necessidades dos clientes. 

http://www.greenpeace.org/portugal/pt/O-que-fazemos/Campanha-Dos-Oceanos-Mercados-em-Portugal/lista-vermelha/
http://www.greenpeace.org/portugal/pt/O-que-fazemos/Campanha-Dos-Oceanos-Mercados-em-Portugal/lista-vermelha/


8.7 (G) No restaurante e nas salas de 

reuniões, e sempre que a qualidade 

de água corresponder aos parâmetros 

adequados, deve ser usada a água da 

torneira, em substituição da água 

engarrafada. 

Para reduzir o uso de garrafas de plástico no estabelecimento, deverá ser disponibilizada água da 

torneira aos clientes que solicitarem. É aconselhado também que seja disponibilizada em jarro de 

vidro transparente tanto a clientes como aos colaboradores. 

8.8 (G) Pelo menos 85% dos pratos são 

preparados no restaurante. 

Para reduzir a pegada ecológica associado aos transportes, o estabelecimento deve preparar as 

refeições na própria cozinha do restaurante. Evitará também o uso de embalagens descartáveis. 

9. Ambiente Interior 

9.1 (O) O restaurante deverá ser um espaço 

de não-fumadores. 

Para reduzir riscos para a saúde de todos os clientes e colaboradores, o restaurante proíbe o ato 

de fumar no interior do estabelecimento ou, pelo menos, disponibiliza uma área reservada a não 

fumadores que deverá corresponder a mais de 50% da área total do restaurante.  

9.2 (G) O estabelecimento deve ter medidas 

para o pessoal, relacionadas com o 

hábito de fumar no local de trabalho. 

Para reduzir os riscos para a saúde e eliminar os odores no estabelecimento, o restaurante deve 

proibir que se fume no interior. Esta medida deve ser aplicada aos colaboradores e caso algum 

colaborador pretenda fumar, deverá fazê-lo no exterior do estabelecimento. 

9.3 (G) Em caso de renovações ou quer se 

trate de um edifício novo, o 

estabelecimento deve usar 

preferencialmente produtos 

Para a melhoria contínua dos espaços interiores e para a redução da pegada ecológica, é 

aconselhada a utilização de produtos amigos do ambiente e até mesmo a preferência por 

materiais reutilizados. A escolha dos parceiros nestes projetos também deve ter em conta a 

existência de sistemas de gestão ambiental nestas empresas e/ou as suas práticas ambientais. A 



ambientalmente reconhecidos. cultura tradicional da localidade/comunidade em que se insere o estabelecimento deverá estar 

bem representada no interior do estabelecimento.  

10. Espaços Verdes 

10.1 (O) A utilização de produtos químicos e 

pesticidas de síntese bem como os 

fertilizantes nas áreas verdes do 

estabelecimento só poderá acontecer 

uma vez por ano e apenas se não 

existir um equivalente orgânico ou 

natural e se for permitido por lei. 

Com o objetivo de minimizar o uso de químicos de síntese e o risco de poluição e contaminação 

dos solos, no caso de existir espaços verdes no estabelecimento, só permitido a aplicação 1 vez 

por ano. Contudo, deve ser dada preferência às alternativas disponíveis para agricultura 

biológica. Para controlo da vegetação, é aconselhada a monda manual ou mecânica. Este critério 

também é aplicado se for uma empresa externa a fazer a manutenção dos espaços. 

10.2 (O) Quando for efectuada a aquisição de 

equipamento novo, como os 

aparelhos de cortar a relva, estes 

devem ser de tipo eléctrico ou 

movidos a gasolina sem chumbo, 

estar equipado com um catalisador, 

ou ser do tipo manual. 

Os corta-relvas devem ser preferencialmente elétricos ou manuais, pois assim reduz a poluição 

atmosférica e sonoro. Este critério também é aplicado se for uma empresa externa a fazer a 

manutenção dos espaços. 

10.3 (O) As regas com água do sistema 

municipal só devem ocorrer entre o 

anoitecer e o amanhecer, devendo o 

tempo de rega ser programado de 

Para minimizar o consumo de água na rega, deverá ser instalado um sistema de rega programado 

para funcionar ao amanhecer ou anoitecer. Assim, as perdas de água devido à evaporação são 

reduzidas. É aconselhado também o sistema gota a gota que promove uma boa infiltração. 

Deverá também garantir-se uma manutenção periódica às cabeças de rega. 



acordo com as espécies a regar e com 

as condições atmosféricas existentes.  

10.4 (G) Os resíduos verdes produzidos no 

exterior na jardinagem devem ser 

encaminhados para um sistema de 

tratamento adequado (compostagem, 

valorização energética, etc.). 

Para reciclar os resíduos resultantes da manutenção dos espaços verdes, poderá ser 

implementado um sistema de compostagem. Desta forma, será obtido um fertilizante natural sem 

custos e minimiza a quantidade de resíduos recolhidos e os custos associados. 

10.5 (G) A rega deverá ser efetuada com água 

proveniente de outras fontes que não 

do sistema municipal, por exemplo 

da água da chuva, cumprindo a 

legislação nacional, ou de um sistema 

de recirculação interna de água. 

Para reduzir os custos de irrigação dos espaços verdes, poderá ser implementado um sistema de 

recolha da água da chuva ou ainda para aproveitamento das águas cinzentas provenientes do 

estabelecimento. Contudo, deverá ser tido em conta a legislação nacional existente e a segurança 

dos clientes, colaboradores, comunidade local e Ambiente. 

10.6 (G) Sempre que se implementam novas 

áreas ajardinadas, deverá dar-se 

preferência a espécies nativas e 

endémicas. 

Para promover a biodiversidade, o estabelecimento deverá dar preferência a flora nativa e é 

aconselhado que as espécies sejam identificadas com uma placa para facilitar o conhecimento de 

clientes, colaboradores e da comunidade que visite esses espaços. 

11. Responsabilidade Social Corporativa 

11.1 (O) O estabelecimento cumpre com toda 

a legislação nacional e internacional, 

O estabelecimento deve assegurar o cumprimento de toda a legislação aplicável, assim como 

implementar uma política de responsabilidade social corporativa nas áreas do Ambiente, saúde, 



bem como com a sua politica de 

responsabilidade social relativamente 

a questões de ambiente, saúde, 

segurança e trabalho. 

segurança e trabalho. 

É recomendado que o estabelecimento se comprometa com os princípios de algumas convenções 

internacionais: “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, “Declaração sobre os Princípios 

Fundamentais e Direitos no trabalho”, “Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento”, 

“Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção”, entre outras. O estabelecimento também 

deve assegurar que a sua atividade não prejudica as comunidades locais, os ecossistemas ou a 

vida selvagem. Durante a visita/auditoria, deverão ser apresentados documentos que comprovem 

a aplicação deste critério. 

11.2 (G) Deverá existir parqueamento e acesso 

devidamente dimensionado e 

sinalizado para clientes com 

necessidades especiais. 

Com o objetivo de promover o acesso de todas as pessoas, o estabelecimento deverá 

implementar estratégias de inclusão para pessoas com mobilidade reduzida, com problemas de 

visão, entre outras. Como parte de integrar o programa Green Key, o estabelecimento informa 

toda a comunidade sobre os serviços e produtos disponíveis. 

11.3 (G) O estabelecimento  privilegia a 

contratação de mulheres e minorias 

locais para todos os cargos, incluindo 

em posições de administração, e 

restringe ao máximo a contratação de 

trabalho infantil. 

Para garantir a igualdade no acesso ao trabalho, o estabelecimento deverá contratar mulheres, 

minorias locais (quando existentes) e não pode recorrer a trabalho infantil. Para apoiar a 

comunidade envolvente, deverá ser dada preferência a trabalhadores com residência na mesma 

localidade do estabelecimento. 

11.4 (G) O estabelecimento  apoia ativamente 

atividades ambientais ou iniciativas 

de desenvolvimento social da 

Para criar consciência sobre a responsabilidade social corporativa do estabelecimento e apoiar o 

desenvolvimento sustentável, o estabelecimento apoia atividades relacionadas com saúde, 

educação, higiene e infraestruturas, entre outras. Para mais informações sobre possíveis 



comunidade, entre outras, bem como 

ao nível da educação, saúde e infra-

estruturas. 

atividades, poderá consultar o Guia de Atividades de Educação Ambiental, disponibilizado na 

plataforma online Green Key ou solicitar à coordenação nacional. 

11.5 (G) O estabelecimento  disponibiliza os 

meios para que os empreendedores 

locais possam desenvolver e vender 

produtos sustentáveis com origem na 

natureza, história e cultura locais. 

Os pequenos empreendores da comunidade local deverão ser parceiros do estabelecimento em 

projetos inovadores que promovam a sustentabilidade ambiental, social e económica. Esta 

parceria pode ser traduzida na venda de produtos no restaurante, na aquisição de produtos, etc. 

11.6 (G) O estabelecimento  desenvolveu em 

parceria com a comunidade local, um 

código de conduta para as atividades 

desenvolvidas nas comunidades. 

No caso do estabelecimento organizar atividades, deverá ser criado um código de conduta com a 

colaboração e aprovação de representantes da comunidade local. Assim, será garantida a correta 

organização das atividades sem prejudicar o património natural e/ou cultural. 

11.7 (G) Animais e plantas em risco de 

extinção e artefatos arqueológicos 

não são vendidos, comercializados 

ou expostos no estabelecimento. Tal 

só ocorre se permitido por lei. 

O estabelecimento é aconselhado a disponibilizar aos seus clientes um guia de boas práticas 

ambientais e a sensibilizar sobre a biodiversidade local, o património cultural, etc. Por outro 

lado, é proibido o comércio de fauna e flora em perigo ou risco de extinção, assim como 

artefactos históricos e arqueológicos,  exceto quando é permitido por lei. Este critério diz 

respeito sobretudo a souvenirs/recordações. 

11.8 (G) O estabelecimeno  recolhe e doa bens 

e materiais que já não usa para 

organizações de caridade. 

Os materiais, mobiliário e outros géneros que já não sejam necessários deverão ser doados a 

associações locais. Esta medida previne a produção de resíduos e apoia as instituções que 

trabalham em prol do desenvolvimento sustentável. 



12. Atividades ao Ar Livre 

12.1 (O) No estabelecimento deverá existir 

informação sobre as áreas protegidas 

e áreas de interesse paisagístico mais 

próximos, assim como referências a 

um guia da natureza e informação 

atual sobre organizações de eventos 

na natureza. 

Para reforçar o perfil ambiental do estabelecimento e para incentivar os clientes e colaboradores 

a participar em atividades ao ar livre, o estabelecimento deverá informar sobre parques naturais 

nas proximidades e áreas com interesse paisagístico ou biológico. Durante a visita/auditoria, 

deve ser apresentada esta informação. 

12.2 (G) O estabelecimento  promove 

atividades de sensibilização com 

enfoque no desenvolvimento 

sustentável, no ambiente e na 

natureza que envolve o 

estabelecimento ou em áreas 

próximas do mesmo. 

Para aumentar a consciência ambiental dos clientes, dos funcionários e da comunidade local, o 

estabelecimento promove atividades cujo tema seja desenvolvimento sustentável, natureza, 

Ambiente ou outros temas semelhantes. Estas atividades podem ser desenvolvidas com outras 

entidades e é recomendado que sejam realizadas em dias simbólicos: Hora do Planeta, Dia da 

Terra, etc. Poderão ser visitas guiadas ou outras atividades que sensibilizem os participantes. 

12.3 (G) O estabelecimento  disponibiliza 

informação aos seus clientes relativas 

a Marinas, Praias e operadores de 

embarcações galardoadas com a 

Bandeira Azul na região onde o 

estabelecimento se insere. 

O programa Bandeira Azul é também gerido pela “Foundation for Environmental Education” a 

nível internacional e pela ABAE em Portugal, assim como o programa Green Key. Anualmente, 

são galardoadas praias e marinas, sendo produzido um folheto informativo que poderá ser 

disponibilizado no estabelecimento. Este deverá ser solicitado previamente à ABAE.  



13. Gestão de Topo 

13.1 (O) Todas as áreas de utilização 

exclusiva para colaboradores e gestão 

de topo devem cumprir os mesmos 

critérios que as áreas de clientes. 

Para a implementação integral das boas práticas no estabelecimento, as áreas exclusivas da 

gerência deverão cumprir os mesmos critérios já apresentados para as áreas de clientes. Isto é 

relativo à gestão dos resíduos, da água e da energia. É muito importante que a própria gestão de 

topo assuma o compromisso com a sustentabilidade na sua prática diária. 

13.2 (O) Aquando da aquisição de papel (para 

fotocópia, escrita, encomendas em 

papel timbrado ou outras 

publicações), o estabelecimento 

deverá dar preferência ao papel 

reciclado. Quando tal não for 

possível, deve assegurar-se que o 

papel é produzido em empresas 

certificadas ambientalmente (quer 

pelo EMAS, quer pela Norma ISO 

14001:2004). 

O uso de papel deverá ser reduzido sempre que possível e na aquisição de estacionário, deverá 

ser dada preferência ao papel reciclado, certificado ou  produzido em empresas com sistema de 

gestão ambiental. Este critério é relativo a 75% do papel adquirido nos últimos 12 meses, 

mediante apresentação das faturas. 

13.3 (O) Todas as lojas ou concessionários a 

operar nas instalações do 

estabelecimento devem ser 

informados sobre as iniciativas 

ambientais a decorrer, bem como 

Aquando da organização de atividades de educação para a sustentabilidade, estas devem ser 

anunciadas à comunidade local e demais estabelecimentos da região para estimular parcerias e 

conseguir maior impacte com as atividades. Na visita/auditoria, deverão ser apresentadas as 

informações produzidas e algumas das boas práticas implementadas noutros estabelecimentos. 



sobre a Green Key, e devem ser 

sensibilizados a adoptar os princípios 

e requisitos da Green key na sua 

gestão. 

13.4 (G) A Gestão de Topo informa os seus 

fornecedores sobre a política 

ambiental do empreendimento e 

sensibiliza-os para seguirem os 

requisitos da Green Key. 

Uma vez que o estabelecimento tem um contacto regular com os fornecedores de bens e 

serviços, deverá ser comunicada a adesão ao programa Green Key com o objetivo de sensibilizar 

e incentivar os fornecedores a implementarem boas práticas ambientais e a cumprir com os 

critérios. Esta informação poderá ser comunicado por escrito, em reunião ou por outro meio. 

13.5 (G) A Gestão de Topo assegura-se que os 

fornecedores possuem alguma 

certificação ambiental, possuem uma 

política ambiental e estão 

comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável. 

Dada a importância dos fornecedores na rede laboral, o estabelecimento deverá assegurar que 

75% dos fornecedores têm certificado ambiental, têm uma política ambiental e/ou estão 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Durante a visita/auditoria, o estabelecimento deverá apresentar a documentação que comprove as 

boas práticas ambientais dos fornecedores. 

13.6 (G) O estabelecimento dá preferência a 

produtos e serviços locais ou de 

comércio justo. 

A aquisição de bens e serviços locais (num raio de 100km) promove a economia local e o 

desenvolvimento sustentável. O comércio justo assegura que os bens e serviços foram 

produzidos respeitando os direitos dos trabalhadores. 

13.7 (G) Aquando da aquisição de material ou 

bens duráveis deve ser dada 

Aquando da aquisição de material ou bens duráveis é dada preferência a materiais certificados ou 

produzidos por empresas com um sistema de gestão ambiental. Deve ser tido em conta o ciclo de 



 

 

preferência a materiais certificados 

ou produzidos por empresas com um 

sistema de gestão ambiental. 

vida dos equipamentos de escritório, cozinha, etc. 

13.8 (G) A aquisição de consumíveis e 

descartáveis é registada e o 

estabelecimento promove formas de 

reduzir o uso destes. 

Com o objetivo de reduzir a aquisição e utilização de bens consumíveis e descartáveis, deve ser 

registada e monitorizada em tabelas ao longo do tempo. Assim será possível analisar o progresso 

e medir a redução. É aconselhado que a análise seja dividida em categorias e esta deve ser 

apresentada aquando da visita/auditoria. 

13.9 (G) Deve ser promovido junto dos 

clientes e colaboradores a utilização 

de meios de transporte sustentáveis. 

Para reduzir a poluição e melhorar a saúde dos clientes e colaboradores, deverão ser promovidos 

meios de transporte sustentáveis como por exemplo a bicicleta, transportes públicos, etc. Esta 

promoção pode ser realizada por comunicação verbal ou escrita, ou ainda através da 

disponibilização de parques para bicicleta no estabelecimento, entre outras iniciativas como a 

oferta de bilhetes nos transportes públicos ou pontos de fornecimento de energia para veículos 

elétricos. 


