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1. Introdução 

Nos dias 25 a 27 de setembro de 2015, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, os chefes de Estado, governos e altos 

representantes concordaram com a agenda internacional de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para o 

período 2015 – 2030. 

Assim, 2015 ficou marcado como um ano decisivo para a sustentabilidade, uma vez que foi definida a agenda para os 

próximos anos e que está centrada em enfrentar os desafios contemporâneos a nível global. As dimensões económica, social 

e ambiental do desenvolvimento sustentável procuram combater a pobreza, a fome, as doenças, o medo e a violência, 

promover a educação, os cuidados de saúde, a proteção social, o saneamento, a segurança, a sustentabilidade dos habitats e 

a energia para todos. 

O programa Green Key é o galardão de excelência que reconhece operações sustentáveis e responsáveis na indústria do 

turismo. Este prestigiado eco-label representa o compromisso dos estabelecimentos turísticos e de restauração na adesão e 

cumprimento dos critérios rigorosos estabelecidos a nível internacional pela “Foundation for Environmental Education” 

(FEE), de acordo com a visão dos fundadores do programa Green Key.  

Como o setor do turismo constitui um importante componente do desenvolvimento sustentável, os critérios Green Key 

contribuem para os objetivos estipulados pelas Nações Unidas, através do crescimento económico verde, produção e 

consumo sustentáveis, e o uso sustentável dos recursos naturais. Indiretamente, o Green Key também promove o combate 

às disparidades e desigualdades, ameaças à saúde pública, ao desemprego, desastres naturais, conflitos, crises humanitárias 

e a degradação ambiental. 

Este documento apresenta os contributos do programa Green Key para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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2. Ligações entre Green Key e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Green Key promove ativamente o desenvolvimento sustentável dos estabelecimentos participantes no programa e o combate à pobreza 

através da criação de emprego na indústria do turismo, hotelaria e restauração. O programa incentiva a contratação de recursos humanos 

locais provenientes de diversos estratos sociais e apoia as atividades de ar livre ou iniciativas relacionadas com a educação, saúde, 

saneamento e infraestruturas. Assim, é promovido o empreendedorismo local e o desenvolvimento de atividades que beneficiem a 

comunidade local e a erradicação da pobreza. 

Green Key promove o uso de alimentos biológicos, com rótulo ecológico, de comércio justo e/ou produzidos localmente. O programa 

também incentiva os estabelecimentos a organizarem iniciativas que contribuam para a redução do desperdício alimentar. Estas 

iniciativas beneficiam a agricultura local e estimulam a economia local, causando um impacte positivo na erradicação da fome. O projeto 

“Horta do Chef”, organizado pela ABAE, teve a adesão de vários estabelecimentos turísticos em Portugal e demonstrou a importância da 

agricultura e da biodiversidade agrícola para o turismo. 

O contributo do Green Key para o desenvolvimento sustentável tem um efeito positivo na qualidade de vida das pessoas. O programa 

promove ativamente o emprego e o acesso ao trabalho de grupos desfavorecidos locais, assim como assegura que não existe trabalho 

infantil nos estabelecimentos participantes no programa. São apoiadas iniciativas para o desenvolvimento saudável da comunidade e o 

bem-estar da população local. Os estabelecimentos Green Key estão empenhados em suportar estilos de vida saudáveis através do 

serviço de produtos alimentares biológicos e com rótulo ecológico. 

 Green Key considera que a partilha de informação, a sensibilização e a educação são as ferramentas mais poderosas para salvaguardar a 

sustentabilidade da indústria do turismo. Ao participar no programa, os estabelecimentos comprometem-se a informar e sensibilizar os 

colaboradores e a gestão de topo para a importância do seu envolvimento e ação em prol da sustentabilidade. Os estabelecimentos 

também sensibilizam os seus clientes e fornecedores, assim como cooperam com a comunidade local em atividades de educação 

ambiental para a sustentabilidade.  
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Green Key trabalha também na consciencialização para a igualdade de género e direitos humanos, independentemente da idade, raça, 

género, religião ou estatuto socioeconómico. O programa apoia ativamente a contratação e formação de mulheres e minorias étnicas de 

modo a reforçar o seu envolvimento na sociedade e nos seus locais de trabalho. Um dos pontos importantes na participação dos 

estabelecimentos no programa Green Key é o desenvolvimento e implementação de um plano de responsabilidade social que, entre 

outros aspetos, promova a igualdade de género. 

 

Tendo em conta a gestão ambiental e a redução da pegada ecológica, o programa Green Key promove a poupança de água e a inovação 

nas soluções implementadas em toda a rede de estabelecimentos. Estes monitorizam o consumo de água e incorporam medidas de 

redução do consumo, melhoria na gestão das águas residuais e redução dos impactes negativos no Ambiente. A partilha das boas práticas 

na gestão da água potável e saneamento por toda a rede de estabelecimentos Green Key é uma das prioridades. 

 

 

Green Key promove iniciativas de poupança energética e soluções inovadores para reduzir o consumo de energia. O uso de energias 

renováveis é recomendado para reduzir as emissões de gases poluentes e mitigar as alterações climáticas. Como parte do processo de 

participação no programa Green Key, os estabelecimentos monitorizam o consumo de energia, implementam medidas de poupança e 

assim minimizam a pegada energética e os impactes negativos no Ambiente. A partilha das boas práticas sobre gestão da energia e novas 

tecnologias por toda a rede de estabelecimentos Green Key é realizada a nível internacional. 

 

Green Key impulsiona o desenvolvimento sustentável dos estabelecimentos participantes no programa, assim como das comunidades 

locais, através da obrigatoriedade na criação de emprego para a comunidade. Green Key reconhece os estabelecimentos que investem na 

formação e empreendedorismo dos seus colaboradores. Os critérios Green Key obrigam os estabelecimentos a trabalhar de forma justa, 

visando o crescimento económico sustentável, com os clientes, colaboradores e fornecedores. 
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Green Key apoia a inovação nas áreas da gestão ambiental e educação ambiental. É promovida a participação e envolvimento dos 

colaboradores, clientes e fornecedores em prol da sustentabilidade, assim como as boas práticas são divulgadas por todos os 

estabelecimentos através das várias plataformas de comunicação do programa Green Key. É também incentivado o uso de infraestruturas 

sustentáveis nas áreas de construção e operação dos estabelecimentos, assim como o uso de transportes suaves como a bicicleta e os 

transportes públicos, assim como o pedestrianismo. 

 

Os critérios Green Key foram formulados de modo a permitir que estabelecimentos de diferentes tipologias, recursos e localizações 

possam participar no programa. Através do Green Key, os estabelecimentos situados nos países em desenvolvimento são incentivados a 

desempenhar um papel importante na economia global. Os critérios também suportam a redução das desigualdades através da 

contratação de colaboradores pertencentes à comunidade local, disponibilizando acesso a pessoas com necessidades especiais e através 

da participação da comunidade nas atividades do estabelecimento. 

 

Os estabelecimentos Green Key, independentemente da localização em cidades ou em áreas rurais, são obrigados a garantir que os seus 

serviços são seguros e sustentáveis. Isto inclui a gestão no uso de recursos naturais e a participação ativa dos colaboradores, fornecedores 

e clientes. Green Key apoia a remodelação dos estabelecimentos ou construção, mas sempre utilizando materiais amigos do Ambiente e 

que respeitem as condições locais e os requisitos legais, assim como o património natural e cultural. Os meios de transporte disponíveis 

em cada estabelecimento devem ser sustentáveis e ter em conta as condições específicas de cada território. 

 

Green Key apoia o consumo responsável e os padrões de produção. Os estabelecimentos preparam e implementam uma política 

ambiental e um plano de ação que integra as áreas do ambiente, social, cultural, económica, qualidade, saúde e segurança. Os 

colaboradores e clientes são sensibilizados para o consumo responsável da água, energia e também para a gestão dos resíduos. Os 

critérios para o setor da alimentação e bebidas têm em conta a sustentabilidade, obrigando à sua certificação ou produção local. Os 

fornecedores dos estabelecimentos, por exemplo no setor da limpeza, também são obrigados a garantir as boas práticas ambientais. 
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As alterações climáticas são o maior desafio contemporâneo e um dos fundamentos do programa Green Key é a redução da pegada 

ecológica dos estabelecimentos. Isto é alcançado através dos critérios de gestão ambiental que são exigidos aos estabelecimentos. A 

sensibilização para as alterações climáticas é fundamental no programa Green Key, de modo a influenciar os colaboradores, clientes e 

fornecedores a serem agentes ativos no combate às alterações climáticas. A promoção de produtos com rótulo ecológico, o uso de 

energias renováveis e de transportes sustentáveis são exemplos concretos do contributo do programa Green Key. 

 

Green Key apoia a proteção dos recursos e habitats aquáticos através do uso responsável da água e a sensibilização para este tema. Os 

estabelecimentos de restauração Green Key evitam o uso de espécies em vias de extinção ou dos seus produtos derivados. Em vários 

estabelecimentos que se localizam junto a habitats aquáticos, os clientes são incentivados a usufruir das praias, marinas e embarcações 

marítimo-turísticas reconhecidas com a Bandeira Azul – galardão internacional de excelência. 

  

 

As paisagens, florestas, a gastronomia, a biodiversidade e as áreas protegidas são a principal razão para a escolha do destino Portugal. 

Green Key apoia a proteção dos ecossistemas terrestres através da dinamização de atividades ao ar livre relacionadas com a 

biodiversidade, conservação e uso sustentável do território. Os restaurantes Green Key promovem os produtos orgânicos e locais, além 

de disponibilizarem um menu vegetariano. 

 

 

Green Key é um programa comprometido com o desenvolvimento sustentável e que estabelece parcerias com stakeholders de 

diferentes setores a nível local, nacional e internacional. Neste programa, existe cooperação e diálogo entre entidades públicas e 

privadas com um objetivo comum: trabalhar em prol de comunidades sustentáveis, sociedades justas, inclusivas e promotoras da paz 

através da educação ambiental.  
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O programa Green Key está presente em 52 países e em cada um destes países são estabelecidas parcerias com entidades públicas e 

privadas como organizações não-governamentais (ONGs), parceiros corporativos, autoridades nacionais ou mesmo fornecedores que 

tenham como objetivo a sustentabilidade do turismo e da restauração. Estas parcerias são cruciais para assegurar o total cumprimento 

dos critérios Green Key e, consequentemente, da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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