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CONCEITOS IMPORTANTES


Compras ecológicas

Aquisição de bens e serviços que respeitem o ambiente, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável.


Compras verdes

Compras que, além da variável qualidade/preço, incluem a variável ambiental,
preferindo-se produtos que não agridam o meio ambiente. Sinónimo de compras
ecológicas.


Consumo ético

Um consumo consciente, em que a decisão de compra de um produto ou serviço assenta
não só em critérios de qualidade e preço, mas também nas condições humanas e
ambientais em que foram produzidos e comercializados, assim como nas consequências
humanas e ambientais dessa compra.


Eco-compras

Aquisição de bens tendo em conta as especificações dos produtos, bem como os
métodos de produção. Utilizado como sinónimo de compras ecológicas.


Responsabilidade social

Conceito que visa a integração voluntária das preocupações sociais e ambientais das
empresas nas suas atividades e na permanente interação com o seu ambiente externo.


Sustentabilidade ambiental

Conceito associado ao “Desenvolvimento Sustentável”. A sustentabilidade ambiental é
caracterizada pela manutenção da capacidade do ambiente de prover os serviços
ambientais e os recursos necessários ao desenvolvimento das sociedades humanas de
forma permanente. A mais célebre definição do desenvolvimento sustentável é referida
no Relatório Brundtland, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (ONU, 1987): «“Desenvolvimento Sustentável” é o desenvolvimento
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que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras atenderem às suas próprias necessidades.»

A BIOSPHERE E VALORES DA NOSSA UNIDADE

BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM
“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.”
Relatório de Bruntland (“Our Common Future”), 1987, adotado pela ONU

OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE:
Apesar de não existir uma definição universal para o conceito de Sustentabilidade, a que
foi adotada pela ONU remete para a viabilidade dos recursos naturais e dos
ecossistemas ao longo do tempo e à continuidade da manutenção dos níveis de
qualidade de vida e do desenvolvimento económico.
Ainda que o termo “Sustentabilidade” seja comummente interpretado como uma
preocupação maioritariamente ambiental, importa realçar que o conceito é mais
abrangente baseando-se, essencialmente, em 3 pilares e no equilíbrio entre os mesmos:
I. Económico
II. Sócio-cultural
III. Ambiental
Os Referenciais Internacionais Biosphere Responsible Tourism foram os primeiros a ser
reconhecidos e acreditados pelo Global Sustainable Tourism Council.
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A Biosphere Responsible Tourism é promovida e desenvolvida pelo Instituto de Turismo
Responsável, uma das organizações responsável pela promoção dos princípios da Carta
Mundial do Turismo Sustentável, tendo estabelecido um memorando de entendimento
com a UNWTO e UNESCO para o efeito.
A Biosphere Responsible Tourism atribui e reconhece o trabalho em prol da
Sustentabilidade de Destinos e empresas do setor turístico, certificando as suas boas
práticas de sustentabilidade em linha com os seus diversos referenciais internacionais e
procurando sempre um forte equilíbrio entre os 3 pilares da sustentabilidade:
I. Económico
As empresas deverão adotar medidas para aumentar a sua eficiência e rentabilidade de
forma a poderem continuar a operar, gerar emprego e a remunerar adequadamente o
capital investido. Importa realçar que não é suficiente cumprir este requisito a qualquer
custo, não respeitando os outros 2 Pilares, pois tais ações poderão comprometer a
rentabilidade da organização no longo-prazo.
II. Social
As empresas deverão respeitar os direitos humanos, promover a igualdade de
oportunidades, tratando de forma justa e honesta não só os seus colaboradores, mas
todos os seus stakeholders. Cabe a cada organização perceber se a sua cadeia de
fornecedores contém irregularidades como sejam funcionários em condições precárias,
trabalho infantil, entre outras más práticas sociais. De salientar que faz parte de uma
política social sustentável a inclusão e participação nas comunidades em que a empresa
se insere, nomeadamente lançando e participando em iniciativas locais, patrocínios,
bolsas de estudo, entre outras, e envolvendo os seus colaboradores e clientes nestas
boas práticas.
III. Ambiental
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As empresas deverão concentrar os seus esforços em conservar e gerir os recursos
naturais, assim como proteção da paisagem e do meio envolvente. Isso passa por reduzir
a sua pegada ecológica, diminuindo as suas emissões de gases poluentes, apostando na
reciclagem, no tratamento adequado dos resíduos, reduzindo os seus consumos
energéticos e de água, entre outros, e consequente alcançando níveis de eficiência com
impacto na vertente económica.
OS VALORES QUE NORTEIAM A CASA DAS PALMEIRAS SÃO:


Sustentabilidade (ambiental, económica, social)



Preservação (do meio ambiente, das memórias, da tradição, dos valores culturais
históricos e locais, dos usos e costumes)



Inclusão (das comunidade, das tradições e das atividades do mundo rural)



Valorização e proteção dos conhecimentos empíricos das gentes locais

CONTEXTO
A sustentabilidade das organizações é, hoje em dia, uma condição da sua eficiência e
eficácia. As entidades, quer públicas quer privadas, adotam estratégias com vista ao
desenvolvimento sustentável para responderem às exigências de uma sociedade que
vive uma crise económica e ambiental severa.
As empresas, principalmente na área do turismo, estão hoje cientes de que devem
cooperar para a resolução dos problemas sócio-ambientais, adotando uma visão de
longo prazo de gestão dos recursos naturais e ambientais e associando-lhe também uma
componente económica e social.
A Casa das Palmeiras enquanto entidade prestadora de serviços está ciente das suas
responsabilidades em matéria de desenvolvimento sustentável.
Para exercer o seu serviço, a Casa das Palmeiras consome inúmeros recursos, muitos
dos quais adquire no mercado. Através da definição de critérios de natureza ambiental
e social para as compras que promove, a Casa das Palmeiras contribuirá para uma
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ampla consciencialização da sociedade para a escassez e necessidade de preservação
dos recursos naturais.
Com a adoção de um Plano de Compras Responsável, a Casa das Palmeiras pretende
melhorar a sua política de aquisições de bens e serviços, integrando progressivamente
critérios e metas mais exigentes nas suas decisões de compra de forma a promover uma
escolha ética para o desenvolvimento sustentável e a promover, cada vez mais, a
economia local.
Nesta medida, a Casa das Palmeiras poderá servir de exemplo aos restantes atores
sociais e económicos na tomada de decisão de compra de um produto ou serviço que
assente não só em critérios de qualidade e preço, mas também nas condições humanas
e ambientais em que foram produzidos e comercializados, assim como nas
consequências humanas e ambientais dessa compra. E essa opção contribui ativamente
para a dinamização de mercados ambientalmente responsáveis.
IMPLEMENTAÇÃO
Para que todo este processo seja corretamente difundido e aplicado é fundamental que
se respeitem alguns passos:
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Definição de
uma Política de
Compras
Responsável

Envolvimento de
toda a
Organização

Estabelecimento
de critérios de
avaliação de
fornecedores

Divulgação e
explicação dos
critérios
Monitorização

Pretendemos que a Casa das Palmeiras continue a desempenhar um papel de liderança
no nosso território, procurando gerir o equilíbrio entre o desenvolvimento e
responsabilidade social, bem como a preservação ambiental e a prosperidade
económica local.
Os princípios e compromissos que assumimos diariamente refletem o respeito pelos
nossos fornecedores, colaboradores/as e clientes, permitindo uma maior confiança nos
nossos serviços.
Assim, a nossa abordagem do mercado verá ser pautada pelos seguintes princípios:


Ética Comercial:
Na indústria do turismo as pessoas têm especial importância. Por isso nós na
Casa das Palmeiras consideramos fundamental o cumprimento cabal dos
direitos humanos, de ações justas, dos valores laborais, da responsabilidade de
decisão, pelo que consideramos essencial envolvermos também os nosso
fornecedores nestes princípios.
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Mantemos uma seleção de fornecedores locais com base em critérios rigorosos
e exigentes. Ao assinarem e validarem o presente documento, comprometemse com os direitos dos seus trabalhadores e com a promoção da segurança, e da
higiene e saúde no trabalho.


Apoiar fornecedores locais/regionais:
Quando possível, optamos por comprar a fornecedores locais. Desta forma,
contribuímos para o crescimento socioeconómico da região e evitamos o
transporte de longo curso de mercadorias provenientes de lugares distantes,
diminuindo as emissões de CO2.



Respeito pelo meio ambiente
Favorecemos fornecedores que estão comprometidos a pôr em prática
integralmente as normas nacionais e internacionais neste domínio. A Casa das
Palmeiras compromete-se a identificar e favorecer nas suas escolhas
fornecedores que promovam a biodiversidade, o desenvolvimento sócioeconómico envolvente. Temos preferência por bens reutilizáveis, recicláveis e
retornáveis quando disponíveis, a duração do ciclo de vida e os custos são
também levados em conta.



Envolver e Influenciar os fornecedores no compromisso da sustentabilidade
Eventos e reuniões regulares com a maioria dos fornecedores são realizadas para
estabelecer objetivos comuns para uma solução mais sustentável (produto,
embalagem, transporte e outros...), partilha de boas práticas em máteria de
eficiência e qualidade dos bens.



Promover a alimentação sustentável
Promovemos hábitos alimentares saudáveis para os/as trabalhadores/as e
clientes, oferecendo os melhores e mais frescos produtos disponíveis através de
um rigoroso processo de segurança alimentar, higiene e controlo de qualidade.
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Três quartos dos stocks de peixe do mundo estão totalmente explorados, sobre
explorados ou esgotados; 88% dos stocks de peixe em águas comunitárias estão
sobre explorados, cientes disso, nós na Casa das Palmeiras pretendemos elevar
o nosso compromisso com a sustentabilidade, comprometendo-nos a diminuir
gradualmente o consumo de pescado referido na lista vermelha de espécies
ameaçadas da Greenpeace (Alabote, Alabote da Gronelândia, Atuns, Bacalhau
do Atlântico, Camarões, Espadarte, Linguado Europeu, Peixe Espada Branco,
Peixes Vermelhos, Pescadas, Raias, Salmão do Atlântico, Solha Americana,
Tamboril, Tubarão)
Com estas pequenas/grandes contribuições queremos também ajudar a fornecer as
mudanças globais necessárias para o futuro da humanidade.
A Casa das Palmeiras está empenhada em proteger e preservar o meio ambiente,
privilegiar a economia local, e vai continuar a implementar ações destinadas a fazê-lo,
envolvendo para tal também os seus fornecedores.
Por isso, iremos cada vez mais valorizar e capacitar os nossos parceiros e fornecedores
que connosco se empenhem nestas ações.
Contamos consigo! Contamos com a Sua Empresa Sustentável/Responsável!
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES:


Tratar com respeito, igualdade e ética os seus colaboradores;



Cumprir com todos os requisitos legais aplicáveis à sua atividades;



Ajudar na preservação dos Recursos culturais e naturais locais;



Garantir que o turista recebe informação correta e responsável;



Garantir as melhores práticas ambientais, nomeadamente no equilibrado uso
dos recursos naturais e químicos;



Assegurar uma correta separação de resíduos;



Prestar um bom serviço ao cliente;



Pugnar sempre pela segurança do cliente (alimentar, física, ou outra);



Ser um bom Embaixador do Destino.
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