MANIFESTO DA

EMPRESA RESPONSÁVEL
empresas comprometidas com a mudança

SEJA CONSCIENTE DOS
RISCOS DA SUA ATIVIDADE E
TOME AS PRECAUÇÕES
NECESSÁRIAS
Assegurar Segurança

Garanta a segurança de
trabalhadores e clientes
através de medidas de
prevenção de riscos e
protocolos de emergência.
Da mesma forma, verifique
a origem dos produtos que
adquiriu e informe os
clientes sobre a
composição dos mesmos
de forma evitar qualquer
risco à saúde, tais como
reações alérgicas e/ou
intolerâncias.
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PROMOVA O EMPREENDEDORISMO E
O DESENVOLVIMENTO LOCAL DO
DESTINO CONSUMINDO PRODUTOS E
SERVIÇOS LOCAIS
Consumir produtos locais

Apoie o empreendedorismo local através do consumo, sempre que possível, de
produtos ou serviços produzidos no destino e cujos benefícios diretos e indiretos são
distribuídos transversalmente e favorecem os grupos mais vulneráveis. Sensibilize os
turistas a comprarem apenas o que realmente precisam.
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OFEREÇA PRODUTOS, SERVIÇOS
OU EXPERIÊNCIAS QUE
PROMOVAM A SUSTENTABILIDADE
DA EMPRESA ATRAVÉS DA I&D
Inovação tecnológica

Incorpore, sempre que possível, novas
tecnologias ou métodos inovadores que permitam
aos clientes usufruir de uma melhor experiência e
contribua para a sustentabilidade da sua empresa
através da poupança ou de uma utilização mais
eficiente dos recursos, informação ou capacidade
de comunicação.
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CONSUMA E PARTICIPE DE FORMA
RESPONSÁVEL NA GESTÃO
SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS
Minimizar o impacto

Assegure a gestão e o uso inteligente e eficiente
dos recursos hídricos e energéticos, consumindo
aqueles com menor impacte no ambiente e que
sejam recicláveis ou reutilizáveis. Evite o consumo
excessivo de água e opte, sempre que possível,
por transportes com baixas ou zero emissões.
Desafie o turista a calcular a sua pegada de
carbono e a adotar medidas de compensação.
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PROMOVA A SUSTENTABILIDADE DO
PATRIMÓNIO E DAS INFRAESTRUTURAS
DO DESTINO
Promover a sustentabilidade

Participe na gestão da sustentabilidade da sua comunidade e das suas infraestruturas (edifícios,
transportes, casas, espaços públicos, etc…) para que a sua atividade não altere o modo de vida
local.Além disso, contribua para a conservação das atrações turisticas, respeitando as normas e os acessos concebidos
para a sua preservação e proteção.
.
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Ofereça apenas produtos, serviços
e experiências que possam
garantir a exploração sustentável
dos recursos aquáticos e terrestres
do destino e que respeitem o habit
natural da fauna e flora
autoctones.

PARTICIPE EM ATIVIDADES DE
CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO E
REGENERAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS
AQUÁTICO E TERRESTRE
Proteção dos ecossistemas
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Além disso, adote um
comportamento responsável,
evitando a produção de resíduos,
colaborando também em
programas de salubridade e
limpeza levados a cabo no destino
para evitar a deterioração dos
espaços naturais e garantir a
manutenção da biodiversidade…

ATRAVÉS DA FORMAÇÃO
MELHORE A QUALIDADE DOS
SEUS PRODUTOS, SERVIÇOS
OU EXPERIÊNCIAS
Promover formação

Promova o conhecimento e a aprendizagem
entre os seus colaboradores, facultando os
canais e os meios essenciais para a sua
formação e reciclagem profissional de forma a
potenciar as suas capacidades na prestação
de um serviço de qualidade. Da mesma forma,
participe em programas de voluntariado e
estágios que possam integrar grupos
vulneráveis ou em risco de exclusão social.
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ESTIMULE O CONHECIMENTO
DOS VALORES CULTURAIS E O
SEU USO ADEQUADO

Estimule à aprendizagem das
tradições culturais da sua
comunidade local (costumes, cozinha,
língua ou dialeto, tradições,
património...).

Partilhar a cultura

dculturacultura

Além disso, garanta o uso
desses elementos
corretamente de forma a
evitar comportamentos que
possam ser ofensivos ou
humilhantes.
Seja um exemplo de tolerância,
criando oportunidades para uma
mútua aprendizagem com os clientes.
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PROMOVA A DIVERSIDADE E NÃO
ESTIMULE OU PARTICIPE EM
ATIVIDADES QUE SEJAM
DISCRIMINATÓRIAS
Respeitar a diversidade

Promova a eliminação de barreiras que limitem a
integração de pessoas com base no seu
género, origem, religião, orientação sexual,
situação económica ou outras razões; evitando
linguagem sexista, comentários ofensivos ou
rótulos que contribuam negativamente para
estereotipar esses grupos. Da mesma forma,
garanta que os seus espaços e serviços
respeitam a igualdade de oportunidades e de
acesso a pessoas com necessidades diversas
ligadas à mobilidade e à comunicação.
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ASSEGURE CONDIÇÕES DE
TRABALHO DIGNAS E JUSTAS,
RESPEITANDO OS DIREITOS DOS
COLABORADORES
Assegurar condições de trabalho justas

Assegure que as condições de trabalho dos seus colaboradores são dignas, evitando a exploração
sexual e a exploração de trabalho infantil, evitando condições de trabalho prejudiciais para a sua
saúde entre outros. Além disso, assegure que as oportunidades de recrutamento na sua organização
são justas, independentemente do género, origem, religião, orientação sexual, etc.
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Disponibilize aos seus clientes
informação verdadeira e de forma
continuada antes, durante e após
usufruirem do serviço ou
experiência. Apresente também, toda
a informação traduzida nas línguas mais
frequentes e assegure os meios
necessários para que os mesmos o
possam contactar (email, telefone,
morada...).

SEJA RESPONSÁVEL PELA FORMA
COMO COMUNICA E DISPONIBILIZE
TODAS AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS
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Informação clara e transparente

JUNTE-SE AO MANIFESTO DA
EMPRESA RESPONSÁVEL E
PARTILHE-O
Partilha de experiências

Apoie inicitativas e programas que promovam a partilha
de experiências e boas práticas que apelem à paz;
participando ativamente em redes, parcerias, atividades e
alianças que promovam o devenvolvimento sustentável.
Comec por aderir ao Manifesto da Empresa
Responsável, executando ações e partilhando o
seu compromisso com outros.
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MANIFESTO DA

EMPRESA RESPONSÁVEL

