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É com enorme satisfação que vos apresento o 2º Relatório de Sustentabilidade do Grupo Pestana.

O contexto económico-social que Portugal e a Europa têm vivido tornam cada vez mais importante o respeito pelos princípios do 
desenvolvimento sustentável pelo que este continua a ser uma das prioridades estratégicas do Grupo.

Durante estes dois anos consolidámos o nosso programa Planet Guest, e tornámo-nos verdadeiros Hóspedes do Planeta. Com 
grande orgulho, e graças a um coletivo de pessoas empenhadas e motivadas, com medidas cuidadosamente pensadas, no 
período 2010 - 2011 aperfeiçoámos a nossa linha de atuação, permitindo-nos melhorar as nossas decisões e ações em todas as 
vertentes da Sustentabilidade. 

No que respeita ao compromisso assumido de desenvolver uma atividade mais sustentável, atingimos 32 objetivos de um total
de 35 a que nos tínhamos proposto.

Na área ambiental destaco, em 2011, a nomeação de Embaixadores da Sustentabilidade em todas as unidades em Portugal. Esta 
iniciativa contribuiu para uma poupança de 4% do total de energia e de água, chegando as Pousadas de Portugal a ultrapassar a 
meta de 5%  no que respeita à redução do consumo de electricidade.

Continuámos a apostar na segurança, na inovação e qualidade dos nossos serviços, envolvendo todos os colaboradores e clientes 
com respeito pelas comunidades onde estamos inseridos. Conseguimos manter bons resultados no que respeita às taxas de 
ocupação e inclusivamente temos vindo a aumentar continuamente o número de clientes (+9%) e de room-nights (+21%) nas 
nossas unidades.

Em 2011, a Campanha “Obrigado Por Ajudar”, em vigor nos hotéis de Portugal, totalizou um valor de 84.084€, doados na íntegra
a Instituições locais de solidariedade social. Desta forma reforçamos a ligação às comunidades vizinhas e que são essenciais para
o sucesso da nossa atividade.

Criámos um Código de Ética com fornecedores com o intuito de garantir aos nossos clientes comuns, produtos e serviços fabri-
cados ou prestados em condições que respeitem de forma clara os direitos humanos e o planeta. Isto permite também um grau 
de confiança superior na nossa cadeia de valor.

Recuperar e preservar a história e a cultura continua igualmente a ser uma prioridade do Grupo, principalmente através das 
Pousadas de Portugal. Nestes dois anos muitas iniciativas relacionadas com a gastronomia portuguesa permitiram dar a conhecer 
aspetos da cultura portuguesa aos nossos hóspedes em várias partes do mundo. 

O Grupo Pestana prepara-se para comemorar 40 Anos como uma Organização comprometida com o Desenvolvimento  
Sustentável. Para já convido-vos a conhecer melhor os projetos do nosso Grupo através deste 2º Relatório de Sustentabilidade.

Aberturas:

• Abertura do “Pestana Chelsea Bridge Hotel” em fevereiro 
2010;

• Abertura do Pestana Berlim Tiergarten em 2011;

Gestão de fornecedores:

• Lançamento do Código de Ética que pretende orientar a  
atuação do Grupo Pestana e o relacionamento com os nos-
sos fornecedores em todas as geografias onde nos loca-
lizamos.

Contributo para a Sociedade:

• Criação de um grupo de Voluntariado em Portugal para pro-
mover ações de interesse social;

• Lançamento da “Campanha Obrigado por Ajudar!” que 
apoiou com 84.084€ várias Instituições de solidariedade 
social;

• O apoio à gastronomia e vinicultura portuguesa contou com 
uma série de iniciativas nas Pousadas, nomeadamente o 
“World Travel Market”, “12 Meses 12 Chefs” e os fins-de-
semana vinícolas. Também os Hotéis internacionais Chelsea 
Bridge e Pestana Caracas realizaram, respectivamente o 
“Taste of Portugal” e os “Festivais gastronómicos Brasileiro 
e Português”;

• Através do projeto Comunidade Protegida o Pestana apoiou 
os desabrigados das chuvas em Caracas com 209.504€.

Gestão Ambiental:

• Fruto das medidas de ecoeficiência implementadas nas 
nossas unidades hoteleiras reduzimos 4% no consumo de  
energia e de água.

• Pestana Tóia Eco Resort & Residences é candidato à atri-
buição da certificação BREEAM (Building Reasearch  
Establishment Environmental Assessment Method) que 
pressupõe a observância de critérios de sustentabilidade na 
sua construção e operação.

• Pestana Village, Miramar e Porto Santo receberam a Chave 
Verde, um reconhecimento pela boa gestão ambiental.

• O Pestana Palms recebeu o galardão Tui Umwelt Champion 
pelas suas práticas ambientais.

Fidelização dos Clientes:

• Crescimento de 9% no número de clientes, atingindo 2,6 
milhões em 2011 e de 8% nas room-nights com mais de 
1,6 milhões.

• Lançamento do Pestana Priority Guest, um novo programa 
de fidelização de Clientes;

• Lançamento do projeto Eliminar/Criar com o objetivo de 
eliminar o mau serviço transformando-o num bom serviço 
ao cliente.

• Pestana Carlton Madeira, Miramar e Palms receberam, em 
2011, o Certificado de excelência no serviço, do Trip Advisor.

• Zoover Certificate atribuído em 2011 ao Pestana Village e em 
2010 e 2011 ao Pestana Grand;

• Style Holidays Gold Award 2011 atribuído ao Pestana Mira-
mar;

•  TUI Umwelt 2011 atribuído ao Pestana Miramar;

• Thomas Cook award of Excellence atribuído ao Pestana 
Grand;

• “Luxairtour sales award 2010” atribuído ao Pestana Grand.

• A Pousada do Palácio de Estoi recebeu o Gold Certificate of 
Excellent Food Hygiene Standards baseado nos princípios 
de higiene e segurança alimentar.

Equipa Pestana:

• Realização do Programa de Formação “Grandes líderes – 
Grandes Equipas – Grandes Resultados” com o objetivo de 
dotar chefias de competências de liderança.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DESTAQUES DA ATIVIDADE EM 2010 E 2011

Dionísio Pestana — Presidente do Grupo Pestana
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Pousada de Óbido, Castelo de Óbidos, Portugal
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Prémios & Reconhecimento do Mercado

• Em 2010, a marca Pestana foi distinguida como uma das 
mais valiosas em Portugal pelo Brand Valuation Forum;

• O Grupo Pestana  ficou colocado na 26ª posição do  
European Hotel Survey  2010;

• Segundo o Corporate 300 Ranking, publicado pela revista 
norte-americana “Hotels”, o Grupo Pestana está no Top 100 
das empresas hoteleiras mundiais;

• O Presidente do Grupo Pestana foi considerado o  
melhor “Empreendedor do ano 2011” pela Consultora Ernst  
& Young.

• Nomeação de Melhor Cadeia Hoteleira na 8ª edição dos  
Publituris Travel Awards.

Objetivos 2012/2013

2010

• Abertura do “Pestana Chelsea Bridge Hotel” em  
fevereiro 2010;

• Início do investimento com vista à construção do futuro 
Pestana Montevideo;

• Alienação da Energólica, empresa produtora de energia 
eólica na Madeira;

• Desenvolvimento de um novo modelo de comercializa-
ção de habitação periódica, o Pestana Options;

• Lançamento do site das Pousadas de Portugal; 

• Reorganização do departamento comercial dos hotéis 
Pestana Portugal, com vista à melhoria da sua eficiência 
e interação com o mercado.

2011

• Abertura  do “Pestana Berlim Tiergarten”;

• Remodelação do Pestana Rio Atlântica; 

• Contrato de concessão do imóvel localizado no edifício 
do Ministério da Administração Interna em Lisboa, no 
sentido da instalação de uma Pousada de Portugal no 
Terreiro do Paço;

• Lançamento da primeira pedra do Pestana Tróia Eco- 
-Resort & Residences;

• Lançamento de um novo programa de fidelização –  
Pestana Priority Guest;

• Lançamento da Campanha “Obrigado Por Ajudar” (mais 
informação na página 23);

• Nomeação de “Embaixadores da Sustentabilidade” nas 
unidades de Portugal e Moçambique;

• Lançamento da Wink - Pestana Lifestyle Magazine, a 
nova revista do Grupo;

• A Revista Pestana Inside passou a estar disponível  
online.

Objetivos 2012 2013

Económicos

• Representação institucional em eventos e semi-
nários neste âmbito;
• Partilha de boas práticas com outras empresas e 
organizações.

Adesão ao UN Global Compact

Sociais

• Aumentar resultados ao nível dos desempenhos 
dos colaboradores, desenvolvendo formação espe-
cífica em competências de liderança junto de pelo 
menos 50% dos colaboradores com funções de 
chefia, e Integrar em formação todos os colabora-
dores com avaliações de desempenho inferiores a 
3,00 valores;
• Reforçar as competências de carácter relacional 
entre os colaboradores através do desenvolvimen-
to de pelo menos 2 ações de formação por em-
presa de âmbito comportamental/relacional que 
permitam garantir melhorias ao nível das relações 
interpessoais e aumentar o Índice de Satisfação de 
clientes;
• Realização de Diagnóstico de Clima Organiza-
cional;
• Análise da aplicação do Fundo Planet Guest;
• Arranque do Projeto de Análise de Funções e Per-
fil de Competências;
• Lançamento de Campanhas específicas de re-
colha de bens/artigos para doar a Instituições de 
Solidariedade Social.

• Assegurar mais de 35 horas de formação por co-
laborador;
• Conclusão do Projeto de Análise de Funções e 
Perfil de Competências;
• Implementação dos resultados resultantes da 
realização de Diagnóstico de Clima Organizacional.

Ambientais

• Poupança de energia eléctrica em 5%(em valor);
• Poupança de água em 5%(em valor); 
• Poupança de gás em 5%(em valor); 
• Apoio ao desenvolvimento da legislação de 
Certificação energética e Qualidade do Ar inte-
rior (comissão representativa da Associação de 
Hotelaria de Portugal e Confederação do Turismo  
Português);
• Cooperação com entidades externas tendente 
ao desenvolvimento de projetos sustentáveis do 
Grupo Pestana;
• Criação de um arquivo digital dos projetos da 
Pousadas de Portugal;
• Projeto Armazém Central (Centralização de bens 
móveis de Portugal Continental desnecessários às 
unidades para cadastro, estudo de futuro aprovei-
tamento, alienação, doação);
• Implementação de Comités de Energia e Segu-
rança nas unidades com obrigação de reunião bi-
mensal;
• Implementação de MAPs nas unidades;
• Aquisição de software de gestão de manutenção.

• Nomeação de Responsável para a Energia e Se-
gurança que promova:

• Poupança de energia eléctrica em 5% (em qtd);
• Poupança de água em 5% (em qtd);
• Poupança de gás em 5% (em qtd).

• Conclusão dos processos de Certificação energé-
tica e Qualidade do Ar Interior de 50% das Pousa-
das e Hotéis;
• Legalização de todas as unidades em matéria de 
SCI;
• Contratação de empresas que assegurem a ma-
nutenção e funcionalidade dos SCI;
• Desenvolvimento de Procedimentos de Segu-
rança tipo em coordenação com a equipa de Se-
gurança interna;
• Conclusão do arquivo digital dos projetos de to-
das as Pousadas;
• Projeto Armazém Central (Centralização de bens 
móveis desnecessários às unidades para cadastro, 
estudo de futuro aproveitamento, alienação, doa-
ção);
• Implementação prática generalizada de procedi-
mentos de manutenção preventiva e seu registo 
no software adquirido.

Pestana Berlim Tiegarten, Alemanha
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Pestana Casino Park, Madeira, Portugal
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Apoios à comunidade (€)

2010 2011

Clientes Pestana

Campanha “Obrigado 
por ajudar”

Outros donativos

Clientes Pestana Clientes Pestana

Pousadas de Portugal 0 153 0 0 0 200

Madeira 28.041 159.000 30.822 30.822 0 138.878

Algarve 0 75 5.165 5.165 69.535 0

Hotéis Centro 0 0 4.547 4.547 0 0

Porto 0 0 1.508 1.508 0 0

América do Sul 0 0 0 0 0 209.504

São Tomé 0 4.503 0 0 3.500 5.409

Moçambique 252 321.551 0 0 160 67.633

África do Sul 3.717 0 0 0 0 0

Cabo Verde 0 8.582 0 0 0 2.358

SUBTOTAL 32.010 493.864 42.042 42.042 73.195 423.982

TOTAL 525.784 581.261

GRUPO PESTANA

O Grupo Pestana, cuja origem remonta a 1972, por ocasião 
da fundação da M&J Pestana - Sociedade de Turismo da  
Madeira, desenvolve a sua atividade principalmente no 
setor do Turismo, tendo ainda interesses na Indústria e nos  
Serviços.

Hoje em dia o Grupo Pestana é o maior grupo português no 
setor do Turismo, sendo a sua cadeia hoteleira PH&R – Pes-
tana Hotéis & Resorts com cerca de 90 unidades e 9.470 quar-
tos – a maior cadeia de origem portuguesa. 

O Grupo Pestana continua o processo de transversalidade 
da sua internacionalização, tendo já presenças consolida-
das em 10 países: Portugal, Inglaterra, Alemanha, Brasil,  
Argentina, Venezuela, Moçambique, África do Sul, Cabo Verde 
e São Tomé e Príncipe. 

Em 2010, marcando o início da entrada na Europa, o Grupo 
abriu a sua primeira unidade em Londres, o Pestana Chelsea 
Bridge Hotel & Spa, e em maio de 2011 abriu o Pestana Berlim 
Tiergarten, na capital alemã. 

Em 2012-2013 está prevista a abertura dos novos investimen-
tos internacionais já anunciados pelo Grupo Pestana, para além 
dos investimentos em Portugal, em Tróia, e nas Pousadas de 
Cascais e da Serra da Estrela. Miami, nos Estados Unidos da 
América será o próximo destino, seguido de Casablanca, em 
Marrocos e de Montevideu, no Uruguai. Luanda será o pri-
meiro destino do Grupo em Angola. 

Na área do lazer, além dos 44 hotéis, o Grupo Pestana possui 
atualmente 12 empreendimentos de Vacation Club, 6 campos 
de golfe, 3 empreendimentos de imobiliário turístico, 2 con-
cessões de jogo para casino (Casino da Madeira e Casino em 
S. Tomé e Príncipe), participação numa companhia de aviação 
charter e um operador turístico. 

A partir de 2003 o Grupo Pestana assumiu a gestão da 
rede das Pousadas de Portugal. Atualmente estão em  
operação 36 Pousadas em território nacional e uma no Brasil, 
o Convento do Carmo, um “Small Leading Hotel of the World”.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO GRUPO PESTANA 
2010/2011

Existiu uma contribuição significativa do Grupo para a econo-
mia, tendo sido gerado um valor económico de quase 295 mi-
lhões de euros. Apesar de em algumas localizações o Volume 
de Negócios gerado ter sido inferior ao do ano anterior, fruto 
do contexto do mercado, globalmente o resultado melhorou 
face ao ano anterior. 

O valor económico distribuído por colaboradores (salários e 
benefícios) foi de 72 milhões de euros e os restantes cus-
tos operacionais de 196 milhões de euros. Relativamente aos 
apoios à comunidade encontram-se ao longo deste relatório 
inúmeros exemplos do apoio concedido, através de apoio em 
géneros, voluntariado ou pro bono.

Apenas recebemos apoios 
do governo nas nossas 
unidades de Cabo Verde 
(pagamento de IRC a 
50%) e nas Pousadas 
de Portugal e Hotéis do 
Centro cerca de 46.821€ 
ao abrigo de fundos de 
apoio comunitário (QREN).

A maioria dos fornecedores 
das nossas unidades são 
empresas locais. Nas 
unidades em Portugal 
98% dos fornecedores 
são nacionais e noutras 
localizações como é o 
caso de São Tomé e Brasil 
a totalidade das compras 
é realizada a fornecedores 
locais. Em Moçambique 
93% dos fornecedores são  
locais e na África do Sul 
cerca de 80% do valor 
das compras é pago a 
empresas locais.

Volume de Negócios
(milhões €)

Custos com 
colaboradores (milhões €)

Outros Custos
 Operacionais (milhões €)

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Pousadas de Portugal 33,5 32,9 14,5 14,0 20,4 19,6

Madeira 68,4 70,6 15,3 15,1 35,7 35,2

Algarve 44,1 49,3 10,8 13,2 27,4 31,4

Hotéis Centro 16,9 17,4 4,1 4,1 9,5 9,7

Resto da Europa 17,4 26,1 2,6 3,9 18,0 24,2

América do Sul 74,6 82,5 15,9 18,3 61,0 59,7

São Tomé 6,3 5,1 0,9 1,0 10,1 5,0

Moçambique 6,8 6,8 1,5 1,6 6,0 8,3

África do Sul 2,2 2,0 0,3 0,3 1,6 1,5

Cabo Verde 2,1 2,1 0,4 0,5 0,9 1,0

TOTAL 1 272,08 294,73 66,34 71,97 190,55 195,57

1 Os indicadores apresentados nesta tabela são relativos às empresas do Grupo 
  Pestana da área Pestana Turismo. Ver nas notas metodológicas com mais de-  
  talhe o âmbito destes indicadores.

Pousada do Crato, Flor da Rosa, Portugal

Pestana Promenade, Portugal
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Clientes

Políticas de qualidade e ser-
viço, fidelizando hóspedes e 
colaboradores;

Políticas de comunicação, 
comunicando frequente-
mente de forma clara e 
transparente.

Ambiente

Políticas ambientais, 
reduzindo o impacte dos 
nossos produtos e da nossa 
atividade no ambiente.

OS NOSSOS VALORES:

• Atitude positiva e proativa;

• Entusiasmo e simpatia;

• Espírito de equipa;

• Ética e responsabilidade;

• Qualidade superior;

• Renovação e ousadia.

A NOSSA MISSÃO:

Proporcionar momentos memoráveis aos nossos  
clientes através de:

• Produtos diferenciados e inovadores;

• Excelência na prestação dos serviços;

• Rentabilidade sustentada;

• Postura correta perante a sociedade;

• Equipas motivadas, qualificadas e empenhadas.

Políticas de Sustentabilidade

Políticas de qualidade e serviço, fideli-
zando hóspedes e colaboradores

Respondemos aos desafios que o contexto económico nos apresenta e que os 
clientes – cada vez mais exigentes – nos impõem, através da inovação e da quali-
dade de serviço, orientados por rigor e exigência nas nossas atividades.  
Realizamos um acompanhamento constante das nossas condições de manuten-
ção e gestão e dotamos os nossos colaboradores das competências necessárias 
às suas funções.

Monitorizamos continuamente a satisfação dos nossos hóspedes de forma a 
identificar falhas e aspetos com potencialidade de melhoria.

Políticas de responsabilidade social 
corporativa, valorizando as dimensões 
da Pestana Turismo e o seu impacte nas 
comunidades onde se inserem

A integração das nossas unidades e da sua atividade nas comunidades é um fator-
chave do nosso sucesso. 

Tendo em consideração que a existência do hotel contribui para a dinamização 
da economia local, através da atração de visitantes e pela criação de emprego e 
numa perspetiva inversa que as nossas unidades beneficiam da atratividade das 
próprias regiões, estimulamos a cooperação com as comunidades locais, numa 
relação em que ambos só temos a ganhar. 

Privilegiamos a contratação local, promovendo o emprego e formação de pessoas 
da comunidade, apoiando em muitos dos casos a permanência de populações em 
zonas mais desfavorecidas. O património cultural, as tradições locais e a autentici-
dade do espaço são aspetos que pretendemos também preservar.

Na perspetiva social, mantemos uma postura de igualdade e anti-discriminação, 
perante as pessoas que trabalham connosco em todas as unidades e localizações 
geográficas onde nos inserimos. 

Políticas de segurança, saúde e higiene 
no trabalho, melhorando a qualidade de 
vida com impacte na produtividade

A segurança, saúde e higiene no trabalho são fatores que influenciam fortemente 
a motivação e bem-estar dos nossos colaboradores e consequentemente a quali-
dade do serviço prestado. Por este facto a SHST é alvo de uma atenção especial 
na atividade diária do Grupo, refletindo-se na atividade diária dos nossos hotéis.

Garantir a segurança dos nossos hóspedes e do nosso património é também 
fundamental. Por isso os nossos colaboradores estão preparados para responder 
a situações de emergência e as nossas instalações possuem as características e 
equipamentos necessários para minimizar riscos. 

A qualidade de serviço aliada a rigorosos critérios de qualidade, segurança e segu-
rança alimentar, certamente protegerá a saúde de quem nos visita.

Políticas de comunicação, comunicando 
frequentemente de forma clara e trans-
parente

Envolvemos as nossas partes interessadas através de diferentes mecanismos de 
comunicação, quer internos quer externos.

Internamente a comunicação flui através da intranet como forma principal de dis-
seminação de campanhas e boas práticas, bem como a nossa revista dedicada à 
comunicação interna – Pestana Inside – e que tem sobretudo a função de valorizar 
o trabalho de toda a equipa Pestana.

Para clientes mantemos informação sobre práticas de racionalização de consumos, 
convidando-os a participar do nosso esforço de conservação dos recursos.
A informação chega aos nossos clientes através da revista WINK, que este ano 
passou a estar disponível no nosso website, bem como através de comunicações 
nos media.

Políticas ambientais, reduzindo o im-
pacte dos nossos produtos e da nossa 
atividade no ambiente

A integração na paisagem e proteção do ambiente na envolvente das nossas 
unidades hoteleiras é tomada em consideração desde a fase de planeamento de 
novas instalações até à sua fase de operação.

Consideramos sempre as tecnologias e medidas mais eficientes, ecológicas e 
inovadoras quer ao nível de projeto, quer nas opções de construção que realiza-
mos até às medidas de controlo e monitorização de consumos de energia, água e 
ao nível da gestão de resíduos.

Colaboradores

Políticas de segurança, 
saúde e higiene no trabalho, 
melhorando a qualidade de 
vida com impacte na produ-
tividade.

Comunidade

Políticas de responsabilidade 
social corporativa, valorizan-
do as dimensões da Pestana 
Turismo e o seu impacte 
nas comunidades onde se 
inserem.

ABORDAGEM à SUSTENTABILIDADE

Na atividade hoteleira o Grupo Pestana tem vindo a assu-
mir um conjunto de orientações, princípios e políticas que  
constituem a sua abordagem à Sustentabilidade:

“Criar valor no longo prazo para a empresa de-
senvolvendo a sua atividade com respeito pelo 
meio ambiente, comunidades e cultura locais,  
colaboradores e clientes”

A Sustentabilidade no Grupo Pestana tem sido uma apos-
ta alavancada por 2 grandes objetivos: a rentabilidade e  
desenvolvimento do negócio no longo prazo e a convicção que 
temos de que o caminho certo de o atingir deve garantir a 
conservação da natureza e do património local e ter um efeito  
positivo na comunidade. Os dois objetivos estão intima-
mente relacionados já que, é a paisagem, as gentes, o patri-
mónio, a identidade e culturas locais, que os clientes pro-
curam e sem eles o negócio dificilmente teria rentabilidade e  
sustentabilidade. Assim, a nossa responsabilidade é acrescida 
não só pela motivação ética “de fazer bem” mas pela ma-
nutenção da atividade no longo prazo. 

Pousada de Cascais, Fortaleza da Cidadela, Portugal

Restaurante Valle Flôr, Pestana Palace, Portugal
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PLANET GUEST

O programa PLANET GUEST, Pestana Sustainability 
Program que atua sob o lema “Somos apenas hós-
pedes do Planeta” continua a incorporar todas as ini-
ciativas que promovem a sustentabilidade do Grupo 
Pestana e ganha terreno ao afirmar-se cada vez mais 
como um conceito que transmite a posição do Grupo 
e dos seus colaboradores como um conjunto de pes-
soas que respeitam o Planeta em que vivem, e que 
mostram extrema preocupação perante as gerações 
futuras.

MODELO DE GOVERNO

O Conselho de Administração (CA) do Grupo Pestana é o 
órgão de gestão com a responsabilidade máxima pela ativi-
dade das sociedades que integra. 

O CA é composto por 13 administradores, todos executivos, 
com competência sobre as diversas sociedades existentes 
nas diferentes áreas geográficas onde o Grupo está presente.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO PESTANA

• Dionísio Pestana (Presidente)
• Florentino Rodrigues
• José M. Castelão Costa
• José Roquette
• José Theotónio
• Luigi Valle
• Luís Araújo

• Luís Castanheira Lopes
• Luiza Pestana
• Paulo Prada
• Pedro Lopes
• Pedro Reimão
• Peter Booth
• Tomaz Metello

CÓDIGO DE ÉTICA

A somar às políticas existentes em 2011 lançámos um Código 
de Ética que pretende orientar a nossa atuação e o relaciona-
mento com os nossos fornecedores. Este código é aplicado 
em todas as geografias onde nos localizamos e foi já assinado 
pelos principais fornecedores do Grupo Pestana.

As linhas orientadoras do código dividem-se em duas áreas 
distintas:

• Condições de trabalho, onde são referidas regras de forma 
a garantir a inexistência de trabalho infantil, trabalho forçado 
e qualquer tipo de discriminação; assegurar um ambiente 
de trabalho seguro e saudável e uma remuneração justa; 
garantir o cumprimento do horário de trabalho; não interferir 
na liberdade sindical e no direito à negociação coletiva do 
trabalhador.

• Aspetos ambientais, onde se compromete a reduzir a sua 
pegada ecológica.

O documento inclui também ações para verificação do cum-
primento destes compromissos por parte dos fornecedores, 
tais como a troca de informação relevante e a realização de 
visitas às instalações dos fornecedores, caso se verifique 
essa necessidade. No caso de ser verificado incumprimento 
do Código, será desenvolvido um plano de ações corretivas 
com um prazo acordado com o fornecedor reservando-se o 
direito de suspender a relação comercial no caso da situação 
não ficar resolvida. 

ORGANOGRAMA DO GRUPO PESTANA, SGPS
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Pousada de Viana do Castelo, Monte de Santa Luzia
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O Grupo assenta em Políticas de responsabilidade social corporativa, valorizando as  
dimensões da Pestana Turismo e o seu impacto nas comunidades onde se inserem as nossas 
unidades hoteleiras. Apostamos na dinamização da economia local criando emprego direto e 
indireto, e atraindo e fixando as populações em zonas do país menos favorecidas. 

Vivendo do seu entorno e das pessoas, o Grupo preocupa-se em envolver a comunidade 
local, apoiando-a e incentivando o seu bem-estar social, através da otimização de recursos 
locais e do apoio a instituições locais. A divulgação e valorização da cultura local são ainda 
preocupações constantes, procurando sempre transmitir às gerações futuras a identidade 
cultural e tradições existentes.

Empregabilidade

No período 2010-2011 o Grupo continuou a promo-
ver a empregabilidade, contando com mais de 7.000  
colaboradores em todo o mundo. A abertura do Pestana  
Berlim gerou cerca de 40 postos de trabalho diretos, aos quais 
acrescem cerca de 15 em outsourcing.

Em todas as unidades, continua a ser dada preferência a 
colaboradores locais, bem como incentivado o consumo de 
produtos locais. Desta forma promovemos o emprego nas co-
munidades onde estamos presentes e incentivamos o desen-
volvimento de empresas locais, que dinamizam as economias 
onde estamos presentes. Em algumas localizações geográ-
ficas, como África do Sul, São Tomé, Moçambique e Brasil o 
fornecimento nacional atinge praticamente 100% do total de 
compras realizadas a fornecedores.

Promoção da cultura e gastronomia locais

As Pousadas de Portugal são palco de inúmeras atividades 
que pretendem divulgar e promover a cultura e gastrono-
mia nacionais e preservar as nossas tradições, nomeada-
mente: noites de fados, provas de vinhos portugueses, feiras 
temáticas sobre outros produtos nacionais. Nas unidades da  

Madeira realizamos frequentemente noites temáticas para 
degustação dos pratos mais emblemáticos da região acom-
panhados, sempre que possível, de espetáculos com música 
e dança típicas.

Promoção do Consumo Local em São Tomé e 
Príncipe

As nossas unidades Santomenses abastecem-se junto 
das empresas locais2 apoiando o desenvolvimento das 
atividades nacionais.

No ilhéu das Rolas compramos à comunidade pisca-
tória um valor mensal superior a 100 salários nacionais, 
dando assim real expressão à atividade local.

Apoio à empregabilidade em Inhaca

Inhaca continuou a apostar no projeto de apoio 
aos Jovens locais “Jovens da Beach”, que visa  
enquadrar os jovens sem ocupação laboral na atividade  
turística. São realizados cursos de guias turísticos para 
acompanhamento dos turistas, trabalhos de limpeza 
das praias, bem como assistência a embarcações que  
participam em concursos de pesca.

O Hotel Pestana Inhaca Lodge participou com um  
espaço para formação, bem como com um monitor 
para lecionar o curso de guias turísticos. A contribuição 
traduziu-se em 60.000 Meticais, cerca de 1.750€.  
Estiveram envolvidos 2 colaboradores do Grupo e  
cerca de 30 Jovens. 

World Travel Market

As Pousadas de Portugal levaram a excelência dos sabores nacionais ao 
World Travel Market.

Os Chefs das Pousadas de Portugal apresentaram o melhor da gastronomia 
portuguesa no âmbito do programa Prove Portugal – O Melhor Peixe do Mundo, 
lançado pelo Turismo de Portugal no World Travel Market (WTM).

12 meses 12 chefs 

A Pousada Convento de Belmonte recebeu durante os 12 meses de 2010, 12 
dos melhores chefs de Portugal para uma verdadeira viagem de sabores. Para 
acompanhar este evento preparou o Programa Especial Famílias, que con-
sistia na oferta de um menu infantil no caso dos pais jantarem na Pousada.

Fins-de-semana vinícolas nas Pousadas de Portugal 

As Pousadas de Portugal apresentaram um novo programa preparado es-
pecialmente para os amantes do vinho. O programa Fins-de-semana Viní-
colas esteve disponível nas Pousadas de Arraiolos, Viseu, Beja, Guimarães,  
Condeixa, Estremoz e Porto. Durante sete fins-de-semana únicos, foi possí-
vel descobrir as melhores castas, aromas e sabores de Norte a Sul do país.

Tomás Caldeira Cabral, especialista em vinhos, e enoturismo, apoiou as 
Pousadas de Portugal nesta ação.

Taste of Portugal

O Pestana Chelsea Bridge promoveu durante uma semana, e em conjunto 
com as Pousadas de Portugal, a ação Taste of Portugal, um festival para pro-
mover a cultura, gastronomia e bebidas portuguesas.

Festival Gastronómico Brasileiro e Português

O Pestana Caracas promoveu dois Festivais Gastronómicos com a duração 
de uma semana cada: o Festival Gastronómico Brasileiro e o Festival Gas-
tronómico Português. O Festival Português contou com a presença dos chefs 
Augusto Fernandez e António Joaquim e o festival Brasileiro, com os chefs 
brasileiros Adailton Fonseca e Alexandre Vicky. O objetivo foi transmitir a cul-
tura culinária destes dois países.

Foram investidos 21.240€ no festival Português e 29.566€ no festival 
Brasileiro.

Promoção da formação e emprego na África do 
Sul

O Pestana Kruger Lodge, através da Mpumalanga  
Tourism Association promove estágios para estudantes 
de turismo nas áreas de hotelaria e guia turístico, em 
coordenação com a Echo Africa Safaris, estudantes  
esses que pertencem à comunidade local. Este projeto 
decorre há 12 meses e tem 6 pessoas envolvidas.

 2 Com exceção de produtos que não existem no mercado nacional e  
 outros cujo preço é proibitivo, casos em que procedemos a compra direta e  
 importação.

Pousada de Alcácer do Sal, 
D. Afonso II, Portugal

Pousada de Alijó, Barão de Forrester, 
Portugal

Pousada do Gerês-Amares,  
Sta. Maria do Bouro, Portugal
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ÁfricAdançar

O Grupo Pestana patrocinou o espectáculo ÁfricAdançar Festival 2011, em 
Lisboa. Este espetáculo tem como objetivo premiar os melhores intérpretes 
da música africana e contou com a presença de um dos representantes do 
Grupo Pestana na entrega de um dos prémios. Este evento foi amplamente 
divulgado na comunicação social.

Swazy Dancers & Local Craft

O Pestana Kruger Lodge estabeleceu um acordo com 2 Grupos de Danças 
Tradicionais locais para animação no Hotel. Estes Grupos durante as suas  
atuações procederam à venda de artesanato, divulgando desta maneira a cul-
tura e costumes de todo um povo. Esta atividade durou todo o ano de 2011 e 
envolveu mais de 50 famílias.

Quadro Vivo de Artesãos

No Pestana Promenade realizou-se um Quadro Vivo de Artesãos. Foi criada 
uma “Zona” junto à receção, onde se procedeu à exposição do bordado da 
Madeira e dos Vimes. Houve ainda uma demonstração de fabrico destes  
artigos. 

Em São Tomé participámos como parceiro institucional da 
Bienal da Arte e Cultura 2011, que decorreu durante todo o 
mês de outubro, tendo sido oferecido preços especiais e con-
tribuído no esforço organizativo do evento, que contou com 
a participação de vários artistas da região e individualidades 
da língua portuguesa nos PALOP. As exposições estiveram  
patentes ao público em vários pontos da cidade.

O nosso contributo para o bem-estar social

Atuamos no sentido de aumentar a qualidade de vida das po-
pulações que fazem parte das comunidades vizinhas às nos-
sas unidades hoteleiras. O apoio é diversificado e atuamos em 
diferentes vertentes:

1) Voluntariado

2) Angariação de fundos

3) Apoio à população

4) Recolha de bens

5) Recuperação em situações de calamidade

1. Voluntariado

Em Portugal foi criado um Banco de Voluntariado, no qual 
foram promovidas ações de interesse social e comunitário, 
realizadas no âmbito de projetos, programas e outras formas 
de intervenção ao serviço das pessoas, das famílias e da  
comunidade.

Em São Tomé participámos com uma equipa de 20 pessoas 
numa atividade de voluntariado da organização Meninos do 
Mundo, no Hospital Dr. Ayres de Menezes, tendo o Pestana 
S. Tomé recebido uma Nota de Agradecimento destas duas 
entidades pela sua participação.

2. Angariação de fundos

Em São Tomé posicionamo-nos como parceiro Institucional do 
projeto Zunta Mon - Campanha de mobilização nacional, em 
prol da ajuda às vítimas da fome. Na sequência da tragédia no 
corno de África angariámos mais de 20% dos 8.000€ doados 
à ONG ADRA (Adventist Development and Relief Agency), 
através de caixas de donativos e jantares de beneficiência, 
que foram utilizados nas zonas afetadas por esta organização. 
A nossa participação mereceu um reconhecimento de mérito 
por parte do Governo Santomense.

3. Apoio às populações

Em algumas das unidades Pestana, sobretudo ao nível inter-
nacional apoiamos as comunidades locais, através de fundos 
ou serviços prestados através de recursos dos hotéis, sejam 
eles humanos ou em géneros.

84.084€ doados na Campanha “Obrigado Por Ajudar”.

Esta campanha iniciada nos hotéis da Madeira em 2008, foi agora alargada 
a todos os hotéis Pestana. Consiste no convite aos hóspedes dos hotéis 
Pestana a doar 1€ no check out, para apoio a Instituições de solidariedade 
social, sendo que, por cada euro doado, o Grupo Pestana adicionará 1€, 
duplicando o apoio voluntário dos hóspedes às instituições.

As verbas angariadas ao check out nesta iniciativa que totalizaram 42.042€ 
(último semestre de 2012) visam incentivar o bem-estar social das 
comunidades locais contribuindo para a visibilidade e meritório trabalho 
das instituições e seu papel nos setores mais debilitados da sociedade. As 
instituições a apoiar foram selecionadas pelas equipas hoteleiras do Grupo 
em cada região.

O Grupo Pestana duplicou a quantia doada pelos hóspedes no check out 
totalizando 84.084€ doados através desta iniciativa.

Apoio a 2.660 pessoas através do projeto Thomba Yedo, em Bazaruto 

A direção do hotel criou um fundo para apoio à comunidade Thomba Yedo. 
Este fundo decorre da angariação de fundos a partir de doações dos clientes. 
Foram recolhidos até ao momento 2.500€, utilizados em projetos locais.

São também recolhidos fundos através das taxas de entrada no parque natu-
ral, e do aluguer de snorkling aos turistas. 20% do valor recolhido é aplicado 
na comunidade, no projeto Thomba yedo. Foram já apoiadas cerca de 2.660 
pessoas.

Para além do apoio monetário, no Pestana Bazaruto Lodge são disponibili-
zadas certas áreas do hotel para exposição e venda de produtos de fabrico 
local, promovendo a cultura e tradições da comunidade local.

Apoio à população do Ilhéu das Rolas

Localizado no ilhéu da Rolas, o Pestana Equador preo-
cupa-se com a comunidade local, apoiando a popula-
ção nas sua atividades diárias, nomeadamente:

• Participação diária no transporte das crianças que 
moram na aldeia do Ilhéu das Rolas para a escola 
primária, que fica em Portalegre (20 kms por mar), 
fazendo-as regressar ao ilhéu à tarde;

• Manutenção do Consultório do Ilhéu das Rolas  
aberto à aldeia e aos colaboradores do hotel, estan-
do sempre presente uma enfermeira e um médico 
mensalmente;

•  Disponibilização de uma televisão comunitária para a 
aldeia do ilhéu das rolas;

• Manutenção e conservação da capela de São  
Francisco de Assis no Ilhéu das Rolas.

Casino de São Tomé apoia o Turismo e a Cultura

0,1% das receitas brutas de exploração do Casino de 
São Tomé foram atribuídas a uma fundação pública 
para fins de promoção, desenvolvimento e estudo de 
ações de carácter cultural, social, económico, educa-
tivo, científico, académico e filantrópico. Para além 
deste apoio mais 0,1% das receitas brutas de explora-
ção do Casino de São Tomé foram atribuídas ao Fundo 
de Turismo.

Pestana Bazaruto Lodge, 
Moçambique

Dia do Mercado, Pestana Carlton 
Madeira, Portugal
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Creche Loving God

O Pestana Kruger Lodge vem desenvolvendo desde 
2008 um projeto de apoio a uma Creche, a 50 Km de 
distância do hotel, onde vários colaboradores têm os 
seus filhos. A campanha consiste em apoiar as crian-
ças com bens alimentares e roupas em bom estado, 
doadas pelos hóspedes, e também na reabilitação da 
creche, com base em materiais que sobram de remo-
delações no hotel, e em matérias locais.

Atualmente existe um conjunto de hóspedes que se 
aperceberam do projeto e aderiram, adotando algu-
mas das crianças e doando semanalmente bens para 
a escola. Fazem-no através da Afrika DK Safaris, um  
Operador Turístico Dinamarquês. O valor recolhido ron-
da os 39.400€ e o projeto envolve cerca de 250 pes-
soas (Colaboradores do Lodge e hóspedes).

Em 2011 foram criados dois protocolos de cooperação, com o 
objetivo de promover a educação e saúde em São Tomé:

• Protocolo de cooperação com o ISP – Instituto Superior 
Politécnico de São Tomé e Príncipe, visando a promoção 
de iniciativas que procurem a cooperação científica, técni-
ca e teórico-prática, assim como a colaboração em alguns 
domínios de ensino e ações específicas;

•  Acordo com o Instituto Marquês Vale-Flor, oferecendo tarifas 
especiais de alojamento e refeições e que traz a São Tomé 
grupos de médicos, voluntários, de diversas especialidades,  
com periodicidade mensal. São, de longe, a organização de 
maior intervenção médica no país.

4. Recolha de bens

O Grupo Pestana desenvolveu uma campanha de Natal em 
muitas das suas unidades, com a angariação de fundos entre 
colaboradores e hóspedes para compra de presentes e doa-
ção a diferentes instituições. 

Árvore Solidária

Nas unidades da Madeira foi ainda desenvolvida a ação 
A Árvore Solidária, que consistiu na colocação na ár-
vore de Natal de uma carta com um pedido de presen-
te de uma criança desfavorecida. Os clientes tinham a 
opção de comprar o presente ou oferecer o valor cor-
respondente ao mesmo.

Aderiram a esta Campanha o Pestana Casino Park; 
Pestana Bay; Pestana Grand; Pestana Palms. Em 2 se-
manas foram recolhidos cerca de 495€ para comprar 
prendas para crianças que vivem em instituições, por 
abandono das famílias. No total foram abrangidas 16 
crianças.

Testemunhos da Campanha de Natal

Pousadas de Guimarães – Sta. Marinha e Nossa Sra. da Oliveira

Em Guimarães os presentes recolhidos foram entregues à “Associação de 
apoio à criança” que acolhe crianças dos 0 aos 6 anos. “Entregámos brinque-
dos, livros, filmes, roupa, leite, entre outras coisas. As crianças ficaram 
eufóricas, quase tanto quanto nós!” 
Natália Maia, Embaixadora da Sustentabilidade

Pousada da Ria de Aveiro

“Para além da entrega dos presentes, os colaboradores da Pousada da Ria 
conseguiram reunir entre eles, alimentos que compuseram dois cabazes de 
Natal que também foram entregues. Com esta ação contribuímos para que o 
Natal desta família fosse o melhor possível e não apenas mais um.”
Arlindo Tavares, Embaixador/a da Sustentabilidade

Pousada de S. Bartolomeu – Bragança

Em Bragança os 30 brinquedos recolhidos foram entregues à obra do Padre 
Miguel. 

“Ficaram radiantes, pois o que estava a faltar para a Festa de Natal era pre-
cisamente brinquedos!”
Paulo Jorge Silva, Embaixador da Sustentabilidade

Pousada de S. Bento e Pousada de Amares – Gerês e Sta. Maria do 
Bouro

As prendas recolhidas nestas duas Pousadas foram entregues ao Centro de 
Acolhimento Rebelo Duarte.

A ação de Natal teve lugar no dia 16 de dezembro, onde colaboradoras de am-
bas as Pousadas partilharam um dia especial com estas crianças. No Centro 
de Acolhimento, após entrega de presentes, as equipas fizeram um pequeno 
lanche de Natal.

“Ficámos muito satisfeitas com a colaboração de todos os colaboradores/
clientes que participaram nesta ação tão gratificante.”
Carine da Silva, Embaixadora da Sustentabilidade

Pousada de Santa Marinha, Portugal

Pousada da Torreira-Murtosa, Ria de 
Aveiro, Portugal

Pousada do Gerês-Amares, Sta.
Maria do Bouro, Portugal



Relatório de Sustentabilidade 2011 Relatório de Sustentabilidade 2011Contributo para a Sociedade Contributo para a Sociedade

26 27

5. Recuperação em situações de calamidade

Na sequência da tempestade que devastou a Ilha da Madeira, 
o Grupo Pestana (Hotéis e Pousadas) lançou duas campanhas 
solidárias para ajudar a dinamizar o turismo neste destino, de 
forma a reconstruir a beleza natural do arquipélago.

No Rio de Janeiro a Casa dos Pobres recebeu os desaloja-
dos pelas chuvas que assolaram o Estado do Rio de Janeiro, 
em janeiro de 2010. Para colaborar com a instituição, o Grupo  
Pestana doou 150 itens provenientes da reforma do Pestana 
Rio, tais como camas, frigoríficos, candeeiros, quadros, me-
sas e jogos de cama e toalhas a esta instituição filantrópica 
religiosa de Nova Friburgo, RJ. A ação durou 2 meses e esti-
veram envolvidas cerca de 50 pessoas.

Em Caracas foi concedido o apoio à Comunidade Protegida 
(Desabrigados pelas Chuvas em Caracas) através do aloja-
mento de 12 famílias (52 pessoas) no hotel. O investimento 

nesta inicitiva perfez 209.504€. Esta ação dura há um ano e 
estima-se que se prolongue por mais 1 ano.

Este ano vá de férias à Madeira

Este foi o mote da campanha publicitária que foi lançada com o apoio do 
Grupo Pestana, com vista a passar a mensagem de que a melhor forma de 
ajudar a Madeira, depois da tragédia, é através de uma visita. A ideia foi 
do jornalista madeirense do ‘Expresso’ Filipe Santos Costa, que deu origem 
ao movimento ‘FÃS DA MADEIRA’, um grupo vasto de pessoas - famosos, 
anónimos e empresas - que de várias formas colaboraram para colocar esta 
campanha na rua. A iniciativa, composta por spots de televisão e de rádio, 
anúncios de imprensa e um website, foi apresentada, no hotel Pestana  
Palace, que disponibilizou o espaço para o lançamento da campanha. 

O Grupo Pestana apelou ainda à ajuda às vítimas do temporal da Madeira 
através do website Pestana. 

Simultaneamente, o Grupo desenvolveu várias ações de ajuda coordenada 
no local, entre as quais realojamento temporário aos colaboradores do Grupo 
e suas famílias afetados pela situação. 

As equipas de manutenção deram apoio a colaboradores e familiares que 
manifestaram dificuldades no restabelecimento das infra-estruturas bási-
cas nas suas habitações e na cedência de camas, cobertores, roupa e 
outros objetos de primeira necessidade, para além de facilitar o acesso 
aos refeitórios a colaboradores e familiares em situações de necessidade  
extrema.

Foi também organizada a recolha de roupas, cobertores e almofadas dos 
stocks das suas unidades, e a sua entrega em locais indicados pelas enti-
dades oficiais. 

Outra ajuda disponibilizada pelo Grupo Pestana foi a organização de equipas, 
que, não sendo indispensáveis nas áreas de jardins, limpeza e manutenção, 
ficaram ao dispor para as ações de limpeza na cidade do Funchal.

Viva a Madeira

Com esta campanha pretendeu-se incentivar o Turismo 
regional, contribuindo para a revitalização da economia 
local. 

Para todas as reservas superiores a 3 noites, em ho-
téis e Pousadas do continente, e entre os dias 20 de  
março e 15 de maio, no momento do check out, o clien-
te recebeu um Convite/voucher que lhe ofereceu uma 
noite num dos hotéis Pestana na Madeira.

Pestana Caracas, Venezuela

Pestana Casino Park, Portugal

Pestana Carlton Madeira, Portugal

Pestana Porto Santo, Portugal
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Pestana Bazaruto Lodge, Moçambique
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Na sua atividade diária, o grupo incorpora boas práticas ambientais com o objetivo de re-
duzir o seu impacte ambiental e promover a melhoria contínua do seu desempenho. A nossa  
postura responsável perante o ambiente faz-nos atuar no sentido de utilizar os recursos  
naturais de forma mais racional, proteger a biodiversidade e garantir um futuro sustentável 
para as gerações futuras, assegurando a continuidade dos negócios na área do Turismo.

Energia

Nas nossas unidades hoteleiras consumimos diferentes tipos 
de energia: eletricidade, utilizada na iluminação dos hotéis, 
nos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado e 
para funcionamento de outros equipamentos; Gás, nos equi-
pamentos de cozinha e caldeiras; Fuel e gasóleo em motores 
e outros equipamentos;

No período 2010-2011 o consumo total de energia foi de 
449.511 GJ, sendo 55% relativo ao consumo de eletricidade e 
o restante aos combustíveis referidos anteriormente. Durante 
este período o consumo total sofreu uma redução de 4%, 
fruto das medidas de eficiência implementadas. O consumo 
de eletricidade reduziu 3% e o de gás 7%.

O consumo de energia por cliente foi de 0,169 GJ e por metro 
quadrado de 0,74 GJ.

Consumo de Energia (GJ)

196.802
44%

248.255
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4.455
1%
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Consumo de Energia (GJ)

As emissões de CO2 resultantes do consumo de energia 
atingiram 26.970t CO2 e representando uma redução de 
4%, acompanhando a tendência de redução do consumo de  
energia.
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Na utilização das nossas unidades por cada hóspede  
emitimos 10,2KgCO2e, por cada quarto ocupado 18,7 KgCO2e 
e por metro quadrado 44,4KgCO2e.

Para estes resultados contribuiu um conjunto de medidas 
que implementamos continuamente nas nossas unidades  
hoteleiras.

Medidas de gestão de energia

• Definição de objetivos e metas quantificáveis e moni-
torizados continuamente através de registos com 
periodicidade diária;

• Realização de programas com medidas específi-
cas por zona de atuação (Receção, HouseKeeping, 
Lavandarias, F&B, Cozinhas, Jardins, Piscinas, Ma-
nutenção, etc.);

• Realização de ações de formação, sensibilização e 
divulgação de boas práticas ambientais;

• Colocação de sinalética de sensibilização para o  
cliente;

• Gestão de energia:

- Agrupamento de hóspedes por zonas evitando o 
consumo em zonas não ocupadas;

- Eliminação do consumo em equipamentos que não 
são necessários estar ligados;

- Substituição de equipamentos por outros mais efi-
cientes (por ex. lâmpadas);

- Controlo do funcionamento dos sistemas eléctricos 
dos quartos através da chave do quarto, permitin-
do o seu funcionamento quando ocupados e o seu 
fecho quando o hóspede abandona o quarto;

- Controlo da temperatura ambiente nas zonas co-
muns do hotel;

- Sensores de movimento em zonas de passagem e 
de menor permanência.

Consumo 
de energia 

(GJ)

Emissões 
de CO2 

(KgCO2e)

Por quarto ocupado 0,312 18,7

Por cliente 0,169 10,2

Por m2 de área 0,740 44,4
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Pestana Alvor Praia, Portugal
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Pestana Carlton Madeira reforça a poupança  
energética

No Pestana Carlton Madeira tem sido gradual a subs-
tituição das lâmpadas por sistemas de iluminação  
economizadores. Até ao momento esta iniciativa  
envolveu um investimento de 500€/mês.

Mais de 80% do edifício encontra-se equipado com 
lâmpadas económicas e sensores de movimento.

Ecoeficiência no Chelsea

No Pestana Chelsea existe uma preocupação contínua 
com o meio ambiente. Em 2011 foi estabelecido um 
objetivo de redução de consumos de eletricidade em 
20%, através de:

• Redução da iluminação para 80% da capacidade;

• Sensores de movimento em funcionamento a partir 
das 22h;

• Corredores dos quartos com iluminação a 50%

Pestana Grand economiza energia

Fruto da substituição de lâmpadas de halogéneo por 
lâmpadas económicas, o Pestana Grand tem vindo 
a obter poupanças energéticas significativas, contri-
buindo também para a redução da fatura energética do 
hotel.

A poupança anual estimada é de 8.200€ tendo em 
consideração a substituição de lâmpadas na receção, 
entrada de quartos, restaurante, spa e WC’s.

Aproveitamento de água no Pestana Carlton  
Madeira

A captação de água da nascente e uso da água das 
levadas para a totalidade da rega. Traduzindo-se em 
2.000€ de poupança.

Pestana adere à Hora do Planeta da WWF

Todos os Hotéis Pestana e as Pousadas de Portugal 
participaram, pelo segundo ano consecutivo, na inicia-
tiva Hora do Planeta, organizada pela World Wildlife 
Fund, o que reflete a gestão e o empenho do Grupo na 
área ambiental.

No dia 26 de março, entre as 20h30 e as 21h30, os ho-
téis do Grupo Pestana e as Pousadas de Portugal des-
ligaram as luzes e incentivaram os hóspedes a fazer o 
mesmo, numa iniciativa que pretende sensibilizar as 
populações para a deplecção dos recursos naturais, 
nomeadamente da energia.

Comités de Ecoeficiência no Brasil

Foram formados Comités de Eco Eficiência em todas 
as unidades do Grupo Pestana no Brasil, com a lide-
rança dos Chefes de Manutenção e envolvimento de 
colaboradores de diversas áreas. Apenas na unidade 
de São Paulo, as poupanças em 2011 com energia elé-
trica ultrapassaram os 24.000€.

Água

Um dos recursos mais importantes para o funcionamento das 
nossas unidades é a água. Esta é utilizada ao nível dos quar-
tos dos hóspedes, nas cozinhas, na rega de espaços verdes, 
no enchimento de piscinas, na lavagem de pavimentos, entre 
outros. 

O consumo de água da rede pública de abastecimento atingiu 
cerca de 1.215 mil m3, representando uma redução de 4% no 
período 2010-2011. Por quarto ocupado, em 2011, o consumo 
atingiu 842 litros, por hóspede 457 litros e por metro quadrado 
de área 1.999 litros.

Algumas unidades possuem furos para abastecimento, cuja 
água não é contabilizada, é o caso da unidades Santomenses, 
que não possuem contadores.

Para reduzir o consumo de água 3 das nossas unidades pos-
suem dessalinizadoras, que permitem o tratamento de água 
do mar, trasnformando-a em água própria para consumo, nas 
nossas unidades hoteleiras.

Consumo de água 
(l)

Por quarto ocupado 842

Por cliente 457

Por m2 de área 1.999
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Medidas de gestão de água

• Definição de objetivos e metas quantificáveis e moni-
torizados continuamente através de registos de pe-
riodicidade diária;

• Realização de programas com medidas específi-
cas por zona de atuação (Receção, HouseKeeping, 
Lavandarias, F&B, Cozinhas, Jardins, Piscinas, Ma-
nutenção, etc.);

• Realização de ações de formação, sensibilização e 
divulgação de boas práticas ambientais;

• Colocação de sinalética de sensibilização para o  
cliente;

• Gestão de água:

- Colocação de sistemas economizadores de água 
nas torneiras e chuveiros dos quartos e das  
cozinhas;

- Calibração dos autoclismos para que a descarga de 
água seja reduzida;

- Existência de autoclismos com dupla descarga;

- Monitorização dos consumos diários de forma de 
detetar eventuais perdas ou desperdícios;

- Aproveitamento de água de levadas para rega dos 
jardins, nas unidades da Madeira;

- Sistemas de rega automáticos e gota-a-gota para 
tornar a irrigação mais eficiente e definição de 
períodos para rega, em que a evapotranspiração é 
menor (manhã e final do dia).

Pestana Carlton Madeira, Portugal

Pestana Chelsea Bridge, Londres



Relatório de Sustentabilidade 2011 Relatório de Sustentabilidade 2011Respeito Pelo Meio Ambiente Respeito Pelo Meio Ambiente

34 35

Gestão de Resíduos

A gestão de resíduos é também uma preocupação do  
Grupo Pestana nas suas unidades. Neste âmbito temos como 
princípio a promoção da redução dos desperdícios e o incen-
tivo à reciclagem  e reutilização de resíduos e materiais.

Biodiversidade

Em Portugal existem 2 Pousadas integradas em áreas prote-
gidas (Pousada de Sta. Clara e a Pousada do Infante) e os ho-
téis localizados em Moçambique e em África do Sul ocupam 
respetivamente 6.500 m2 e 50.000 m2 em área protegida.  
Estas unidades estão por isso sujeitas a regras de preserva-
ção da biodiversidade, que são supervisionadas pelas enti-
dades gestoras dos parques naturais. Neste contexto, as nos-
sas unidades cooperam com as iniciativas realizadas por estas 
entidades.

O Pestana Bay colabora nas atividades de conservação da 
praia que bordeia o Hotel, em colaboração com a entidade 
que gere este domínio público a Frente Mar Funchal. Sempre 
que se detetam situações que necessitam de intervenção do  
Hotel ou da Frente Mar são selecionadas equipas para resol-
ver as situações. O hotel colaborou na recuperação de estra-
dos de madeira em má conservação e na limpeza de lixo acu-
mulado no calhau.

Menu 100% biológico

No Dia Internacional da Biodiversidade as Pousadas de  
Portugal quiseram unir-se a esta causa e associaram-se ao 
Brio, Supermercado Biológico, para promover a preservação 
da biodiversidade.

Nas Pousadas da Região de Lisboa foi disponibilizado um 
Menu 100% Biológico, aliando também um conjunto de inicia-
tivas gastronómicas do Mês da Gastronomia das Pousadas. 
O menu foi confeccionado apenas com produtos Biológicos 
adquiridos ao Brio.

Produção in loco

No ano 2011, no Pestana Palace, foram realizadas me-
lhorias na horta do Chef, tendo-se começado a produz-
ir alguns ingredientes para consumo na cozinha. Par-
te das ervas aromáticas são cultivadas no hotel e, em 
todas as cartas do Valle Flor, existem ingredientes de 
produção própria. Esta ação envolveu toda a equipa de  
cozinha (14 Colaboradores), teve um custo residual em  
sementes. Os resultados, no entanto, foram muito satisfatóri-
os pelo cunho próprio que permite dar aos pratos servidos.

Medidas de gestão de resíduos

•  Triagem de resíduos recicláveis, nomeadamente em-
balagens, vidro, papel/cartão, óleos alimentares, re-
síduos orgânicos, lâmpadas, pilhas e baterias, entre 
outros.

•  Opção por materiais duráveis, reciclados e recicláveis 
(sempre que possível e economicamente viável).

• Gradualmente têm-se eliminado as doses indivi- 
 duais dos produtos comprados, de forma a diminuir   
 a produção de resíduos de embalagem.

Green Cork

As unidades da Madeira participaram no programa 
Green Cork, um programa de Reciclagem de Rolhas de 
Cortiça. Tratou-se de uma atividade desenvolvida du-
rante todo o ano de 2011 em parceria com a Quercus.

As unidades dispuseram de locais de recolha de  
rolhas, tendo sido recolhidos mais de 10 kg de rolhas 
de cortiça em cada unidade hoteleira.
Com esta iniciativa pretende-se:

• Reduzir resíduos de cortiça;

• Defender a rolha de cortiça como produto ecológico  
e de origem nacional;

• Defesa do montado, através da plantação de novas 
árvores (espécies mediterrânicas autóctones).

Produção de composto no Pestana Carlton  
Madeira:

No Pestana Carlton Madeira a partir dos lixos do jardim 
é produzido um fertilizante 100% orgânico através do 
método de compostagem. Para isso todos os resíduos 
orgânicos são triados e utilizado um compostor para 
realizar a transformação biológica dos resíduos em 
composto - um fertilizante natural.

Promoção da biodiversidade na África do Sul  
e Bazaruto

Os hoteis promovem uma fiscalização efetiva para a 
proteção da fauna e flora locais, como exemplo: pro-
teção de jibóias, morcegos e outras espécies de ani-
mais não protegidos mas que possam aparecer nas 
imediações da unidade Kruger Lodge. E em Bazaruto 
a proteção de tartarugas marinhas, dugongos e outras 
espécies de peixes protegidas. São também desen-
volvidas ações de sensibilização nos locais para não 
destruir as dunas, evitar o abate de árvores e destrui-
ção de corais, e não retirar o peixe da ilha.

Pousadas Oficiais “7 maravilhas naturais de  
Portugal”

As Pousadas de Portugal associaram-se às 7  
Maravilhas Naturais de Portugal, iniciativa que dá a  
conhecer as belezas naturais do nosso país, passando 
a ser “Pousadas Oficiais”.

Com mais de 40 destinos de Norte a Sul do país, in-
cluindo o arquipélago dos Açores, as Pousadas de  
Portugal acolheram a equipa das 7 Maravilhas ao lon-
go das localidades por onde passou um Roadshow  
Especial que visa promover cada uma das Maravilhas 
Naturais sujeitas a votação.

O seu mote centra-se na ideia de que “Se queremos 
proteger alguma coisa, em primeiro lugar, temos de 
saber apreciá-la”.

Pestana Carlton Madeira, Portugal

Pestana Kruger Lodge, África do Sul

Pousada de Alvito, Castelo de Alvito, Portugal

Pousada do Gerês-Caniçada, S. Bento, Portugal
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Pestana Village e Miramar recebem Chave Verde

A Chave Verde é um galardão internacional de Edu-
cação Ambiental que promove o turismo Sustentável 
através do reconhecimento de boas práticas. De forma 
a garantir que o setor do turismo opte por uma forma 
de atuação mais sustentável, o Diploma Chave Verde é 
implementado em empreendimentos que se preocu-
pam com um melhor ambiente.

O Pestana Village e Miramar receberam em 2011 este 
galardão distinguindo as suas boas práticas de gestão 
ambiental.

Resultados obtidos no Pestana Village:

• Redução da produção de resíduos indiferenciados 
em 8%;

• Redução dos consumos de energia por quarto ocu-
pado em 17,9%;

• Redução dos consumos de gás por quarto ocupado 
em 26,9%.

Galardão Tui Umwelt Champion

O prémio Tui Umwelt visa premiar as unidades hotelei-
ras que cumpram com um conjunto de requisitos am-
bientais, tendo como objetivo a proteção do meio am-
biente e a responsabilidade social para com o mesmo. 
O Pestana Palms recebeu esta distinção nos anos de 
2010 e 2011.

Pestana Casino Park é “Estabelecimento amigo do am-
biente” e Pestana Palms “Estabelecimento aliado do 
ambiente”

A Secretária Regional do Turismo e Transportes da Madeira re-
conhece anualmente as empresas aliadas à sustentabilidade 
ambiental, atribuindo Distintivos Turísticos de Qualidade Am-
biental, de 3 níveis: ‘amigo do ambiente’ (excelência), ‘aliado 
do ambiente’ (ouro) e ‘atitude ambiental’ (prata) a empresas 
da região.

Em 2010 e 2011 foi atribuído ao Pestana Palms o distintivo 
Turístico de Qualidade Ambiental “Estalecimento Aliado do 
Ambiente (Ouro)” tendo o Pestana Casino Park recebido o de 
“Estabelecimento Amigo do Ambiente (excelência)”, que re-
sulta da avaliação dos seguintes parâmetros:

• Integração na vertente natural e na vertente social;

• Recursos energéticos e hídricos;

• Gestão Ambiental e inovação;

• Serviços;

• Formação.

A atribuição do distintivo de qualidade ambiental “Amigo 
do Ambiente” implica o cumprimento de ações ambientais  
exigentes. Algumas das medidas diferenciadoras que este ho-
tel implementa são:

• Recuperação de calor dos chillers para aquecimento da água 
utilizada nos quartos e na piscina;

• O restaurante principal dispõe de sensores de temperatura 
que asseguram uma correta gestão do ar condicionado. O ar 
condicionado só é ligado quando necessário e a 90%;

• Varandas dos quartos estão equipadas com vidros duplos;

• Os quartos possuem interruptores que desligam o ar condi-
cionado nos quartos sempre que as portas das varandas são 
abertas;

• Sugerimos aos clientes a participação no nosso programa 
de sustentabilidade, informando sobre a troca de roupa dos 
quartos 2 vezes por semana e os turcos a pedido do cliente; 

• Existem ecopontos distribuídos pelo hotel com apelos para 
a sua utilização;

• Trabalhamos com fornecedores certificados e usamos nos 
nossos departamentos (F&B/Housekeeping) produtos de 
limpeza e desinfeção biodegradáveis;

• Foi criado um comité do ambiente que supervisiona e incen-
tiva as boas práticas ambientais.

Pestana Porto Santo recebe Chave verde e Bandeira Azul

“Após ter recebido o Prémio Chave Verde, em reconhecimento da boa gestão ambiental de-
senvolvida, o Pestana Porto Santo vê agora a sua praia receber Bandeira Azul. Este é mais 
um motivo de orgulho para o Grupo Pestana, que preza pela segurança e qualidade nas suas 
unidades”
José Theotónio, Administrador do Grupo Pestana.

Pestana Tróia Eco Resort & Residences

No período 2010-2011 iniciámos a comercialização do 
Pestana Troia, um projeto que assume a sustentabi-
lidade como o fator fundamental no desenvolvimento 
do empreendimento. Os seus principais objetivos são:

• Reduzir a contribuição para as alterações climáticas e 
adaptar-se aos impactos decorrentes delas;

• Suporte à criação de uma comunidade local dinâmica 
e integrada com a envolvente;

• Desenvolver um local real, vivo, com identidade 
própria e, respeitador da sua envolvente;

• Conservar e incrementar o sistema ecológico da  
envolvente;

• Incrementar a utilização de meios de transporte 
saudáveis;

• Utilizar com eficiência os recursos, nomeadamente 
de água, de materiais e resíduos, durante as fases 
de construção, exploração e demolição;

• Diminuir o impacto dos materiais, durante todo o ci-
clo de vida, do empreendimento;

• Criar oportunidades para a sediação de atividades 
empresariais que respondam às necessidades locais 
e, que sejam geradoras de emprego na comunidade 
local e na sua envolvente;

• Garantir que os edifícios contribuem para a sustenta-
bilidade global do empreendimento.

Este empreendimento prossegue o processo de 
certificação ambiental segundo o sistema BREEAM 
(Building Reasearch Establishment Environmental  
Assessment Method) que pressupõe a observância de 
critérios de sustentabilidade em diferentes áreas por 
uma das mais prestigiadas entidades internacionais 
nesta matéria.

Pestana Tróia Eco-Resort & Residences, Portugal

Pestana Village Aparthotel, Portugal Pestana Casino Park, Portugal Pestana Palms, Portugal

Reconhecimento das práticas de gestão ambiental

Ao longo dos anos temos vindo a ser reconhecidos pela imple-
mentação de boas práticas ambientais, por diversas organiza-
ções, sejam elas Governamentais, Guias do setor turístico, 
rankings ambientais ou outras.
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O Grupo Pestana aposta na inovação em todas as vertentes da gestão operacional de forma 
a melhorar os seus produtos e criar valor no longo prazo, tentando antecipar as necessidades 
dos seus clientes e aumentando os níveis de satisfação.

Em todas as unidades, o Grupo possui equipas responsáveis pela aplicação de normas, 
padrões e políticas assegurando maior segurança aos seus hóspedes, colaboradores e  
património da empresa. 

Qualidade do serviço

A prova inequívoca da qualidade do nosso serviço é demons-
trada nos resultados que apresentamos. Ano após ano os 
negócios têm crescido. Em 2011, mesmo no contexto de crise 
económica que vivemos, atingimos mais de 2,6 milhões de 
clientes, com um crescimento de 9% no último ano. As room 
nights seguiram a mesma tendência com um crescimento de 
8% entre 2010 e 2011 com mais de 1.6 milhões. As vendas  
on-line mostram igualmente um crescimento positivo de 13%.
Em média, nas diferentes localizações geográficas, as taxas 
de ocupação atingiram 81% na época alta e cerca de 30% na 
época baixa. As geografias mais procuradas, como o Brasil 
e Venezuela conseguem atingir taxas de ocupação máximas 
próximas dos 100%, com elevadas variações relativamente às 
taxas mínimas que podem atingir os 11%.

Eliminar/Criar

Foi lançado às equipas o desafio de  eliminar o mau serviço 
transformando-o num bom serviço. Para isso identificaram-se 
os pontos fracos dos serviços em todas as secções e reali-
zaram-se as alterações necessárias para os melhorar, contri-
buindo para uma melhor qualidade global do serviço em todas 
as áreas.

Proximidade com o cliente

No Pestana Palms, Pestana Village, Pestana Carlton e Miramar 
foram realizadas Visitas guiadas aos jardins do Hotel. As visi-
tas que se realizaram uma vez por semana, dão a conhecer os 
produtos , serviços e atividades disponíveis para os hóspedes, 
melhorando a divulgação e comunicação com estes.  

A sua casa, na Madeira

Esta ação proporcionou a realização de uma visita semanal, 
dos nossos clientes, aos serviços internos do Hotel, para 
conhecerem como estamos equipados, como lhes fazemos 
chegar os serviços, as condições de higiene e segurança, en-
tre outros.

Operação de charme Tui Alemanha

De forma a melhorar a nossa relação com este operador, o 
Pestana Carlton Madeira realizou contatos pessoais com to-
dos os hóspedes Tui Alemanha de modo a ir de encontro às 
suas expectativas nas diversas áreas. 

Excelência no serviço

Através dos comentários dos clientes que ficaram alojados no 
hotel, o Pestana Carlton Madeira, o Miramar e o Palms rece-
beram, em 2011, o Certificado de excelência no serviço do 
Trip Advisor, um site de opinião, reconhecido como o website 
mais visitado no mundo. Este certificado resultou numa maior 
recomendação dos serviços do hotel por parte dos clientes.

Para além desta distinção, os nossos hotéis e restaurantes 
receberam ainda:

•  Zoover Certificate atribuído em 2011 ao Pestana Village e em 
2010 e 2011 ao Pestana Grand;

• Style Holidays Gold Award 2011 atribuído ao Pestana Mira-
mar;

•  TUI Umwelt 2011 atribuído ao Pestana Miramar;

• Thomas Cook award of Excellence atribuído ao Pestana 
Grand; 

• “Luxairtour sales award 2010” atribuído ao Pestana Grand.

Segurança

Algumas das medidas que implementamos ao nível da segu-
rança para clientes e colaboradores, nas nossas unidades são: 
• Formação contínua das equipas de segurança em todas as 

unidades;

• As unidades estão dotadas de equipamentos e materiais de 
combate a incêndio (mantas na cozinha, bocas de incêndio, 
extintores, sprinklers e detetores de fumo) e sinalização 
de emergência em locais de maior risco, de acordo com o 
plano de segurança de cada unidade;

Avaliação da satisfação de clientes

Independentemente do feedback do Cliente existe, em to-
das as unidades, uma preocupação elevada em manter um 
contato personalizado com o cliente. Realizamos e incentiva-
mos a reposta a um questionário de satisfação por parte dos  
clientes.

Este ano nas respostas aos Blue Alerts do LRA (sistema 
de gestão da satisfação), convidámos o Cliente a expressar 
também a sua opinião nos sites que auscultam a opinião dos 
utentes, nomeadamente o Trip Advisor e o Holiday Check.

Projeto eBuzz – Brasil

Consistiu na utilização da plataforma eBuzz Connect, 
que monitoriza e gere o feedback dos hóspedes em co-
municados de viagens, redes sociais como TripAdvisor, 
Booking, Expedia, e blogs, permitindo o acompanha-
mento do posicionamento em relação à concorrência e 
o estabelecimento de objetivos.

Estes objetivos traduzem-se na qualidade percebi-
da, sendo fator de decisão de compra por parte dos  
clientes.

Resultado: Mais de 146 comentários respondidos nos 
últimos 3 meses, e uma melhoria de 10% no posicio-
namento do Pestana Rio. 

Distribuição dos clientes por geografias 2011

Evolução dos indicadores de negócio3
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 3  Os dados de vendas online presentes no gráfico não incluem as unidades 
hoteleiras localizadas em África do Sul e Moçambique.

Pestana Buenos Aires, Argentina
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• São realizados simulacros periódicos de acordo com o es-
tipulado nos planos de emergência das unidades;

• Realização de testes de álcool nos Hotéis, de modo a con-
trolar o consumo de álcool durante o horário de trabalho dos 
colaboradores, tornando os locais de trabalho mais seguros 
e promovendo a qualidade do serviço;

• Em algumas unidades existem comissões de segurança e 
saúde;

• Todas as unidades seguem um código de boas práticas de 
segurança alimentar, elaborado com base nos princípios do 
sistema HACCP em todas as fases de receção, refrigera-
ção/conservação, congelação, confeção e regeneração de 
géneros alimentares. A informação está disponível a todos 
os colaboradores na intranet.

Gold Certificate of Excellent Food Hygiene 

A Pousada do Palácio de Estoi recebeu o Gold Certificate of 
Excellent Food Hygiene Standards baseado nos princípios de 
HACCP. 

Este processo de certificação começou em maio de 2009 
com apenas 32% de concretização, terminado o ano de 
2009 com 67% e atinge pela primeira vez os 80% no mês de  
fevereiro de 2010.

Hospitally Assurance Certificate 

O Pestana Casino Park definiu manuais de seguran-
ça, que compilam uma série de regras de segurança 
nas diferentes atividades hoteleiras, nomeadamente: 
regras de Segurança na Pintura, na Limpeza, entre  
outros.

Estes manuais alertam também os nossos colabora-
dores para a importância da rotulagem de segurança, 
identificando o significado dos símbolos utilizados nos 
rótulos de produtos.

Formação em  segurança 

Ao nível da Segurança, o Pestana Chelsea dispõe de 
formação para todos os colaboradores em movimen-
tação manual de objetos, quedas, fogos, avaliação 
de riscos e introdução à saúde e segurança no local 
de trabalho. Os acidentes de trabalho são registados 
pelos “health and safety officers” e caso o colabora-
dor se ausente por mais de 3 dias, os acidentes são  
reportados ao “Wandsworth Council”, conforme a lei 
do Reino Unido.

Pousada do Porto, Palácio do Freixo, Portgal

Pousada de Faro, Palácio de Estoi, Portugal

Guia Boa Cama Boa Mesa do Expresso

A Pousada de Santa Maria do Bouro e o Hotel  
Pestana Palace, à semelhança do que aconteceu em 
2009, foram distinguidos com uma Chave de Ouro. 
A recentemente inaugurada Pousada do Porto foi a 
grande vencedora na categoria de unidades hoteleiras 
com uma Chave de Platina atribuídas pelo Guia Boa 
Cama Boa Mesa.

Sobre a Pousada do Freixo o Guia refere:
“Projeto de mérito, esta pousada oferece qualidade, 

conforto e serenidade (...) A equipa do BCBM 2010 
reconheceu na Pousada do Porto o mérito de um 
projeto de reabilitação de património industrial e 
histórico, o aproveitamento de uma localização privi-
legiada, que permite a uma unidade hoteleira desta 
cidade o contacto direto com o seu rio, e a qualidade 
de todo o serviço, com realce para o restaurante.”

Sobre o Pestana Palace:
“Encantamento, é a melhor palavra para definir uma 
  estada neste hotel” 

Pestana Palace, Portugal
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É imprescindível em todos os setores ter profissionais com as competências técnicas e perfil 
pessoal adequado ao desempenho das suas funções.

O Grupo Pestana recruta colaboradores qualificados para as funções que desempenham e 
capazes de crescer dentro das suas empresas. Os recursos humanos desenvolvem ainda um 
conjunto de processos de gestão para retenção dos seus melhores colaboradores.

A política de recursos humanos do Grupo Pestana tem como 
princípios:

• Adequar o individuo à função e permitir o seu auto aper-
feiçoamento;

•  Estimar o potencial de desenvolvimento e definir o perfil 
dos colaboradores;

•  Formar tanto nas áreas técnicas como comportamentais;

• Motivar, promover, premiar ou reconverter para outras  
funções;

•  Melhorar a comunicação e as relações interpessoais.

Constituição da Equipa Pestana

A equipa Pestana possui cerca de 7.000 colaboradores em 
todo o mundo. A área da hotelaria emprega mais de metade 
do total de colaboradores4.

Apresenta-se de seguida a constituição da Equipa de colabo-
radores nas unidades hoteleiras do Grupo (à exceção das uni-
dades de Berlim e Chelsea).

Nestas unidades o Grupo Pestana emprega 4.001 pessoas, 
em que 59% são mulheres e 41% homens. Face a 2009, 
verificou-se um aumento de 102 elementos, mantendo prati-
camente a mesma estrutura em termos globais.

No que respeita às idades dos colaboradores, a equipa é bas-
tante equilibrada, com 35% de colaboradores entre os 25 e 
34 anos, 27% com 35 a 44 anos e 19% entre 45 e 54 anos. 
Os restantes distribuem-se pelas outras faixas etárias, com 
menor expressão. 
A esmagadora maioria são trabalhadores efetivos (72%), 
20% trabalham com contrato a termo e 8% através de  
outsourcing.

Por região os nossos colaboradores distribuem-se por 
10 países diferentes: Portugal, São Tomé, África do Sul,  
Moçambique, Venezuela, Brasil, Argentina, Cabo Verde,  
Alemanha e Reino Unido. A existência de um maior núme-
ro de unidades em algumas localizações geográficas,  
reflete-se também no número de colaboradores existente 
nessas localizações. 

Colaboradores por tipo de contrato (hotelaria)Número de colaboradores (hotelaria)
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Contrato sem termo
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16-18 anos

18-24 anos

25-34 anos

35-44 anos

45-54 anos

55-64 anos

> 65 anos

12,4%

35,1%

26,8%

19,3%

5,8%

0,1% 0,5%

Homens

Mulheres

41%59%

2009 2011

3.
89

9

4.
00

1

Saúde e Segurança no Trabalho

Modelo de avaliação

Prémio produtividade Pestana; 
Colaborador do mês; 
Colaborador do ano.

Formação

Programa Growing together.

Manual de acolhimento

Transmissão dos valores 
e cultura da empresa aos 
novos colaboradores.

Política de recursos humanos

 4  Os indicadores apresentados neste capítulo incluem os colaboradores das 
Pousadas de Portugal e unidades hoteleiras de Portugal, África do Sul, 
Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Brasil e Venezuela. Excluem-se as 

unidades de Chelsea e Berlim, os colaboradores do centro corporativo e as 
restantes áreas de negócio do Grupo Pestana, por não estarem disponíveis à 
data de elaboração deste documento.
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Formação e desenvolvimento

O Growing Together é um programa desenvolvido pelo Grupo 
Pestana, que procura desenvolver os recursos humanos e 
prepará-los para a progressão das suas carreiras criando, por 
si só, oportunidades de crescimento dentro da empresa. O 
Growing Together possui objetivos muito bem definidos e per-
mite a aquisição de competências nas áreas comercial e de 
gestão.

Em 2011 os colaboradores receberam cerca de 44.613 horas 
de formação, cerca de 12 horas por colaborador, sobretudo 
em idiomas (44%), e a restante distribuída por técnicas de 
hotelaria e restauração, higiene e segurança alimentar, com-
portamentais, atendimento, informática e outras.

Direitos humanos e condições laborais

No período 2010-2011 não houve conhecimento de nenhuma 
ocorrência de violação dos direitos humanos e dos direitos 
laborais dos colaboradores. A legislação Portuguesa relativa a 
estes direitos é estritamente cumprida e a título voluntário as 
unidades possuem mecanismos de reporte destas ocorrên-
cias, de forma a garantir uma atuação responsável perante os 
nossos recursos humanos.

Neste âmbito as Pousadas de Portugal possuem uma 
comissão à qual os colaboradores podem recorrer para denun-
ciar qualquer tipo de prática que vá contra os direitos humanos 
e direitos laborais. Noutras localizações geográficas este tipo 
de ato pode também ser comunicado à direção de Recursos 
Humanos. 

Existe também a liberdade de associação e de negociação co-
letiva, sendo que 37% dos colaboradores da área da hotelaria 
estão sindicalizados. 

Preocupamo-nos com a estabilidade dos nossos colabora-
dores, por isso no caso de alterações de função ou de área 
geográfica do seu local de trabalho os colaboradores são 
avisados com 30 dias de antecedência. Da mesma forma ga-
rantimos a igualdade de salários entre homens e mulheres, 
pertencentes à mesma categoria profissional. 

Encontra-se em vigor um plano de pensões de reforma para 
os funcionários das Pousadas de Portugal, de contribuição 
definida. De acordo com este plano, o custo em cada exercí-
cio referente a este benefício corresponde ao valor da contri-
buição da Empresa no ano para o respetivo fundo.

Relativamente à saúde e segurança no trabalho, no ano 2011 
registaram-se 40 acidentes de trabalho, nas unidades hotelei-
ras do Grupo5, não tendo ocorrido qualquer óbito. 

Modelo de Avaliação e reconhecimento do desempenho

O modelo de avaliação está fundamentado em duas áreas: 
a área operacional, relacionada com o “saber fazer”, e a área 
comportamental, relacionada com o “saber ser ou estar”. O 
sistema de avaliação é um processo dinâmico que visa me-
lhorar a relação entre colaboradores e chefias, revestindo-se 
também de um carácter essencialmente pedagógico.

A avaliação pode ser: 

• Anual, sendo obrigatória para todos os avaliados com um 
mínimo de 6 meses de experiência na função. 

• Semestral, sendo obrigatória para todos os avaliados que se 
encontrem ao serviço da empresa há mais de 6 meses e há 
menos 3 anos. 

• Extraordinária, de preenchimento livre, podendo ser  
efetuada sempre que um avaliador considere oportuno.  
Normalmente é recomendada para situações de renovação 
de contrato ou promoção.

• Experimental, que tem por objetivo permitir uma aprendiza-
gem sobre como avaliar e deve realizar-se sempre que seja 
necessário lançar o sistema de avaliação numa nova uni-
dade que tenha sido recentemente adquirida. 

• Auto-avaliação, todos os colaboradores são incentivados a 
realizar a sua própria avaliação.

Anualmente na Reunião Pestana procede-se à entrega 
dos Prémios Anuais para as unidades com melhor per-
formance em várias categorias, como p. ex. “Prémio 
de Produtividade” e “Prémio Sustentabilidade”. De igual 
modo são atribuídos os Prémios Colaborador do mês 
e Colaborador do ano em todas as unidades do Grupo 
como estímulo ao desempenho e motivação dos nossos  
colaboradores.

Além destes prémios os colaboradores com bom desempe-
nho profissional, de acordo com a avaliação obtida, recebem 
um bónus anual para o qual contribuem os objetivos de  
trabalho que são definidos no início do ano.

Grandes Líderes – Grandes Equipas – Grandes 
Resultados

O projeto de formação comportamental das Pousadas 
de Portugal para o ano de 2010, sob o lema Grandes 
Líderes – Grandes Equipas – Grandes Resultados foi  
desenvolvido para colmatar a necessidade de dotar as 
chefias de diversas competências de liderança para 
que, através da eficaz gestão das suas equipas, con-
seguissem atingir os resultados previstos para aquele 
ano.

Genericamente pretende-se que se atinjam os  
seguintes objetivos pessoais e coletivos:

• Performance superior sustentada;
• Contributos diferenciadores;
• Fidelização de clientes;
• Colaboradores motivados. 

Este projeto é constituído por várias fases de trabalho 
ao longo do ano estando envolvidas 44 chefias das 
Pousadas de Portugal, num esforço interno coletivo 
para atingirem os resultados a que se propuseram.

No kick-off deste projeto, dedicou-se um dia inteiro 
a uma ação outdoor para fomentar o espírito de  
equipa e que se traduziu num dia muito divertido e bem  
passado.

Bem-estar social dos colaboradores

Na Venezuela o contrato coletivo de trabalho inclui uma 
cláusula que indica a realização de 1 atividade anual fora 
das instalações do hotel para os colaboradores, com 
o objetivo de estimular o convívio e partilha com as  
famílias. Adicionalmente realizou-se também um tor-
neio de futsal com a participação da equipa de gestão 
do hotel.

Esta iniciativa permite uma melhoria do clima orga-
nizacional e demonstra a nossa responsabilidade social 
perante os colaboradores e suas famílias.

5 Excluem-se deste indicador as unidades hoteleiras de África do Sul, Berlim 
  e Chelsea.

Colaboradores por região (hotelaria)
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Notas Metodológicas

Os dados apresentados neste relatório têm por base os siste-
mas de informação da empresa, a legislação do direito do tra-
balho e do ambiente, bem como os princípios voluntariamente 
adoptados pela empresa.

Apresentam-se dados referentes ao período 2010-2011 e nos 
casos em que é possível demonstra-se a evolução do desem-
penho face ao último relatório publicado referente ao ano 
2009. A informação não foi submetida a verificação externa. 
A publicação dos relatórios de sustentabilidade do Grupo  
Pestana é bianual.

Os conteúdos apresentados, questões prioritárias e os stake-
holders, foram selecionados na linha do relatório anterior-
mente publicado, com base no know-how de muitos anos de 
atividade do Grupo e em documentação pública do setor e 
dos pares.

Âmbito

O âmbito do relatório refere-se à atividade dos hotéis do Gru-
po Pestana, nos mercados Nacional (abrangendo as Pousadas 
de Portugal, Hotéis da Madeira, Centro e Norte e Algarve), 
São Tomé e Príncipe, África do Sul, Cabo Verde, Moçambique, 
América do Sul, Chelsea e Berlim. Sempre que o âmbito dos 
indicadores não for total, esse facto é mencionado no texto ou 
nestas notas metodológicas.

Considerações sobre os indicadores de desempenho:

• Indicadores de perfil

Indicador 4.5: A atribuição da remuneração não decorre dos 
resultados do desempenho social e ambiental.
Indicador 4.7: Os procedimentos existentes enquadram-se no 
âmbito do processo de recrutamento.
Indicador 4.12: O Grupo Pestana  é membro do BCSD  
Portugal e participa nas atividade do GRACE - Grupo de Re-
flexão e Apoio à Cidadania Empresarial.

• Indicadores Económicos

O cálculo dos indicadores económicos seguiu as metodolo-
gias habitualmente utilizadas no Relatório & Contas.

Na tabela com os principais indicadores de desempenho 
económico-financeiro da página 13 estão a ser reportadas as 
seguintes empresas do Grupo, nas diferentes localizações 
geográficas:

• Madeira: M & J Pestana - STM, S.A.; ITI-Soc.Inv.Turist., S.A.; 
Ponta da Cruz - SIGH,S.A.; Mundo da Imaginação, S.A.;

• Pousadas de Portugal: Grupo Pestana Pousadas;

• Hotéis Centro: Carlton Palácio; Porto Carlton; Quinta da  
Beloura Golfe; Guiatur;

• Algarve: Salvor-Soc.Inv.Hoteleiro; Carvoeiro Golfe, S.A.;  
Eurogolfe, S.A.; Soc. Imobiliaria Tróia B3; Soc.Inv.Hot. D. 
João II; Viquingue-Soc.Tur.,S.A.; Pássaro Amarelo-Real.Tur.; 
Carv. Golfe - Soc. Med.Im; Rolldown Golfe; PinheiroMar;

• Europa: Atlantic Holidays Limited (informação consolidada); 
Hotel Rauchstrasse 22; Pestana Berlim S.A.R.L.; Pestana 
Berlin Tiergarten;

• Moçambique: Salvor Hotéis Moçambique; Bazaruto Limited;

• África do Sul: Wild Break 29 (PTY) LTD;

• Cabo Verde: Empreendiment Turísticos;

• São Tomé: Afrotours, SARL; Rotas África, Lda; São Tomé  
Invest, S.A.;

• América do Sul: Argentur Inv. Tur. S.A.; Invers. Vistalparque, 
CA; Brasturinvest Inv.Tur.S/A (informação consolidada).

A informação de 2011 de Moçambique possui dados  
provisórios.

Os cálculos de dados de países que não utilizam o Euro como 

moeda foram realizados utilizando o câmbio médio do ano a 
que se referem os dados.

Indicador EC5: Os salários dos nossos colaboradores são no 
mínimo iguais ao salário mínimo praticado na respetiva loca-
lização geográfica. No caso dos países que não possuem sa-
lário mínimo obrigatório a comparação é feita com o salário 
praticado na Administração pública, como é o caso de São 
Tomé. 

Indicador EC7: Informalmente damos preferência a cola-
boradores locais, na contratação. Relativamente aos car-
gos de gestão de topo, são ocupados por Administradores  
portugueses.

• Indicadores Laborais
Indicador LA14: Existe igualdade salarial entre homens e mu-
lheres da mesma categoria profissional.

• Indicadores de Responsabilidade pelo produto
Indicador PR8: Não existiram reclamações deste tipo.

• Indicadores Ambientais

Foram utilizadas as seguintes conversões de unidades e fon-
tes de informação:

Declaração do nível GRI

Este relatório foi elaborado de acordo com as diretrizes da 
Global Reporting Initiative para a elaboração de relatórios de 
sustentabilidade, apresentando uma autodeclaração de nível 
B.

Fatores utilizados para conversão de unidades energéticas  
e fatores de emissão de CO2e

Fontes de informação

ELETRICIDADE
1 kWh = 0,0036 GJ
Fator Emissão CO2 = 0,226 Kg CO2e/kWh

ERSE, 2011

FUEL
PCI = 40,36
Fator Emissão CO2 = 77,4 Kg CO2e/GJ

APA, 2009

GÁS NATURAL
PCI = 38,74
Fator Emissão CO2 = 56,1 Kg CO2e/GJ

APA, 2009

GASÓLEO
PCI = 43,31
Fator Emissão CO2 = 74,1 Kg CO2e/GJ

APA, 2009

Nível GRI C C+ B B+ A A+

Obrigatório Autodeclaração x

Opcional

Verificação por
3ª parte

Verificação GRI

Pestana Berlim Tiegarten, Alemanha
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1.ESTRATÉGIA E ANÁLISE
1.1 Declaração da pessoa com o maior poder de decisão na organização sobre a relevância da sustentabilidade  
para a organização e a sua estratégia

4

1.2 Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades, relacionados com a atividade da empresa 15

2. PERFIL ORGANIZACIONAL
2.1 Denominação da organização relatora 12, 52

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços 12

2.3 Estrutura operacional da organização, incluindo principais departamentos, empresas em funcionamento,  
empresas participadas e joint ventures

17

2.4 Localização da sede social da empresa 60

2.5 Países em que está presente e nome daqueles com operações significativamente relevantes para as 
questões de sustentabilidade abordadas no relatório

12

2.6 Tipo e natureza juridico-legal de propriedade 17

2.7 Mercados abrangidos 12

2.8 Dimensão da organização relatora, incluindo número de funcionários, vendas líquidas e quantidade de produtos 
disponibilizados e serviços prestados

12, 13, 46

2.9 Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório, referentes à 
dimensão, à estrutura organizacional ou à estrutura acionista

8, 12, 17

2.10 Prémios recebidos durante o período a que se refere o relatório 8, 36, 37, 43

3. PARÂMETROS DO RELATÓRIO
3.1 Período abrangido  para as informações apresentadas no relatório 52

3.2 Data do último relatório publicado 52

3.3 Ciclo de publicação de relatórios 52

3.4 Pessoa(s) a ser(em) contactada(s) para esclarecimentos referentes ao relatório ou ao seu conteúdo,  
incluindo o endereço electrónico e o site da internet

52

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: o processo para determinar a relevância, a 
definição de questões prioritárias no âmbito do relatório e a identificação das partes interessadas que 
sejam potenciais utilizadoras do relatório

52

3.6 Limites do relatório (países ou regiões, produtos ou serviços, departamentos, instalações, joint ventures 
ou empresas participadas, bem como outras limitações de âmbito específico)

52

3.7 Refira quaisquer limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório 52

3.8 Base de elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, empresas participadas, parcialmente 
controladas, instalações arrendadas, operações subcontratadas e outras situações que possam afetar 
significativamente a comparabilidade entre períodos distintos ou com relatórios de outras organizações

52

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo, incluindo hipóteses e técnicas subjacentes às 
estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e de outras informações contidas no relatório

52, 53

3.10 Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações existentes em relatórios anteriores e 
as razões para tais reformulações (por ex., fusões/aquisições, mudança do período ou ano base, natureza 
do negócio, métodos de medição)

52, 53

3.11 Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, limite ou métodos de medição 
aplicados 

52, 53

3.12 Tabela que identifica o local das informações-padrão no relatório 54 - 59

3.13 Política e prática corrente relativa à procura de um processo independente de garantia de fiabilidade para o  
relatório. Se não for incluída no relatório de garantia de fiabilidade que acompanha o relatório de sustentabilidade, 
explique o âmbito e a base de qualquer verificação independente que se tenha realizado, assim como a natureza 
da relação existente entre a organização e o(s) auditor(es)

52

4. GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENVOLVIMENTO
4.1 Estrutura de governança da organização, incluindo comissões subordinadas ao órgão de governança 
hierarquicamente mais elevado e com responsabilidade por tarefas específicas, tais como a definição da  
estratégia ou a supervisão da organização

17

4.2 Indicar se o Presidente do órgão de governança hierarquicamente mais elevado é, simultaneamente, um 
diretor executivo (e, nesse caso, quais as suas funções no âmbito da gestão da organização e as razões para esta 
composição)

17

4.3 Indicar, no caso de organizações com uma estrutura de administração unitária, o número de membros do órgão 
de governança hierarquicamente mais elevado que são independentes e/ou os membros não-executivos

17

4.4 Mecanismos que permitam a acionistas e funcionários transmitir recomendações ou orientações ao órgão de 
governança hierarquicamente mais elevado

15, 48

4.5 Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governança hierarquicamente mais elevado, dos 
diretores de topo e dos executivos (incluindo acordos de tomada de decisão) e o desempenho da organização 
(incluindo o desempenho social e ambiental)

52

4.6 Processos ao dispor do órgão de governança hierarquicamente mais elevado para evitar a ocorrência de conflitos 
de interesse

16

4.7 Processo para a determinação das qualificações e competências exigidas aos membros do órgão de governança 
hierarquicamente mais elevado para definir a estratégia da organização relativamente às questões ligadas ao 
desempenho económico, ambiental e social

52

4.8 O desenvolvimento interno de declarações de princípios ou de missão, códigos de conduta e princípios 
considerados relevantes para o desempenho económico, ambiental e social, assim como a fase de implementação

15, 16

4.9 Processos do órgão de governança, hierarquicamente mais elevado, para supervisionar a forma como a 
organização efectua a identificação e a gestão do desempenho económico, ambiental e social, a identificação 
e a gestão de riscos e oportunidades relevantes, bem como a adesão ou conformidade com as normas 
internacionalmente aceites, códigos de conduta e princípios

14 - 17

4.10 Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governança hierarquicamente mais elevado, 
especialmente em relação ao desempenho económico, ambiental e social

49

4.11 Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado pela organização e de que forma 14 - 16

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente, de carácter económico, ambiental e 
social, que a organização subscreve ou defende

52

4.13 Participação significativa em associações (tais como associações industriais) e/ou organizações de defesa 
nacionais/internacionais, em que a organização: detém posições nos órgãos de governança; participa em 
projetos e comissões; contribui com financiamentos substanciais, que ultrapassam as obrigações normais dos 
participantes; encara a participação como estratégica

52

4.14 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas pela organização
Pág. 15 RS 

2009

4.15 Base para a identificação e selecção das partes interessadas a serem envolvidas
Pág. 15 RS 

2009

4.16 Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, incluindo a frequência do envolvimento, por tipo e 
por grupos, das partes interessadas

16, 17, 22, 41, 
46, 48

4.17 Principais questões e preocupações identificadas através do envolvimento das partes interessadas e as 
medidas adotadas pela organização no tratamento das mesmas

41

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÓMICO
EC1. Valor económico directo gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 
funcionários, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos a investidores 
e governos

12, 13

EC2. Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização, devido às 
alterações climáticas

ND

EC3. Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização 49

EC4. Apoio financeiro significativo recebido do governo 13
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ASPETO - PRESENÇA NO MERCADO
EC5. Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, nas unidades operacionais importantes 52

EC6. Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, em unidades operacionais importantes 13

EC7. Procedimentos para a contratação local e proporção de cargos de gestão de topo ocupado por indivíduos 
provenientes da comunidade local, nas unidades operacionais mais importantes

52

ASPETO - IMPACTES ECONÓMICOS INDIRETOS
EC8. Desenvolvimento e impacte dos investimentos em infra-estruturas e serviços que visam essencialmente o 
benefício público através de envolvimento comercial, em géneros ou pro bono

12, 13, 22 - 27 

EC9. Descrição e análise dos Impactes Económicos Indiretos mais significativos, incluindo a sua extensão 20 - 27

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL

ASPETO - MATÉRIAS-PRIMAS
EN1. Discriminação das matérias-primas, por peso ou por volume NR

EN2. Percentagem das matérias-primas utilizadas que são provenientes de reciclagem NR

ASPETO - ENERGIA
EN3. Discriminação do consumo direto de energia, por fonte de energia primária 30, 31

EN4. Discriminação do consumo indireto de energia, por fonte primária 30, 31

EN5. Total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na eficiência 31

EN6. Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência energética ou nas energias renováveis, e  
reduções no consumo de energia em resultado dessas iniciativas

31, 32

EN7. Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e objetivos alcançados 31

ASPETO - ÁGUA
EN8. Consumo total de água, por fonte 33

EN9. Fontes hídricas significativamente afectadas pelo consumo de água NR

EN10. Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada 33

ASPETO - BIODIVERSIDADE
EN11. Localização e dimensão dos terrenos pertencentes, arrendados ou administrados pela organização em áreas 
protegidas ou de elevado valor para a biodiversidade, ou adjacente às mesmas

34

EN12. Descrição dos impactes significativos de atividades, produtos e serviços sobre áreas protegidas ou de 
elevado valor para a biodiversidade

34, 35

EN13. Habitats protegidos ou recuperados 35

EN14. Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de impactes na biodiversidade 34, 35

EN15. Número de espécies, na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional de conservação das espécies, com 
habitats em áreas afectadas por operações, discriminadas por nível de risco de extinção

ND

ASPETO - EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS
EN16. Totalidade das emissões de gases causadores do efeito de estufa, por peso 31

EN17. Outras emissões relevantes e indiretas de gases com efeito de estufa, por peso NR

EN18. Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, assim como reduções alcançadas 31

EN19. Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso NA

EN20. NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e por peso ND

EN21. Descarga total de água, por qualidade e destino NR

EN22. Quantidade total de resíduos, por tipo e método utilizado no fim de linha ND

EN23. Número e volume total de descargas significativas NR

EN24. Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, considerados perigosos nos  
termos da Convenção de Basileia – Anexos I, II, III e VIII, e percentagem de resíduos transportados  
por navio, a nível internacional

NA

EN25. Identificar a dimensão, o estatuto de protecção e valor para a biodiversidade dos recursos hídricos e respetivos 
habitats, afetados de forma significativa pelas descargas de água e escoamento superficial

NR

ASPETO - PRODUTOS E SERVIÇOS
EN26. Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços e o grau de redução do impacte 31 - 37

EN27. Percentagem recuperada de produtos vendidos e respetivas embalagens, por categoria  NA

ASPETO - CONFORMIDADE
EN28. Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número total de sanções não-monetárias 
por incumprimento das leis e regulamentos ambientais

ND

ASPETO - TRANSPORTES
EN29. Impactes ambientais significativos, resultantes do transporte de produtos e outros bens ou matérias-primas 
utilizados nas operações da organização, bem como o transporte de funcionários

30

ASPETO - GERAL
EN30. Total de custos e investimentos com a protecção ambiental, por tipo ND

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - PRÁTICAS LABORAIS E TRABALHO CONDIGNO

ASPETO - EMPREGO
LA1. Discrimine a mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato de trabalho e por região 46 - 48

LA2. Discrimine o número total funcionários e respetiva taxa de rotatividade, por faixa etária, por género e por 
região

46 - 48

LA3. Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são concedidos a funcionários temporários 
ou a tempo parcial

52

ASPETO - RELAÇÕES ENTRE FUNCIONÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO
LA4. Percentagem de funcionários abrangidos por acordos de negociação coletiva 48

LA5. Prazos mínimos para aviso prévio em relação a mudanças operacionais, incluindo se essa questão é mencionada 
nos acordos de negociação coletiva

49

ASPETO - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
LA6. Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada em comissões formais de segurança e saúde, que 
ajudam na acompanhamento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional

42

LA7. Percentagens de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos relacionados com o 
trabalho, por região

51

LA8. Programas de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir 
assistência aos funcionários, às suas famílias ou aos membros da comunidade afectados por doenças graves

42

LA9. Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por acordos formais com sindicatos ND

ASPETO - FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO
LA10. Média de horas de formação, por ano, por funcionário, discriminadas por categoria de funcionário 48

LA11. Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da 
empregabilidade dos funcionários e para a gestão de carreira

48

LA12. Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, análises de desempenho e de desenvolvimento 
da carreira

49

ASPETO - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
LA13. Composição dos órgãos de governança e discriminação dos funcionários por categoria, de acordo com o 
género, a faixa etária, as minorias e outros indicadores de diversidade

46 - 48

IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE MULEHRES E HOMENS
LA14. Discriminação do rácio do salário-base de homens e mulheres, por categoria 52

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - DIREITOS HUMANOS

ASPETO - PRÁTICAS DE INVESTIMENTO E DE AQUISIÇÕES
HR1. Percentagem e número total de acordos de investimento significativos que incluam cláusulas referentes a 
direitos humanos ou que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos

ND

HR2. Percentagem dos principais fornecedores e empresas contratadas que foram submetidos a avaliações relativas 
a direitos humanos

16
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HR3. Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos a direitos humanos relevantes para 
as operações, incluindo a percentagem de funcionários que beneficiaram de formação

ND

ASPETO - NÃO DISCRIMINAÇÃO
HR4. Número total de casos de discriminação e ações tomadas 48

ASPETO - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E ACORDO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA
HR5. Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao livre exercício da liberdade de associação  
e realização de acordos de negociação coletiva, e medidas que contribuam para a sua eliminação

48

ASPETO - TRABALHO INFANTIL
HR6. Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, e medidas que contribuam  
para a sua eliminação

48

ASPETO - TRABALHO FORÇADO E ESCRAVO
HR7. Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou escravo, e medidas que  
contribuam para a sua eliminação

48

ASPETO - PRÁTICAS DE SEGURANÇA
HR8. Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação nas políticas ou procedimentos da organização, 
relativos aos direitos humanos, e que são relevantes para as operações

ND

ASPETO - DIREITOS DOS INDÍGENAS
HR9.  Número total de Incidentes que envolvam a violação dos direitos dos povos indígenas e ações tomadas 48

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - SOCIEDADE

ASPETO - COMUNIDADE
SO1. Natureza, âmbito e eficácia de programas e práticas para avaliar e gerir os impactes das operações nas  
comunidades, incluindo a entrada, operação e saída

14, 15, 20 - 27

ASPETO - CORRUPÇÃO
SO2. Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de análise de riscos para prevenir a corrupção ND

SO3. Percentagem de funcionários que tenham efectuado formação nas políticas e práticas de anti-corrupção  
da organização 

ND

SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção ND

ASPETO - POLITICAS PÚBLICAS
SO5. Participação na elaboração de políticas públicas e lobbies ND

SO6. Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a partidos políticos, políticos ou a instituições 
 relacionadas, discriminadas por país

ND

ASPETO - CONCORRÊNCIA DESLEAL
SO7. Número total de ações judiciais por concorrência desleal, antitrust e práticas de monopólio, bem como os seus 
resultados

ND

ASPETO - CONFORMIDADE
SO8. Indique o número total de multas e sanções não-monetárias relacionadas com o não cumprimento de leis  
e regulamentos

ND

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL - RESPONSABILIDADE DO PRODUTO

ASPETO - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
PR1. Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de saúde e segurança são avaliados 
com o objetivo de efectuar melhorias, bem como a percentagem das principais categorias de produtos  
e serviços sujeitas a tais procedimentos

40 - 43

PR2. Refira o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos aos impactes, na saúde e segurança, dos produtos e serviços durante o respetivo ciclo  
de vida, discriminado por tipo de resultado

ND

ASPETO - ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS
PR3. Indique o tipo de procedimentos para informação e rotulagem dos produtos e serviços, bem como  
a percentagem dos principais produtos e serviços sujeitos a tais requisitos

NR

PR4. Indique o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos à informação e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado

NR

PR5. Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que meçam a
satisfação do cliente

41

ASPETO - COMUNICAÇÕES DE MARKETING
PR6. Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários relacionados com comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio 

ND

PR7. Indique o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com os regulamentos e códigos  
voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio,  
discriminados por tipo de resultado

ND

ASPETO - PRIVACIDADE DO CLIENTE
PR8. Número total de reclamações registadas relativas à violação da privacidade de clientes 52

ASPETO - CONFORMIDADE
PR9. Indique o número total de multas e sanções não-monetárias relacionadas com o não cumprimento de leis  
e regulamentos

ND

NR - Não relevante | ND - Não disponível | NA - Não aplicável
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