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Energia:
Sustentabilidade
e redução de custos.
2015 marca o ano Internacional da Luz.
No que diz respeito ao consumo de energia,
os hotéis portugueses apostam, cada vez
mais, na sua utilização de forma sustentada,
de forma a permitir uma redução nos custos
reais.
Texto Marta Barradas Fotografia D.R.

_
UNEScO,
2015 Ano Internacional da Luz

No momento em que se celebra o ano internacional
da luz, decretado pela UNESCO, a Publituris Hotelaria foi perceber, junto do sector hoteleiro, quais
as principais medidas desenvolvidas pelos hotéis
no consumo da energia de uma forma sustentada
e qual a importância deste tipo de acções no que
diz respeito, não só na vertente de sustentabilidade,
como também no impacto na redução de custos em
‘utilities’.
O que é feito nas unidades portuguesas?
Segundo a UNESCO, a utilização da energia solar
aumentou exponencialmente ao longo da última
década. Além disso, tecnologias como painéis fotovoltaicos e aquecedores solares de água irão representar uma potencial fonte de fornecimento de
cerca de um terço de energia do mundo inteiro, até
ao ano de 2060. São também várias as unidades
que apostam nestes meios, assim como sistemas de

iluminação LED, entre outras medidas, de forma a
aliar a sustentabilidade à redução de custos inerentes ao consumo de energia. É o caso do Ecorkhotel,
Évora Suites & SPA, no Alentejo. Manuel Policarpo,
director-geral, explica que “a unidade detém uma
central fotovoltaica que fornece 50% da energia do
hotel, assim como um conjunto de painéis solares,
um para o aquecimento das águas quentes e piscinas do edifício principal e outro para o aquecimento
das suites.” Além disso, 98% do edifício dispõe de
lâmpadas LED, sendo objectivo do hotel aumentar
esta percentagem futuramente.
Também o Inspira Santa Marta Hotel, em Lisboa,
conta com “painéis solares termoacumuladores,
iluminação LED e de baixo consumo energético,
equipamentos Energy Star e economizadores de
energia nos quartos”, explica Ana Tavares, coordenadora de sustentabilidade do hotel.
Numa descrição do que foi realizado recentemente no Corinthia Lisbon Hotel, Reuben Mifsud,
director-geral da unidade, destaca “uma remodelação completa dos equipamentos térmicos, a implementação de um sistema de gestão de energia, a
instalação de iluminação LED, sistema de energia
solar”, entre outras medidas. Além disso, a unidade
estabeleceu parcerias com a GALP e ISQ, de forma
a desenvolver projectos que permitam uma maior
eficácia na suficiência energética.
Já Marta Sousa Pires, administradora do grupo
Bensaude, exemplifica que “a energia geotérmica é
utilizada no Terra Nostra Garden Hotel como fonte
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primária de potência calorífica”. Esta fonte de energia é, assim, responsável pela produção de águas
quentes sanitárias, utilizando as abundantes águas
quentes termais existentes no jardim botânico do
parque da unidade. O hotel açoriano aposta ainda
noutras formas de optimização dos consumos dos
recursos energéticos, como é o exemplo da iluminação LED e uma “monitorização diária dos consumos de energia”, acrescenta a responsável.
No caso do grupo Pestana, nomeadamente o Tróia
Eco-Resort, são também utilizadas lâmpadas LED,
“quer na iluminação exterior (arruamentos, espaços
verdes), quer no interior das unidades” e o “aquecimento de águas de consumo é realizado através
de painéis solares térmicos”, afirma fonte oficial do
grupo Pestana.
Os sensores de iluminação são também uma aposta recorrente em todas as unidades hoje em dia, de
forma a obter um gasto de electricidade menor, mediante a necessidade desta ser utilizada.
Sustentabilidade e redução de custos
A utilização de forma sustentada da energia nos hotéis, não só garante uma aposta na preservação do
ambiente e recursos naturais, como também ajuda
na diminuição dos custos em utilities.

_
ENERGIA
SOLAR,
Painéis fotovoltaicos
e energia solar serão
responsáveis pelo
fornecimento de
grande parte da
energia mundial.

“Só no sector da electricidade, estamos a conseguir
uma poupança de cerca de 15%. Mas na economia
total, de todas as medidas que temos implementado, ascende a mais de 40% entre a electricidade e
o gás”, afirma Reuben Mifsud. Para o Corinthia
Lisbon Hotel, refere o responsável, “estes resultados
têm um impacto muito importante num hotel que,
em condições normais, gasta mais de um milhão de
euros com essas utilities”.
De 2004 a 2014, os hotéis do grupo Bensaude
apresentaram uma redução de 74% no consumo de
electricidade, valores que, para Marta Sousa Pires,
“resultam das medidas de sustentabilidade ambiental relativas ao consumo de energia e que ilustram
bem a sua eficácia.”
Ana Tavares diz que, no caso do Inspira Santa Marta Hotel, “de 2012 a 2014 registou-se uma redução
de 23% no consumo de energia por cliente e de 25%
no consumo de gás por cliente”.
As acções comportamentais, acompanhadas por
pequenas melhorias nas unidades do grupo Pestana
têm conduzido a poupanças por quarto ocupado na
ordem dos 5 a 10%. “Quando se aplicam Projectos
de Eficiência Energética, mais abrangentes e envolvendo a substituição de equipamentos mais relevantes, temos conseguido poupanças da ordem dos 20
a 25%”, acrescenta fonte oficial da cadeia, referindose ao conjunto global das suas unidades.
Já Manuel Policarpo explica, no que diz respeito
ao consumo energético do Ecorkhotel, que este “é
55% inferior à média europeia standard dos hotéis
de quatro estrelas”, enquanto o consumo do gás é
inferior em 10%.
A perspectiva dos clientes
No momento de escolher o local onde pretendem
hospedar-se, para passar as suas férias ou até uma
‘pausa’ durante o fim-de-semana, será que os clientes valorizam um hotel cuja preocupação ambiental
é um factor decisivo?
Marta Sousa Pires garante que “os clientes da Bensaude Hotels estão cada vez mais sensíveis para as
questões de protecção ambiental e do consumo sustentável dos recursos. Reconhecem as nossas Certificações Ambientais e demonstram grande aceitação das medidas ambientais implementadas”.
No caso do Ecorkhotel, Manuel Policarpo refere
que “existem turistas que procuram estes hotéis
porque são mais sensíveis nestas questões”, sobretudo a nível internacional. Já no mercado nacional,
os hóspedes que procuram este género de unidades são “visitantes vindos dos centros urbanos com
crianças, que começam a desenvolver mais sensibilidade a nível ambiental”, acrescenta o responsável.
Reuben Mifsud explica que “os clientes são os primeiros a reconhecer e valorizar tais medidas. Num
negócio tão competitivo como a hotelaria, as ca-
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A iluminação LED é outra das
medidas que permite aos hotéis
aliar a sustentabilidade à
redução de custos inerentes ao
consumo de energia.
racterísticas distintivas como estas são um trunfo
importante.” No Corinthia, “consideramos estas
medidas de um valor essencial para um serviço cinco estrelas e, muito em breve, se não já, em todo o
mundo a crença será a mesma”, destaca o responsável.
Cerca de 40% dos clientes do Inspira Santa Marta
Hotel “afirma que regressará, pelo conceito de sustentabilidade”, garante Ana Tavares, mediante um
inquérito realizado aos hóspedes da unidade lisboeta.
Muitos hotéis começam a apostar numa consciencialização em relação à redução dos consumos de
energia juntos dos colaboradores e, também, dos
próprios clientes. No Inspira Santa Marta, diz Ana
Tavares, existe uma “formação e sensibilização de
colaboradores e clientes” contínuas, enquanto Reuben Mifsud indica que, no Corinthia Lisbon Hotel,
“a ideia central é a formação dos nossos funcionários no uso eficiente da energia e na criação de padrões de eficiência de gestão hoteleira.” Já no caso do
grupo Bensaude, “os nossos clientes são convidados
a participar no processo de melhoria contínua, quer
seja pela adaptação às práticas de economia de recursos durante a sua estadia, quer seja pelos inputs
relativos a boas práticas/sugestões comunicadas
através dos vários canais de comunicação disponíveis”, conclui Marta Sousa Pires.
Nos hotéis Pestana, começa a existir alguma preocupação dos clientes nestas questões, o que, segundo fonte da empresa, “os faz sentir mais ‘confortáveis’ quando sentem que a organização se preocupa
e actua nos assuntos ligados com a Sustentabilidade
e Meio Ambiente”.
Certificação Energética
AnaTavares explica inicialmente que o Inspira Santa
Marta não possui nenhuma certificação que inclua
única e exclusivamente a gestão energética, como é
o caso da ISO 50001. “As certificações detidas pelo
Inspira (ISO 14001, Green Globe e Travelife) incluem a gestão energética a par de outras áreas que
são monitorizadas em termos de consumos”.
No que diz respeito ao grupo Pestana, existem
“várias unidades com o Certificado Energético da
ADENE, que indica qual a classe energética dessa
unidade e propõe um conjunto de medidas tendentes a melhorar essa classificação.”
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_
cERTIFICAÇÃo,
Além das
certificações
obrigatórias, as
unidades hoteleiras
optam ainda por
outras, aliadas ao
consumo energético.

Para Marta Sousa Pires, “a preocupação de melhoria da performance energética na Bensaude Hotels
é permanente. De grande relevância são as Certificações Ambientais, ISO 14001 e EMAS, há mais
de 10 anos obtidas em duas das sete unidades hoteleiras da colecção Bensaude Hotels.” A responsável
explica ainda que o Hotel Açores Lisboa conta com
Certificação Energética e, actualmente, encontramse já em desenvolvimento a realização das auditorias energéticas nas restantes unidades hoteleiras do
grupo.
No Ecorkhotel, “além da classificação obrigatória, o
hotel detém a classificação máxima A+, assim como
a ISSO 14 101, Qualidade 9001, a certificação de
Eco-Hotel da TÜV Rheinland, e a Chave Verde,
pela Sociedade Bandeira Azul”, revela Manuel Policarpo.
Por fim, Reuben Mifsud indica que a certificação
RSECE Energia, da ADENE - Agência para a
Energia, é a certificação obrigatória em Portugal que
incide sobre Certificação Energética de Edifícios. O
responsável destaca que, no Corinthia Lisbon Hotel, “estamos a estudar as possibilidades de uma
ISO ou a certificação LEED - U.S. Green Building
Council, que são bem estabelecidas e reconhecidas
a nível global, que não só irá certificar e distinguir o
nosso hotel, como também ajudar-nos a continuar a
melhorar a nossa abordagem de sustentabilidade”.
Portugal vs. Europa
No que diz respeito às normas e regulamentações
no consumo de energia nas unidades hoteleiras em

Tiragem: 3000

Pág: 40

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 14,30 x 19,42 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 4 de 6

Portugal, as opiniões divergem de hotel para hotel.
Porém, uma opinião é unânime: ainda há muito por
fazer.
Reuben Mifsud, afirma que, em Portugal, “existe uma legislação abrangente sobre a utilização
sustentável da energia que estabelece as acções
de certificação energética e, as nossas leis são, na
verdade, bastante exigentes, como é o exemplo da
Qualidade do Ar Interior, mas isso, por si só, não
resulta numa mudança positiva.” O responsável do
Corinthia acrescenta que empresas que abriram
caminho neste âmbito, “como a nossa, estão na
linha da frente, com os sistemas mais eficientes e
actualizados, que resultam em processos sustentáveis e na redução de custo real, mas estas também
têm a obrigação de mostrar que isso pode ser feito
e como pode ser feito”.
Para Ana Tavares, coordenadora de sustentabilidade do Inspira Santa Marta, “deverá existir uma
maior promoção em termos de informação e divulgação das vantagens associadas a este tipo de
normas, assim como a implementação de medidas
de apoio e benefícios às empresas que as adoptem”, referindo ainda que, apesar de mostrarmos
alguns avanços, ainda estamos aquém dos principais países da Europa.
Para o grupo Pestana, “as normas existentes estão
mais relacionadas com a Higiene e Segurança” e no
que diz respeito às normas relativas à Certificação
Energética implicam custos e afectação de meios
que oneram ainda mais a actividade hoteleira e não
produzem retorno significativo à sua actividade,
pelo que “deveriam existir mais incentivos financeiros para essas práticas e uma maior distinção para
quem as aplica”.
Em desacordo encontra-se Manuel Policarpo,
director-geral do Ecorkhotel: “Em termos normativos, estamos na linha da frente da Europa,
em comparação com grandes cidades como Paris, Londres e Madrid, onde não vemos metade
das condições que apresentamos em Portugal”.
No entanto, refere, “isso terá que ser transversal”,
uma vez que o Alojamento Local passa a ser um
concorrente “desleal”, ao não apresentar regulamentações semelhantes às restantes unidades
hoteleiras.
Já Marta Sousa Pires indica que, actualmente,
Portugal possui um quadro legal no âmbito do
consumo de energia “bastante vasto e com algumas exigências de elevada dificuldade de implementação, como por exemplo na Qualidade do
Ar Interior”. “A legislação e as entidades competentes devem ser mais flexíveis e adequadas à
actividade, dimensão e volume de negócios das
organizações nacionais/regionais, nomeadamente
na transposição de Directivas e Normas Europeias à realidade portuguesa”, conclui. h
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36 › Hotéis

Saiba quais as medidas utilizadas
na hotelaria nacional para o uso
sustentável de energia

Energia
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