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O consumo de energia representa a

maior parte da pegada de carbono de um

hotel bem como o maior custo, a seguir

ao pessoal.

Para um hoteleiro, ser consciente em

termos ambientais não só representa um

diferencial em termos de marca e de

comunicação como um potencial

aumento de margem imediato e uma

redução de risco em termos de futuras

flutuações no custo da energia.

É justo que os grupos hoteleiros

divulgem as suas políticas de

sustentabilidade na medida em que o

esforço de serem mais racionais com os

recursos lhes deve granjear uma maior

preferência por parte dos clientes. E,

como se viu na década de 90 com o início

da implementação da ISO9001, procurar

ser mais racional desenvolve processos

que também nos fazem servir melhor e

ter melhores produtos (a parcimónia

aguça o engenho).

E num país como Portugal, em que o

Turismo representa 9% do PIB, o impacto

da hotelaria e dos alojamentos ultrapassa

a economia dos grupos económicos em

que se inserem e afetam a economia do

país como um todo.

Faz assim todo o sentido que possamos

investir um pouco do nosso tempo a

analisar o que se pode fazer nestes

ambientes construídos em prol da

sustentabilidade, estejamos nós ligados

diretamente ou não ao turismo pois, na

pior das hipóteses, podemos sempre

aprender por analogia.



A existência de um conjunto de

equipamentos eléctricos cada vez maior

e cada vez mais conectados aumenta

também a fatura. Cada hóspede carrega

diariamente um tablet, um telefone, uma

câmera e um portátil, para além de cada

vez mais equipamentos do próprio hotel

serem eléctricos ou eléctricos e

conectados.

Outra correlação interessante é o facto de

quantos mais serviços o hotel

disponibilizar aos seus hóspedes, ou

visitantes, também maior ser o consumo.

Exemplos óbvios são desde um comum e

pouco sofisticado serviço de lavandaria,

aos SPAs de fama igual ou superior à do

próprio hotel, piscinas exteriores

aquecidas e os bares abertos 24/7.

Um outro factor interessante é o imóvel.

Será bastante injusto incluir na mesma

análise um edifício construído há 5 anos,

com uma certificação energética que foi

tida em consideração logo desde o

momento do seu desenho, com um hotel

de charme implementado num palacete

com 300 anos. Felizmente, as práticas e o

conhecimento ligados à reabilitação de

edifícios evoluíram bastante na última

década, em parte fruto da necessidade e

do secar dos financiamentos, e novos

procedimentos e novos materiais

permitem dar uma vida nova (ou pelo

menos melhorias consideráveis) aos

imóveis existentes. Algo que é

especialmente relevante no turismo, por

parte considerável do marketing e do

glamour de alguma oferta advir

exatamente da história do imóvel em que

nos poderemos vir a hospedar.

Onde os hotéis consomem energia?

O principal consumo de energia vem da

regulação de temperatura, tal como no

ambiente de escritório. Nos hotéis temos

também, como por exemplo em

hospitais ou espaços desportivos, a

necessidade de aquecer águas, o que é

mais um esforço energético.

Adicionalmente, convém ter em linha de

conta que existem unidades hoteleiras

em locais com temperaturas extremas,

onde outro tipo de infraestrutura

normalmente não é criada (ou seja, não é

habitual fazer um edifício de escritórios

numa praia do Caribe nem numa pista de

ski nos Alpes…), o que exige ainda mais

dos equipamentos ao serem solicitados

para equilibrar temperaturas exteriores

extremas com uns amenos 22 a 24 graus

Celsius no interior.
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O caminho a percorrer

Quaisquer investimentos exigem um

business plan sólido e que, acima de

tudo, assegure retornos de investimento

inferiores a 10 anos (idealmente 5). O

risco do investimento parecer

desnecessário e ser encarado como um

“nice to have” e não um “need to have”

depende em grande parte da

mentalidade dos decisores e da própria

cultura organizacional do grupo

económico ou empresa.

E dentro das medidas que se podem

analisar e posteriormente desenvolver,

vários clusters podem ser construídos.

Todas estas iniciativas necessitam, como

em qualquer indústria ou setor, de ser

implementadas em todos os níveis

hierárquicos e com a participação de

todos os stakeholders, sendo aqui os

clientes uma peça essencial.

Medidas técnicas, com enfoque no desempenho:
• do controlo de temperatura (de aquecimento de águas a ar condicionado);

• dos equipamentos eléctricos à disposição do cliente (iluminação, TV, mini-bar, 

tomadas nos quartos);

• dos isolamentos térmicos dos quartos às picinas interiores, dos restaurantes 

aos SPAs;

• das equipamentos de grande porte em infraestruturas relevantes como 

cozinhas, lavandarias, ginásios, etc.

• da ventilação, incluíndo garagens.
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Comunicação e Treino das Equipas

• Explicar as medidas de eficiência energética em curso e as potenciais, por 

forma a envolver os colaboradores no seu sucesso bem como antecipar 

conflito entre estas e objetivos ou niveis de serviço da unidade;

• Garantir o uso correto dos equipamentos por forma a que a eficiência 

energética não se cinja ao desenho/plano mas que anconteça também na fase 

de operação;

• Envolver as equipas no atingimento de prémios ou na conquista de 

certificações relacionadas com boas práticas de eficiência energética.

Do equilíbrio entre a validade técnica e o

impacto no conforto e na experiência do

hóspede, do alinhamento com a cultura

da organização e do envolvimento de

todos os stakeholders na missão de

diminuir a pegada ecológica, podem de

facto nascer novas soluções cujo impacto

será positivo em todo o ciclo de criação

de valor.

Peça chave é a de reforçar a ideia de que

uma unidade turística que compreende e

trabalha a parcimónia dos seus próprios

recursos e dos recursos do planeta, é

uma que também olhará para cada euro

do cliente numa perspetiva de lhe trazer

o máximo valor, tanto tangível como

intagível.

E isso é válido - e valioso- em qualquer

setor.
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Comunicação e Envolvimento com os Clientes

• Procurar influenciar positivamente o comportamento dos clientes, desde a 

lavagem de toalhas ao uso racional do ar condicionado, passando por 

manter portas fechadas (da varanda ao mini-bar)

• Sondar os clientes sobre funcionalidades úteis e inúteis bem como a sua 

sensibilidade sobre níveis de serviço, o que permite concentrar recursos 

sobre aquilo que lhes é relevante e poupar no que é supérfulo ou irrelevante
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Comunicação e Treino das Equipas

• Definir um plano de implementação de ferramentas baseadas em IT e 

sensorização que permitam uma operação eficaz (nomeadamente dos 

seguintes pontos);

• Monitorizar o desempenho dos equipamentos e do envelope, detetando 

desde motores a funcionar de forma ineficaz a condutas com fugas;

• Implementar planos de manutenção preditiva, com impacto positivo no ciclo 

de vida dos ativos bem como na possibilidade de efetuar as ações em 

momentos de menor impacto sobre o negócio;

• Centralizar informação de colaboradores, clientes e prestadores de serviços 

sobre falhas em serviços e em equipamentos e gerir em tempo real a 

minimização do problema até à sua mais rápida possível resolução;

• Avaliar a satisfação e a opinião de colaboradores e clientes sobre os serviços 

prestados por forma a indentificar quais os mais relevantes e desmobilizar 

aqueles que apenas consomem recursos e não criam valor;

• Compreender rotinas e dinâmicas dos utentes dos espaços, que têm impacto 

desde à iluminação à limpeza, ativando estas em função do uso histórico 

e/ou do uso previsto.



A APFM edita anualmente um conjunto de 

informação quantitativa e qualitativa 

essencial para compreender o mercado e 

como podemos influenciar a qualidade de 

vida e a produtividade das organizações, 

denominado FM Intelligence.

Se quer saber mais ou fazer parte deste

esforço colaborativo, contacte-nos

geral@apfm.pt

Formação: http://academia.apfm.pt

Eventos: http://jornadasfm.pt
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