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Associação da Hotelaria de Portugal 

A AHP

• Associação patronal, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, de “Utilidade Pública”
• Agregadora do setor. Grupos, cadeias, hotéis independentes, nacionais e internacionais, do

continente e ilhas. +550 associados | +60% dos quartos da hotelaria nacional
• Promotora do projeto TTT – Tourism Think Tank (www.ahp-ttt.com)

Vetores de Atuação

• Apoio e desenvolvimento de projetos de inovação, reforço de competitividade, venda,
redução de custos, implementação de boas práticas e políticas de sustentabilidade e
responsabilidade ambiental, social e económica dos associados

• Formação e partilha de conhecimento
• Gabinetes de apoio/consultoria (jurídico, fiscal, incentivos financeiros, arquitetura, apoio à

gestão)
• Reforçar prestígio do setor, estimular o associativismo hoteleiro e parcerias entre

stakeholders
• Colaboração e intervenção ativa junto do poder político, central, regional e local
• Negociação de vantagens comerciais para os associados

Quem Somos?

http://www.ahp-ttt.com/


Turismo e eficiência na utilização de recursos I
O estado da arte…  (Tourism and climate change, UNEP/ONU) 

5

• O Turismo não é um “dirty sector” – 5% das emissões de CO2

32%

3%

40%

21%
4%

Emissão de CO2 | Peso relativo das atividades 
turísticas

Carro

Outros transportes

Transporte aéreo

Alojamento

Outras atividades

• Cenário de crescimento e ausência de medidas e esforços para reduzir o 
impacto: emissões do turismo podem crescer 150% até 2035



Os hotéis são grandes consumidores de energia. O impacto que gera 
representa o 2ª custo na operação de um hotel. A agravar… 
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Turismo e eficiência na utilização de recursos II
Panorama nacional

Aumento do custo da energia



Turismo e eficiência na utilização de recursos III
Panorama nacional

• 60% dos empreendimentos turísticos têm uma preocupação com a gestão racional dos
recursos energéticos

• 45% realiza periodicamente auditorias energéticas

• 80% dos hotéis de 5* e 4* têm climatização com intensidade regulável pelo cliente e ar
condicionado eficiente

• 43% dos hotéis de 3* fazem o aproveitamento de energia solar para aquecimento da água

• Alentejo, Madeira, Norte e Centro são as regiões que, de uma forma global, mais contribuem
para otimizar consumos energéticos

• 32% têm um tipo de certificação (energética, ambiental ou de higiene e segurança alimentar)
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Energia lidera as boas práticas dos hoteleiros 

Fonte: Boas Práticas Ambientais 2013, Turismo de Portugal, 2013
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Fonte: Dados do Sistema de Certificação Energética 
In “Estudo Perspetivar 2020 – Turismo e Eficiência na Utilização 
dos Recursos”,  Enforce, março 2015

7%
4%

89%

Edifícios de Turismo com Certificado Energético

Turismo e eficiência na utilização de recursos IV
Panorama nacional



• 2012 /2014 | 4 eventos AHP/ TTT sobre “Ambiente & Sustentabilidade” |
Entidades reguladoras, casos práticos e empresas fornecedoras

• 2013 | Painel “Sustentabilidade trabalhando em rede | o futuro passa por
aqui.” | Casos práticos: Hotel Rio do Prado, Pestana Hotels & Resorts e
Tivoli Hotels & Resorts

• 2014 |AHP/ TTT colaborou com o Turismo de Portugal no sentido de
promover um estudo: “Perspetivar 2020 | Turismo e Eficiência na
Utilização dos Recursos”

• 2015 | 3 workshops de divulgação do Estudo: Hotel Areias do Seixo,
H2Hotel e Hotel Inspira Santa Marta

• Participação em iniciativas promovidas no meio académico e associativo:
IST/ LiderA, EHTL, Grace, …
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Iniciativas de sensibilização e parcerias
TTT, Boas Práticas, Estudos & Estatísticas

http://www.ahp-ttt.com/knowledgecenter/case-study-hotel-rio-do-prado-forum-ttt-eco-eficiencia
http://www.pestana.com/pt/contents/institucional/planet-guest
http://www.ahp-ttt.com/knowledgecenter/perspetivar-2020-no-setor-do-turismo-%E2%80%93-sustentabilidade-e-eficiencia-energetica
http://www.ahp-ttt.com/knowledgecenter/areias-do-seixo-ahp-2015-sustentabilidade
http://www.ahp-ttt.com/knowledgecenter/realidade-da-eficiencia-energetica-na-hotelaria
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Iniciativas e parcerias
TTT, Boas Práticas, Estudos & Estatísticas

EPAL

Recursos Hídricos Recursos Energéticos

Colaboração institucional
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