
Algumas medidas para 

respeitar a sua política de RSE
 

 
• Seleccionar companhias aéreas com planos de redução de CO2. Cada vez mais 

companhias aéreas estão a desenvolver programas destinados a reduzir o seu impacto. 

Saber distingui-los é importante para colaborar com estes objectivos. 

 
• Utilizar carros amigos do ambiente. Embora seja óbvio, não se esqueça da vasta 

gama de carros híbridos e eléctricos disponíveis para aluguer ou do grande número 

de táxis com estas características que se pode encontrar em qualquer cidade. Por 

isso, não o negligencie e utilize este tipo de transporte. É também aconselhável que, 

se tiver de deslocar um grupo de empregados para o mesmo local, os coloque juntos 

no mesmo carro. 

 
• Programa de incentivos. Talvez esta seja uma boa opção se a sua empresa tiver um 

número considerável de empregados que tenham de fazer viagens de negócios. É mais 

provável que os empregados façam um esforço para reduzir as suas emissões se 

forem recompensados por o fazerem. Pode, por exemplo, incentivar os viajantes 

pendulares que utilizam transportes públicos, partilha de carros ou a escolherem 

restaurantes ecológicos durante as suas viagens de negócios. 

 

  
• Reservar estadias em hotéis sustentáveis. É evidente que, se é uma empresa 

comprometida com o ambiente, deve procurar acomodações que adiram à sua política 

de responsabilidade social empresarial. Estes hotéis ecológicos estão empenhados 

num consumo mais responsável de água e electricidade, bem como na reciclagem. 

Agora com quase 1,5M hotéis graças às  centrais de reservas. 

 



• Seja sustentável durante a sua viagem. Como viajante e comprometido com o 

ambiente, deve cuidar de certas coisas tais como: não abusar de duches longos, não 

deixar as luzes acesas no hotel ou escolher fazer as suas refeições em restaurantes 

ecológicos. Mas acima de tudo, não se esqueça de reciclar! 

  
 

Estas são apenas algumas medidas que o podem ajudar e inspirar a manter-se 

mais próximo da sua política de responsabilidade social empresarial. Embora 

fosse ideal, para além de seguir estas dicas, se a sua empresa pudesse 

compensar a sua pegada de CO2 com várias acções tais como a atribuição de 

ajuda financeira ao reflorestamento de florestas ou a participação em 

programas de compensação de carbono, que lutam contra as alterações 

climáticas ou a pobreza. 

Esperamos que estas dicas o tenham ajudado a conseguir uma viagem de 

negócios mais amiga do ambiente, mantendo-se fiel à política de 

responsabilidade social empresarial da sua empresa. Se também estiver 

interessado em obter a nossa ajuda para conhecer o seu consumo de CO2, não 

hesite em contactar-nos para obter informações detalhadas sobre os nossos 

serviços. 

Se gostou deste post, mantenha-se a par de todas as últimas notícias 

relacionadas com viagens de negocios. 

https://www.consultiatravel.es/pt/contato/

