A Green World alia-se à declaração da Organização das Nações Unidas que declarou o ano de 2017 como Ano
Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.
Na Green World sabemos a importância que o turismo representa na economia e a importância do negócio
dos nossos clientes. O nosso papel passa por estabelecer uma experiência de parceria com os
empreendimentos turísticos, oferecendo uma gestão de recursos a 360º, com foco na vertente energética,
onde é possível obter um retorno de investimento mais rápido.

Redução da fatura energética
Otimização de recursos
Produção de energia

Implementação CSR
Formação colaboradores
Green Marketing

Estudos de viabilidade
Financiamento a 100%
Retorno através de poupanças

Gestão e monitorização
dos consumos
energéticos por parte
dos diversos sistemas
de AVAC.
Apoio aos sistemas de
climatização por fontes
de origem renovável (Ex:
Caldeiras a biomassa
e/ou Geotermia).

Sistemas de redução
de consumos de água .
Captadores de águas
pluviais, reduzindo
deste modo o consumo
de água potável para
fins não consumíveis.
Reaproveitamento de
águas internas para
fins não consumíveis.

Produção direta de
águas quentes
sanitárias (AQS),
através de colectores
solares, caldeiras a
biomassa ou geotermia.
Caso o consumo de
AQS produzido seja
inferior ao consumo
padrão, estes sistemas
poderão servir de apoio
ao sistema de AVAC.

Redução de consumos
energéticos por parte
da iluminação, através
da implementação de
sistemas LED.
Estudos luminotécnicos
para otimização da
disposição das
luminárias de modo a
obter melhores índices
luminosos em função
dos consumos
energéticos.

Monitorização e análise estatística, em tempo real, de todos os consumos
energéticos.
Consultoria adaptada a cada empreendimento/local, de modo a otimizar todos os
setores consumidores de energia.
Desenvolvimento de métricas de sustentabilidade - Stakeholders engagement.

A atuação da Green World no âmbito do Turismo Sustentável engloba-se numa relação de parceria com a
gestão do empreendimento turístico, com a garantia de economias ao nível energético e incrementos nos
planos sociais e ambientais.
- Assegurar a viabilidade económica a longo prazo das operações;
- Ganhos em imagem e ampliação de mercados;
- Manter o alto nível de satisfação dos clientes;
- Garantir a qualidade dos processos, produtos e ações;
- Aumento de competitividade;
- Aumento da motivação e envolvimento dos colaboradores e stakeholders;
- Estratégias de Green Marketing.
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