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VOTO DE CONGRATULAÇÃO  

CERTIFICAÇÃO DOS AÇORES COMO DESTINO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL 

PELO GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL  

 

No dia cinco de dezembro de 2019, a Região Autónoma dos Açores voltou 

a fazer história, ao receber o certificado de destino turístico sustentável, 

com o grau Silver (prata), pelo Global Sustainable Tourism Council (GSTC). 

Isso significa que os Açores foram a primeira região do país e o único 

arquipélago do mundo a receber esta distinção, o que coloca Portugal num 

grupo restrito de oito países, com regiões certificadas ao abrigo de elevados 

padrões globais de turismo sustentável. 

Mas a verdade é que o processo de certificação começou em 2017, 

envolveu várias entidades e um rigoroso trabalho de auditoria e avaliação 

no terreno, pela EarthCheck, entidade de referência internacional ao nível 

de benchmarking, consultoria e certificação em viagens e turismo. 

Nos últimos meses, os Açores têm sido distinguidos por várias organizações 

internacionais, sendo considerados um dos melhores destinos entre os 

melhores do mundo, como exemplo de turismo de qualidade, atratividade 

e sustentabilidade. 

Como exemplo deste reconhecimento internacional, destacamos as 

palavras de Luigi Cabrini, presidente do conselho de administração do Global 

Sustainable Tourism Council, que referiu e cito “Os Açores são um exemplo 
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da parte boa do turismo. Um arquipélago onde até a promoção do destino é 

feito tendo em conta o real valor da ilha, a cultura, o ambiente, as tradições, 

até a maneira de preparar queijos”. 

Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das 

disposições regimentais, propõe à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, reunida em sessão plenária no mês de dezembro, 

que seja aprovado um Voto de Congratulação pela Certificação dos Açores 

como Destino Turístico Sustentável, pelo Global Sustainable Tourism 

Council. 

Que do presente voto, seja dado conhecimento à Câmara de Comércio e 

Indústria dos Açores, à Associação de Municípios da RAA, à delegação da 

ANAFRE na RAA, ao Conselho Económico e Social da RAA, ao Conselho 

Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, ao Comité do 

Destino Turístico dos Açores, ao Conselho de Administração do Global 

Sustainable Tourism Council e ao Governo Regional dos Açores. 

 

Horta, Sala das Sessões, 11 dezembro de 2019. 

Os Deputados, 

 


