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VEFA Travel Certificada pela Biosphere
Se os turistas estão dispostos a mudar os seus hábitos, a indústria também têm de reformular as suas 
práticas no futuro. Temos de trabalhar para a defesa da cultura de sustentabilidade. É o momento de 
mostrarmos o nosso compromisso e cuidar de todos (colaboradores, comunidades e clientes).
 
Sabe o que é a sustentabilidade?
Sustentabilidade é a capacidade de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer a mesma 
das gerações futuras. O conceito de sustentabilidade é composto por três pilares: econômico, ambiental e 
social.
 
O que é um Sistema de Gestão da Sustentabilidade?
Sistemas de gestão da sustentabilidade, como a Plataforma Sustentável da Biosfera, ajudam empresas e 
DMOs a estabelecer políticas sustentáveis em alinhamento com as atividades dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e objetivos de medir o progresso ano a ano em direção às 
metas. Ferramenta não só para a identificação e gestão das ações já implementadas na organização, mas 
também para a criação de planos de sustentabilidade para incorporar uma cultura de sustentabilidade que 
educa e demonstra publicamente os esforços e boas práticas aplicadas.
 
Sabe que também participa ativamente no processo de sustentabilidade?
É possível melhorar o ambiente se mudarmos os nossos hábitos do dia a dia. Tal como economizar a água, 
preferir produtos biodegradáveis, procurar alimentos orgânicos, diminuir o uso de embalagens, preservar os 
espaços verdes, economizar energia, entre outros.
A nível interno a Vefa Travel dá formação aos seus colaboradores para que o tema da sustentabilidade seja 
sempre uma prioridade nas escolhas dos nossos destinos e produtos.
 
 A Vefa Travel está certificada pela Biosphere Certified do Responsible Tourism Institute (RTI), sabe o que 
isso significa?
A Certificação BIOSPHERE corresponde ao desenvolvimento de um processo de capacitação e alinhamento 
das práticas desenvolvidas pela indústria do turismo com os requisitos e critérios da Biosphere Responsible 
Tourism, através de uma metodologia de atuação em constante mudança e adaptada às tendências do 
mercado.
No relatório  de auditoria podemos destacar o seguinte:
 “A entidade revela uma clara orientação para a sustentabilidade, não apenas ao nível do seu 
posicionamento e orientação, mas igualmente em termos de boas práticas efetivas, pelo que felicitamos a 
Vefa Travel pelos seus esforços e boas práticas em matéria de sustentabilidade.”  

Veja o nosso certificado
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Destinos certificados pela Biosphere

Veja os destinos

Programas Novembro
 

Viaje com a Vefa Travel
Conheça alguns dos nossos programas para Novembro

Aldeias Históricas Barcelona

Espaço Vefa Nature
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Com a Trainer ELIPTIC 1500 poderá manter a 
forma que deseja. O exercício de bicicleta elíptica 
INDOOR é um dos que oferece mais benefícios 
quando se trata de perder peso. Sendo uma 
atividade de baixo impacto, é recomendável 
queimar gordura e tonificar os músculos ao 
mesmo tempo. Este dispositivo será sem dúvida o 
seu aliado perfeito para continuar a fazer 
exercício sem sair de casa. Ele também possui um 
Monitor de Atividade que regista os seus dados de 
treino como: Distância percorrida, Calorias 
queimadas, Velocidade e Pulso. Guiador duplo e 
sensor de pulsação. Guiador duplo ergonómico e 
antiderrapante que oferece melhores resultados 
no treinamento da parte superior do corpo. Possui 
sensores de frequência cardíaca de alta 
sensibilidade para controle total durante o 
exercício.

Visite o nosso Site

Vefa Travel

Lugar de Vila Verde, Reboreda 4920-012 V. N. Cerveira
(+351) 251 708 240

Criado com    Explorar Ascend
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