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Modelo para resumir a versão sintética das estratégias
Introdução
O presente documento faz parte do Documento 4.1.1: Pacote de Avaliação INCIRCLE — Quadro de
Avaliação da Estratégia. O Pacote de Avaliação é composto por dois documentos distintos: o Relatório
do Quadro de Avaliação da Estratégia e o Modelo de Resumo da Estratégia Sintética. Este documento
modelo foi resumido para efeitos do pacote de replicação INCIRCLE (Documento 4.4.1).
Este modelo deve ser preenchido, em conjunto com o Relatório do Quadro de Avaliação da Estratégia,
que deve ser utilizado como referência. Este modelo tem por objetivo resumir as estratégias regionais
criadas para a transição para um turismo mais circular, que serão depois utilizadas para avaliar as
estratégias propostas.
Este modelo deve ser preenchido respeitando o formato e o número de carateres. Sempre que
possível, utilize diagramas e listas de pontos para facilitar a avaliação.

INCIRCLE
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1. Dados do documento da estratégia
Inserir os dados do parceiro do projeto, a região-alvo da estratégia, o número de habitantes e os
números relativos ao turismo (média dos últimos 5 anos). Além disso, incluir uma breve descrição dos
objetivos da estratégia, a forma como tem em conta as questões locais/regionais/nacionais
relacionadas com o turismo e a forma como tenciona abordá-las para serem mais circulares por
natureza. O número mínimo de carateres para a secção 1 é de 1800 e o máximo é de 2500
carateres.
<texto>

2. Descrição da abordagem estratégica adotada para abordar cada um dos
princípios INCIRCLE
Inserir uma descrição da abordagem estratégica adotada e da forma como a estratégia toma em conta
a aplicação de cada um dos 5 princípios INCIRCLE, integrando-os nos 4 pilares. O número mínimo de
carateres para a secção 2 é de 1800 e o máximo é de 2500 carateres.

2.1

Reduzir

O primeiro princípio, que define um modelo circular, é conceber a partir de resíduos. De facto, nesse
modelo, os resíduos não existem, porque são considerados como capital económico, natural e social,
e, portanto, mantidos em uso pelo maior tempo possível. As políticas de turismo podem promover
este princípio, considerando ações onde a produção de resíduos é minimizada e a utilização de
recursos é otimizada.
<texto>

2.2

Regenerar

A ideia por trás desta abordagem é, por um lado, otimizar o ciclo dos recursos, fazendo circular os
componentes e materiais dos produtos, tanto nos ciclos técnicos como biológicos, recolhendo-os e
substituindo-os em cada nível da reutilização, e, por outro lado, tentar desmaterializar tanto quanto
possível os recursos relacionados com o turismo através da sua virtualização. Por conseguinte, o
turismo deve ser integrado com outras atividades económicas, gerando sinergias entre as atividades
turísticas e locais.
<texto>

2.3

Repensar

O cumprimento do princípio repensar baseia-se numa forte consciência dos impactos que as decisões
têm nos recursos transversalmente entre ativos, em todas as fases do ciclo de vida dos produtos e
serviços. Devido à sua natureza transversal, as políticas de turismo precisam especialmente deste tipo
de abordagem, que pode considerar todos os setores sobre os quais este fenómeno tem impacto.
<texto>

INCIRCLE
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2.4

Inovar

Ter uma visão a longo prazo é uma obrigação, porque inspira explícita e implicitamente as ações
individuais. As políticas locais circulares devem inspirar-se na visão a longo prazo do Pacto Ecológico
Europeu da Comissão Europeia e ser fortemente inovadoras, utilizando novas ideias ou métodos,
prevendo diferentes cenários e dando margem para novos desenvolvimentos a nível local.
<texto>

2.5

Revalorizar

Este princípio refere-se à capacidade dos decisores de manterem o valor dos recursos e produtos ao
longo de diferentes ciclos económicos. Este princípio exige especificamente o reforço da capacidade
global dos ciclos de upcycle. Upcycling pode ser definido o processo de conversão de matérias-primas
secundárias/subprodutos em novos materiais, componentes ou produtos de melhor qualidade, maior
funcionalidade e/ou valor mais alto.
<texto>

3. Dados das medidas previstas em cada uma das áreas de política setorial dos
quatro pilares do INCIRCLE, que estão incluídas na estratégia
As secções que se seguem centrar-se-ão nas várias medidas relativas aos pilares da água, da energia,
dos resíduos e da mobilidade, que apoiam a implementação da estratégia. O documento Relatório do
Pacote de Avaliação contém uma explicação mais pormenorizada destas medidas de política setorial.
Note-se que existe a possibilidade de sobreposição e repetição de medidas entre os quatro pilares
e/ou a abordagem horizontal, não havendo qualquer problema em repetir tais medidas. Acrescentar
linhas adicionais nas tabelas seguintes, de acordo com o número de medidas (se necessário).

3.1

Setor da água

3.1.1

Medidas relativas à eficiência na utilização da água/gestão da procura de água

#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação1
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida incluída na tabela acima.
#
1

1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

Um prazo de implementação curto é <1 ano, um prazo médio é <5 anos e um prazo longo é >5 anos

INCIRCLE
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3.1.2
água

Medidas relativas à reutilização da água e outros sistemas alternativos de produção de

Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas à reutilização da água
e a outros sistemas alternativos de produção de água.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida incluída na tabela acima.
#
1

Nome da Medida
<texto>

3.1.3

Descrição
<texto>

Quaisquer outras medidas relevantes

Inserir na tabela abaixo os dados de quaisquer outras medidas incluídas na estratégia que sejam
relevantes para o setor da água.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida incluída na tabela acima.
#
1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

3.2

Setor da energia

3.2.1

Medidas relativas à otimização da eficiência na utilização da energia

Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas à otimização da
eficiência na utilização de energia.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

3.2.2

Descrição
<texto>

Medidas relativas ao desenvolvimento de sistemas de energias renováveis

Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas ao desenvolvimento de
sistemas de energias renováveis.
INCIRCLE
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#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

3.2.3 Medidas relativas à otimização do aquecimento e da refrigeração em estabelecimentos
turísticos
Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas à otimização do
aquecimento e da refrigeração nos estabelecimentos turísticos.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

3.2.4

Descrição
<texto>

Quaisquer outras medidas relevantes

Inserir na tabela abaixo os dados de quaisquer outras medidas incluídas na estratégia que sejam
relevantes para o setor da energia.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

3.3

Setor de gestão de resíduos

3.3.1

Medidas relativas à otimização das práticas de separação e reciclagem de resíduos

Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas às práticas de
separação e reciclagem de resíduos.
#

Nome da Medida

1

<texto>

INCIRCLE

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>
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Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

3.3.2

Descrição
<texto>

Medidas relativas ao aumento da redução de resíduos na fonte

Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia, relativas ao aumento da
redução de resíduos na fonte.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

3.3.3

Descrição
<texto>

Quaisquer outras medidas relevantes

Inserir na tabela abaixo os dados de quaisquer outras medidas incluídas na estratégia que sejam
relevantes para o setor dos resíduos.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

3.4

Setor da Mobilidade

3.4.1

Medidas de promoção do desenvolvimento de soluções de transporte sustentáveis

Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas ao desenvolvimento de
soluções de transporte sustentáveis.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

INCIRCLE

Descrição
<texto>
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3.4.2 Medidas de promoção do desenvolvimento das infraestruturas necessárias para apoiar
melhores soluções de transporte
Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas ao desenvolvimento
das infraestruturas necessárias para apoiar soluções de transporte.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

3.4.3 Medidas de promoção dos transportes públicos e de soluções de transporte privado
partilhado
Inserir na tabela abaixo os dados das medidas incluídas na estratégia relativas à promoção dos
transportes públicos e de soluções de transporte privado partilhado.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

3.4.4

Descrição
<texto>

Quaisquer outras medidas relevantes

Inserir na tabela abaixo os dados de quaisquer outras medidas incluídas na estratégia que sejam
relevantes para o setor da mobilidade.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida

Descrição

4. Medidas Horizontais
As secções que se seguem centrar-se-ão nas medidas horizontais de apoio à implementação da
estratégia. Estas medidas dizem respeito à adoção de uma abordagem de correlação, à inclusão da
INCIRCLE
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área do turismo nas comunidades circundantes, a ações de consulta e sensibilização, a iniciativas de
investigação e inovação e à elaboração de políticas abrangentes. O documento Relatório do Pacote
de Avaliação contém uma explicação mais pormenorizada destas medidas horizontais.

4.1

Uma abordagem de correlação que liga os quatro pilares INCIRCLE

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia tenta adotar uma
abordagem integrada, ligando os quatro pilares setoriais INCIRCLE (água-energia-resíduosmobilidade).
<texto>

Descrever as medidas que promovem uma abordagem integrada que liga os quatro pilares do
INCIRCLE. Uma abordagem integrada refere-se à colaboração entre departamentos e autoridades
públicas (integração horizontal) e com diferentes níveis de governo (integração vertical), para criar
políticas práticas e estratégicas. Isto estabelece uma ligação entre as ações que afetam dois ou mais
dos pilares do INCIRCLE.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

4.2

Descrição
<texto>

Integração do turismo com as áreas naturais e com as comunidades circundantes

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia tenta estabelecer uma
ligação transversal entre as atividades de turismo (relacionadas com a água, a energia, os resíduos e
a mobilidade) com as comunidades circundantes e o ambiente natural.
<texto>

Descrever as medidas incluídas na estratégia que promovem o estabelecimento de ligações entre a
área do turismo e as comunidades circundantes e o ambiente natural.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

INCIRCLE

Descrição
<texto>
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4.3

Consulta e sensibilização

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como o processo de desenvolvimento e
implementação da estratégia tem em devida consideração as opiniões e preocupações dos
intervenientes (relacionadas com a água, a energia, os resíduos e a mobilidade) através de esforços de
consulta, ações de sensibilização, abordagens participativas e grupos de trabalho dos intervenientes.
<texto>

Descrever as medidas incluídas na estratégia que promovem a consulta dos intervenientes e ações de
sensibilização para o seu desenvolvimento e implementação.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

4.4

Descrição
<texto>

Investigação e Inovação

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia promove iniciativas de
investigação e inovação (relacionadas com a água, a energia, os resíduos e a mobilidade) no âmbito e
em apoio ao setor do turismo.
<texto>

Descrever as medidas incluídas na estratégia que promovem iniciativas de investigação e inovação no
âmbito e em apoio ao setor do turismo.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

4.5

Descrição
<texto>

Elaboração de políticas abrangentes

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia tenta integrar as políticas
de turismo (incluindo a água, a energia, os resíduos e a mobilidade) no quadro geral das políticas
nacionais/regionais.
<texto>

INCIRCLE
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Descrever as medidas incluídas na estratégia que promovem o estabelecimento de ligações políticas
com as políticas de desenvolvimento nacionais/regionais.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

5. Instrumentos de apoio à implementação da estratégia
As secções que se seguem centrar-se-ão na existência de instrumentos de apoio à implementação da
estratégia. Os instrumentos podem referir-se à legislação, aos incentivos, ao apoio técnico, às
iniciativas de capacitação, aos rótulos de qualidade, aos padrões de referência e ao apoio do mercado
para as novas tecnologias. O documento Pacote de Avaliação - Relatório do Pacote de Avaliação
contém uma explicação mais pormenorizada destes instrumentos.

5.1

Legislação

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) das medidas legislativas (relativas à água, à energia,
aos resíduos, à mobilidade e à legislação horizontal para o setor do turismo) propostas na estratégia.
<texto>

Descrever as medidas legislativas incluídas na estratégia.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida legislativa.
#
1

Nome da Medida
<texto>

5.2

Descrição
<texto>

Incentivos

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia utiliza regimes de
incentivos positivos e negativos (relacionados com a água, a energia, os resíduos, a mobilidade e
incentivos horizontais para o setor do turismo) para apoiar a realização dos seus objetivos.
<texto>

Descrever os regimes de incentivos incluídos na estratégia que visam contribuir para a realização dos
seus objetivos.
INCIRCLE
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#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

5.3

Descrição
<texto>

Apoio técnico

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia promove a prestação de
apoio técnico (relacionado com a água, a energia, os resíduos, a mobilidade e aspetos horizontais) aos
operadores do setor do turismo, para facilitar o seu alinhamento com os seus objetivos.
<texto>

Descrever as medidas incluídas na estratégia que promovem a prestação de apoio técnico aos
operadores do setor do turismo.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<R, R, R, I, R>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida

5.4

Descrição

Capacitação

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia apoia iniciativas de
capacitação (relacionadas com a água, a energia, os resíduos, a mobilidade e aspetos horizontais) para
apoiar o setor do turismo.
<texto>

Descrever as medidas que promovem/apoiam a capacitação para facilitar a implementação e a
realização dos objetivos da estratégia.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<R, R, R, I, R>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

INCIRCLE

Descrição
<texto>
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5.5

Orientação, Rótulos de Qualidade e padrões de referência

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia promove orientação,
padrões de qualidade e rótulos de qualidade (relacionados com a água, a energia, os resíduos, a
mobilidade e aspetos horizontais) para orientar o setor do turismo para uma abordagem mais circular.
<texto>

Descrever as medidas incluídas na estratégia que promovem orientação, padrões de qualidade e
rótulos de qualidade que facilitam a adoção de abordagens cada vez mais circulares.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

5.6

Descrição
<texto>

Apoio ao mercado/Disponibilidade de soluções

Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) da forma como a estratégia tenta facilitar a
disponibilidade de novas tecnologias (relacionadas com a água, a energia, os resíduos, a mobilidade e
aspetos horizontais) que podem apoiar o setor do turismo a alcançar níveis de circularidade acrescidos.
<texto>

Descrever as medidas incluídas na estratégia que facilitam o acesso dos operadores do setor do
turismo às novas tecnologias.
#

Nome da Medida

1

<texto>

Prazo de
Implementação
<Longo, Médio,
Curto prazo>

Métrica de
Implementação
<Unidade>

Objetivo de
Implementação
<Quantidade>

Custo
Estimado
<Euro>

Contexto
INCIRCLE
<Princípio>

Incluir uma breve descrição (<50 palavras) de cada medida.
#
1

Nome da Medida
<texto>

Descrição
<texto>

6. Observações adicionais
Inserir uma descrição (menos de 500 palavras) de quaisquer outras características específicas que a
estratégia inclua com o objetivo de promover a adoção da abordagem do turismo circular INCIRCLE
baseada nos 4 pilares.
<texto>

INCIRCLE
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