
Uma solução de 
sustentabilidade 
eficiente para 
grupos e cadeias 
de hotéis

Travelife ChainConnect torna 
mais fácil a grupos de hotéis com 
dez ou mais propriedades alcançar 
certificação de sustentabilidade 
reconhecida a nível internacional  
em todo o seu portfólio.

Trabalhando em estreita cooperação com pessoal na sede corporativa, 
podemos assegurar que são implementadas políticas, sistemas e 
comunicação centralizados que facilitarão a obtenção de consistência 
em propriedades individuais no seio do seu grupo.

Uma abordagem transversal a todos os negócios em relação a 
sustentabilidade de alojamento pode colher muitos benefícios 
comerciais:    
   Uma melhor gestão de reputação e risco no seu portfólio
   Aumento da satisfação dos hóspedes e funcionários
   Redução de custos de adesão e processos de auditoria mais eficientes

Para mais informação sobre como ChainConnect pode 
ajudar o seu negócio e obter um orçamento e uma 

consulta personalizada gratuita, envie-nos um e-mail  
ou visite o nosso website.

chains@travelife.org   |   www.travelifestaybetter.com



Como funciona o ChainConnect?
Será organizada uma reunião inicial com o seu Gestor de Conta 
Travelife para o ajudar a compreender as suas iniciativas e metas de 
sustentabilidade atuais.  Este irá ajudá-lo a avaliar cada uma das suas 
propriedades para decidir quais estão preparadas para iniciar o seu 
processo de certificação.

Irá realizar-se uma verificação documental na sede com o seu 
Gestor de Conta Travelife e com um Especialista de Certificações ou 
Auditor Aprovado.  Estes irão rever os registos, políticas, procedimentos 
e comunicações que preparou em termos de legislação, licenças 
comerciais, mão de obra, direitos humanos, gestão ambiental, 
comunidade e interação com os hóspedes.

Será preparado um relatório da verificação documental pelo Auditor 
Aprovado ou Especialista de Certificações Travelife para o informar se 
têm de ser realizadas algumas melhorias antes de avançar para a fase 
seguinte de preparação das suas propriedades para a auditoria.

A preparação de auditoria da propriedade envolve a sede a trabalhar 
com cada propriedade para uma comparação com a Travelife Checklist 
e, em seguida, a implementação de um plano para realizar quaisquer 
melhorias necessárias antes de realização da auditoria.

As auditorias serão agendadas assim que nos informar que as 
propriedades estão prontas.  Sempre que viável, estas serão realizadas 
pelo mesmo Auditor Aprovado e iremos assegurar que o mesmo está 
familiarizado com os resultados da sua verificação documental.

Um relatório da auditoria será fornecido a cada propriedade, no 
qual se destacam quaisquer melhorias que tenham de ser realizadas.  
Irá trabalhar nestas com a equipa de Certificações, Conformidade e 
Controlo de Qualidade da Travelife.  Assim que todas estas estiverem 
concluídas a propriedade será certificada.

Adira agora enviando um e-mail para chains@travelife.org  
ou registando-se em www.travelifestaybetter.com

Pode também telefonar-nos com quaisquer questões para o +44 (0)20 3693 0160

Tamanho do grupo
Tamanho do grupo Propriedades com uma ocupação de hóspedes noturna  
máxima de mais de 1000 hóspedes podem ser cobradas tarifas mais altas. 

Taxa de associação
(por propriedade)

Micro (10 a 15 propriedades) €1,450

Pequeno (16 a 25 propriedades) €1,430

Médio (26 a 50 propriedades) €1,390

Grande (51 a 100 propriedades) €1,350

Muito grande (+101 propriedades) €1,250

1 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023

Guia de preços ChainConnect

Inclusões e benefícios Todos os 
membros

Membros 
certificados

Dois anos de associação à Travelife • •

Uma auditoria independente Travelife • •

Certificação Travelife de dois anos •

Equipa de apoio ChainConnect dedicada • •

Ferramentas e recursos para ajudar a alcançar e a manter a certificação • •

Atualizações com conselhos e sugestões de sustentabilidade  
de alojamento  • •

Convites para participar em programas de pesquisa de  
sustentabilidade e comunicação •

Convites para participar em campanhas de marketing para  
promover as suas iniciativas •

Um logótipo e um certificado Travelife Gold  
para exibir na sua propriedade •

Atualizações semanais aos seus membros operadores  
turísticos a realçar o seu estatuto de certificação •

Listagem no website de consumidores Travelife Collection •

Convite para publicações em redes sociais •


