
                                              

                               

 

São Tomé, 28 de Dezembro de 2014 

OMALI Lodge Boutique Hotel em São Tomé  

obtém certificação “Biosphere Responsible Tourism” 

 

O OMALI Lodge Boutique Hotel, na ilha de São Tomé e Príncipe, é o segundo 

hotel do continente africano a obter a certificação “Biosphere Responsible 

Tourism”, atribuída pelo Instituto de Turismo Responsável (ITR), entidade 

internacional independente, membro do Conselho Global para o Turismo 

Sustentável (GSTC) e da Organização Mundial de Turismo (UNWTO). 

 

Os trabalhos de preparação para esta certificação duraram cerca de um ano e meio, 

período em que foram realizados investimentos financeiros e de formação profissional, 

no âmbito do turismo responsável e sustentável, que envolveram colaboradores, 

fornecedores e clientes do Omali Lodge Boutique Hotel. Ao longo deste processo 

foram consideradas todas as vertentes da gestão ambiental, desde o modo de 

utilização da água, da energia e dos resíduos, à conservação e promoção da 

natureza, do património, da arquitectura e da cultura local.  

O Omali Lodge Boutique Hotel agradece a todos os que directa e indirectamente 

contribuíram para a atribuição desta certificação e compromete-se a assumir o papel 

de actor local, na promoção do desenvolvimento sustentável e responsável do hotel e 

da Ilha de São Tomé. 

À certificação do Bom Bom Island Resort na ilha do Príncipe, que foi o primeiro hotel 

em África a obter a certificação “Biosphere Responsible Tourism”, junta-se agora o 

Omali Lodge Boutique Hotel em São Tomé, por uma entidade independente, 

contribuindo desta forma, para a imagem de excelência e responsabilidade turística 

dos hotéis administrados pela HBD e do destino de São Tomé e Príncipe. 

 

 

 

 

 



                                              

                               

 

Para mais informações por favor contacte:                      

Estrela Matilde - Environmental Supervisor                                                            

(E) estrela.matilde@hbd.com    

 

Diana Relêgo – Press & Media Officer                                                                        

(M) +351 938 026 55 

(E) media@hbd.com  

Site oficial do Omali Lodge Boutique Hotel: www.omalilodge.com   

Site oficial da Biosphere Tourism: www.biospheretourism.com         
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