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“Sustainable cruises 
for 

sustainable communities”

SAILING TO AN ESG ORGANIZATION
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A Pluris Investments é um dos grupos mais activos na indústria dos cruzeiros a nível mundial, com sede no Porto e com 
escritórios e operação na Alemanha e nos EUA.

A Pluris Investment  é um líder incontestável e uma referência há mais de 30 anos no Turismo fluvial em Portugal, e um 
dos principais “players” europeus nesta indústria, tendo alargado a sua actividade aos Navios de Cruzeiros de Mar da 
classe “Expedition”, tendo hoje em operação 4 destes navios, a que acrescerá mais um em 2024.

Faz e sempre fez parte da estratégia do Grupo Pluris Investments, a incorporação de produtos nacionais nos seus 
navios, desde a sua concepção, construção e exploração, com uma rede de Parceiros nacionais transversais a várias 
outras indústrias, desde a metalomecânica, ao têxtil, cerâmica, cutelaria,mobiliário e muitos outros.

Operado sob a marca DOUROAZUL através das empresas
DouroAzul, S.A., Douro Heritage, S.A. e Douro Legend, S.A. que
possuem e gerem uma frota de 12 navios hoteleiros de cruzeiro
fluvial no rio Douro.

River Cruises

Ocean Cruises

Com mais de 30 anos de história e liderança, a Nicko é um operador
mundial de cruzeiros que comercializa e freta cruzeiros para o mercado
alemão. . A Nicko permitiu ao grupo Mystic desenvolver a sua estratégia de
internacionalização através da sua presença em mais de 25 destinos a nível
mundial, explorando mais de 29 navios hoteleiros.

Cruzeiros de Expedição: Projecto do grupo para cruzeiros de expedição
para vários itinerários em todo o mundo. Actualmente com 4 navios já
em operação (World Explorer, World Voyager, World Navigator e World
Traveller, .

Cruzeiros Oceânicos: A empresa adquiriu o Vasco da Gama - um navio
Ocean Vessel com capacidade para 1.200 passageiros, a fim de operar e
fretar directamente a Operadores Turísticos.

River Cruises Operator



Other Tour Operators Other Tour Operators
Atlas Ocean Voyages

US Market

DouroAzul
Douro River Cruises

Nicko Cruises
German Market

Mystic Cruises
Expedition Ocean Cruises

(under 200 passengers)

Mystic Ocean
Ocean Cruises

(> 1.000 passengers)

RIVER VESSELS

OWNER AND CHARTERER
OCEAN VESSELS

OWNER AND CHARTERER

EXPEDITION VESSELS

OWNER AND CHARTERER

Other River Vessels 

Charterers
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Mystic Invest Holding “ecosystem”

Customers
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River Cruises

Ocean Cruises

River Cruises Operator
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≈ 6700

≈1.200
colaboradores



≈1200
colaboradores

4 
áreas de negócios

ESG practices at a glance …

O grupo Pluris Investments encontra-se a elaborar o seu primeiro 
relatório anual ESG, no âmbito de uma iniciativa conjunta do 
Turismo de Portugal e dos principais intervenientes no sector do 
turismo em Portugal.

Objectivos de desenvolvimento sustentável: seis grandes objectivos 
foram estabelecidos a fim de contribuir para um futuro mais 
sustentável, enquadrados nos ODS definidos pelas Nações Unidas 
no seu Pacto para o Clima.

Temas Materiais: está a ser desenvolvida e estruturada, uma 
“matriz de materialidade ajustada”, com o objectivo de contribuir e 
monitorar a implementação e disseminação de boas práticas, 
assim como o estabelecimento de metas e prazos, alinhados com 
os compromissos assumidos no âmbito dos objectivos traçados 
pelas Nações Unidas, da IMO ( International Maritime 
Organization) e da Associação Europeia de Cruzeiros de Rio.
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Our Values : Providing land, water and air resources, 

sustainable and capable of exceeding customer expectations 

in the discovery of heritage
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Estratégia de Sustentabilidade
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Tópico Material Metas de curto e médio prazo ODS suportados

Emissões de GEE Zero emissões até 2050 

Operações de carbono neutro Âmbito 1 até 2045

Primeiro navio de emissão zero a navegar até 2035

Consumo de água Redução do consumo de água do grupo em 20% até 2025

Gestão de energia
Redução da percentagem do consumo de energia não renovável do 

grupo em 20% até 2025

Pressão sobre a biodiversidade
Construção de navios com sistema de propulsão silencioso que não 

afete a vida marinha

Gestão de resíduos
Construção de navios com sistema de vácuo que permita uma 

redução de acumulação de resíduos

Diversidade da força de trabalho
Diminuir em 20% a proporção da média de remuneração entre o 

sexo masculino e feminino até 2025

Qualificação da força de trabalho
Aumentar as horas de formação e capacitação dada aos 

colaboradores até 2025

Saúde e Segurança no Trabalho 0 (ZERO) acidentes de trabalho

Conciliação entre a vida profissional 
e pessoal

Promover uma maior conciliação entre a vida profissional e pessoal 
através da introdução de modalidades de horário de trabalho 
adaptadas a cada função e se possível,  um regime de trabalho 

presencial com teletrabalho

Conformidade Legal

Ser um player transparente na indústria que mostra 
responsabilidade pelos seuss impactos

Ética

Transparência



Desempenho Ambiental
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Como resultado do estabelecimento destas práticas, e do investimento realizado na

implementação das diversas soluções a bordo, o MS World Explorer foi considerado como

um dos 20 navios europeus mais ecológicos atualmente em atividade, no ano de 2019, pela

Organização Não-Governamental alemã NABU (Natural and Biodiversity Conservation

Union). Um reconhecimento do trabalho desenvolvido neste sector por parte da Mystic

Cruises e que se estende a todos os navios da frota.

Sustainability as its core

Classe Expedition

World  
Explorer

Next
years

2026

2020

2024

2022

2021

2019

World  
Voyager

World  
Navigator

World  
Traveller

World  
Seeker

World  
Adventurer

Para além das inovações tecnológicas implementadas

na embarcação, a Mystic Cruises estabeleceu

protocolos de conservação ambiental a bordo, como a

eliminação de todos os plásticos de uso único, ou a

política de reutilização e reciclagem de resíduos.

No sentido de dotar a frota de soluções

ecologicamente mais eficientes e

protetoras do meio-ambiente, foi feito

um investimento na instalação de duas

bombas de propulsão de água Schottel

SPJ 82, o que tornou a frota da Mystic

Cruises a primeira equipada com

tecnologia de propulsão hídrica que

permite a deslocação silenciosa do

mesmo, minimizando o impacto que o

ruído do navio poderá ter na vida

submarina.

5
Em operação

Em construção



Desempenho Ambiental
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Consumo de energia

Medidas para redução de consumo

River Cruises

Ocean Cruises

Pluris Investments River Cruises Ocean Cruises
The Lodge Wine & 

Business Hotel

River Cruises 

Operator

Percentagem do consumo de fonte renovável (%) 17% 59% 15% 54% n.a.

Percentagem do consumo de fonte não renovável (%) 83% 41% 85% 46% n.a.

Consumo de combustíveis (kw.h) n.a. n.a. n.a. 269 467                       n.a.

Consumo de energia elétrica (kw.h) 51 630 070                 1 701 476                   49 237 639                   690 955                       n.a.

Consumo de energia total (kw.h) 51 630 070                 1 701 476                   49 237 639                   960 422                       n.a.

Intensidade Energética (kW.ano/euros) 1,52-                               0,37                               3,53-                                 0,86-                               n.a.

Intensidade Carbónica (euros/kW.h) 2,02                               0,03                                 0,08                               n.a.

Todos os navios têm capacidade de produção até 150m3/dia
de água doce a partir de água do mar , atravéss de centrais de
dessalinização;

Ações de formação para a consciencialização dos
colaboradores na importância de adotar boas práticas
ambientais nomeadamente a gestão de recursos

Medidas implementadas na construção dos navios para
evitar desperdício logo na origem:

o Sistema de vácuo (redução estimada em 80%)
o Sistema de ligação a corrente de terra com o
objectivo de reduzir emissões em porto
o Caldeiras recuperativas que permitem a utilização
do calor dissipado para fins de aquecimento central
e águas sanitárias
o Última geração de incineradores, com scrubber em
circuito fechado, que permitem a gestão de resíduos
com o mínimo impacto ambiental
o Catalizadores do tipo SCR, que permitem redução
de emissões de NOx de 80%
o Sistema de gestão e monitorização de energia
VEEO

Ações de formação para a consciencialização dos
colaboradores na importância de adotar boas práticas
ambientais, nomeadamente na gestão de recursos

Medidas implementadas na construção do navio para
evitar desperdício logo na origem:

o Sistema de compactação por vácuo (redução
estimada em 80%)
o Instalação de painéis solares para produção de
energia eléctrica, reduzindo emissões de CO2
o Sistemas de propulsão bi-fuel
o Sistema de caldeiras recuperativas para
aproveitamento de calor ;
o Sistemas de conexão eléctrica os pontos de
ligação nos cais de acostagem (permite reduções
de emissão de CO2 em 40%)
o Sistemas de iluminação 100% LED



Desempenho Social
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Igualdade Salarial

Qualificação dos 
trabalhadores

Pluris Investments River Cruises Ocean Cruises
The Lodge Wine & 

Business Hotel

River Cruises 

Operator

Proporção da média do salário base dos trabalhadores por sexo 1,55                               1,21                               1,86                               1,23                               n.a.

Proporção da média da remuneração dos trabalhadores por sexo 1,49                               1,30                               1,74                               1,25                               n.a.

Percentagem de trabalhadores do sexo masculino com um salário superior ao salário mínimo (%) 100% 99% 100% 100% n.a.

Percentagem de trabalhadores do sexo feminino com um salário superior ao salário mínimo (%) 99% 97% 100% 95% n.a.

De gender gap salarial dos
trabalhadores de sexo feminino

É política do Grupo Pluris Investments
remunerar adequadamente todos os seus
colaboradores, acima da média do sector,
complementando e incentivando o
investimento no desenvolvimento de
carreiras, de acordo com as competências
de cada um.

49%

No decurso deeste ano de 2022, o grupo Pluris Investments implementou uma plataforma

própria para o desenvolvimento e requalificação dos trabalhadores, recorrendo a uma plataforma

de recursos de e-learning e formação online, em diversas matérias e que capacitam os nossos

colaboradores no sentido de estarem apetrechados e actualizados com o “know-how” adequado

ao melhor desempenho nas suas funções.

Com este objectivo, garantimos horários e turnos rotativos, assim como dias de férias adicionais

aos nossos trabalhadores em função dos reforço dos seus níveis de produtividade. O Grupo PLURIS

tem ainda acomo prática de há muitos anos, conceder um prémio financeiro a cada colaborador,

pelo nascimento de cada filho.

Na medida do possível, e sempre que as condições de prestação de serviço o permitem,

procuramos encontrar soluções que permitam a aplicação do teletrabalho sempre que necessário,

facto decorrente de uma preocupação crescente sobre esta matéria, a qual ganhou maior

importância no decurso da pandemia da COVID-19.



O Grupo PLURIS Investments implementa uma

política de comunicação rigorosa, pautada por

elevados padrões de ética, integridade e

transparência para com todos os seus

“stakeholders”, salvaguardando o sigilo e

preservação de informação confidencial

dentro dos interesses da Empresa, pautando a

sua actuação por forma a assegurar o

adequado acesso à informação, com respeito

pela legislação aplicável, nomeadamente em

termos de RGPD.

O Grupo PLURIS Investments e as suas

participadas, regem a sua actuação dentro de

um código de conduta e ética, que integra um

conjunto de princípios e valores que regem

cada uma das suas àreas de negócio.

Aplica também, um conjunto de regras de

natureza ética e deontológica que deverá ser

observada pelos membros dos seus Órgãos

Sociais e por todos os Colaboradores, nas suas

relações com clientes, fornecedores e

restantes stakeholders.

No momento em que se estabelece a relação

contratual de qualquer Colaborador, é

condição prévia a assinatura de uma

declaração que atesta que o mesmo

Colaborador tomou conhecimento do Código

de Conduta e Ética, assumindo assim o

cumprimento com as regras nele

estabelecidas.

Pluris 

Investments
River Cruises

Ocean 

Cruises

The Lodge 

Wine & 

Business 

Hotel

River Cruises 

Operator

Percentagem de indivíduos que integram o OA da organização, por sexo

Feminino 20% 10% 10% 20% 10%

Masculino 80% 90% 90% 80% 90%
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Desempenho Governance
Conformidade 
Legal e Ética

Transparência

Diversidade no 
órgão de 
administração

Governance

Código de Ética na Organização

Formalização do Código de Ética do Turismo Mundial

Acordo Coletivo de Trabalho
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