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A Quinta da Bela Vista está empenhada em se tornar uma unidade hoteleira sustentável, conhecendo a  responsabilidade em diminuir o impacto da atividade no meio 
ambiente interagindo com a comunidade local, fazendo um esforço para garantir o envolvimento dos funcionários, colaboradores, fornecedores, entidades locais e outros 
membros da sociedade em geral: 

 

Ambiente 

 

 Utilizar a energia e água de forma eficiente tentando 
minimizar o seu consumo. 

 Garantir a redução do lixo que produzimos, 
aumentar a reciclagem e a reutilização sempre que 
possível. 

 Cumprimento dos requisitos legais da legislação e 
regulamentação ambiental. 

 Prevenir a poluição e minimizá-la através da redução 
da utilização de substâncias nocivas. Damos 
preferência à utilização de produtos certificados e 
biodegradáveis. 

 Na medida do possível mentalizamos com os nossos 
compromissos ambientais os nossos colaboradores, 
clientes, fornecedores e comunidade local, 
encorajando-os a apoiar a nossa sustentabilidade. 

 Trabalhar com nossos fornecedores regionais para 
incorporar práticas sustentáveis no fornecimento 
dos produtos ao nosso hotel. 

 

Empregados 

 

 Garantimos o cumprimento da legislação e 
regulamentação em matéria de emprego e direitos 
humanos. 

 Respeitamos os nossos funcionários, a sua cultura e 
tradições e tratamos todos com igualdade 
independentemente da idade, nacionalidade, 
deficiência, sexo, raça, religião ou orientação sexual. 

 É nosso dever assegurar a formação contínua e 
desenvolvimento profissional para todos. 

 Formamos os funcionários nas nossas políticas de 
sustentabilidade para que eles se envolvam 
ativamente na execução de nossos objetivos e 
metas. Também garantimos com a formação, a 
segurança dos nossos colaboradores e dos nossos 
clientes. 

 Asseguraremos que nossos funcionários saibam o 
que fazer se suspeitarem de alguma forma que 
existe exploração humana ou que uma criança está 
em risco. 

 

 

 

Comunidade Local 

 

 Damos preferencialmente emprego a pessoas da 
comunidade local, apoiando assim a economia 
regional. 

 Adquirimos bens e serviços a fornecedores locais, 
sempre que possível. 

 Mantemos um relacionamento próximo com nossa 
comunidade local, promovendo o intercâmbio com 
escolas e entidades de formação, promovendo 
estágios de formação. 

 Sempre que possível participamos em ações de 
sustentabilidade organizadas pelas nossas 
associações ou pela comunidade local. 

 Apoiamos organizações locais de solidariedade 
social, fazendo donativos em bens. 

 

 
 
 
 
 
Gonçalo Ornelas Monteiro 
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