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1. Introdução
A sustentabilidade no setor do turismo, em geral, é muito mais do que uma tendência, é uma
prioridade. Já na hotelaria, em particular, a sustentabilidade será um dos pilares na retoma da
atividade no pós-covid 19, tendo em consideração que os viajantes procuram destinos onde o
respeito pelo meio ambiente se traduza em segurança a todos os níveis.
A Servipeniche – Empreendimentos Turísticos, Lda., pretende apostar num desenvolvimento
sustentável, através da promoção de atividades e práticas amigas do ambiente, de
responsabilidade social e do estímulo à economia local.

2. O Hotel PINHALmar
O Hotel PINHALmar é um hotel de três estrelas, localizado em Peniche, mais propriamente no
Cabo Carvoeiro, a cerca de 1 hora de Lisboa e do Aeroporto Internacional Humberto Delgado.
O Hotel PINHALmar dispõe de 27 quartos distribuídos por dois dos seus três pisos, subdivididos
em duas tipologias, Vista Mar e Vista Pinhal. Todos os quartos possuem casa de banho privativa, ar
condicionado, telefone, internet por wireless, secador de cabelo e televisão por cabo, de referir
que os quartos Vista Mar dispõem de varanda.
O Hotel PINHALmar disponibiliza serviço de receção 24 horas, pequeno-almoço em regime buffet,
limpeza diária e estacionamento gratuito em parque privativo. O Hotel possui ainda condições
para clientes com mobilidade condicionada. No espaço exterior, os hóspedes podem usufruir da
piscina com serviço de bar e do campo de jogos.
O Hotel PINHALmar é o local ideal para relaxar e aproveitar uns dias de férias ou apenas um fim de
semana. Possui uma vista panorâmica única para o Farol do Cabo Carvoeiro, o Arquipélago das
Berlengas e para o vasto Oceano Atlântico.
A sua envolvente convida a passeios e caminhadas ao longo da costa, tal como a sua proximidade
às belas praias da região, com os seus extensos areais, convidam à prática de surf e muitos outros
desportos náuticos.

3. Política de sustentabilidade
A Servipeniche – Empreendimentos Turísticos, Lda., no decorrer das suas atividades de
alojamento, restauração e lazer, pretende apostar num desenvolvimento sustentável, a nível
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ambiental, social e económico, através da identificação, verificação e acompanhamento dos
objetivos traçados, visando uma melhoria continua do seu funcionamento, com o intuito de
mitigar os impactos ambientais, sociais e económicos das suas práticas.
Desta forma, a gerência da Servipeniche – Empreendimentos Turísticos, Lda. propõe-se a:
 Preservar o ambiente, através da utilização responsável dos recursos naturais e da
prevenção da poluição;
 Apoiar a economia local, através da aquisição de produtos endógenos, da contratação de
empresas locais e recrutando localmente;


Patrocinar a ligação à comunidade, através da preservação e promoção das suas tradições
culturais e divulgando o património natural e cultural da região;

 Proporcionar a satisfação e motivação aos colaboradores, assegurando a sua formação,
saúde e segurança;
 Satisfazer os clientes, disponibilizando produtos e serviços que proporcionem experiências
memoráveis, de forma a superar as expetativas dos mesmos, fidelizando-os;
 Assegurar o cumprimento da legislação em vigor;
 Efetuar relatório anual de desempenho.
Considera-se como missão o envolvimento dos colaboradores, fornecedores, clientes e restantes
parceiros para uma atuação responsável, por forma a satisfazer as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras em suprir as suas próprias necessidades.

4. Desempenho Ambiental
O desempenho ambiental é um indicador que permite avaliar o impacto ambiental da atividade de
cada organização, através da análise do nível de eficiência relativamente aos aspetos ambientais
mais pertinentes.
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4.1.

Consumo de água

No Hotel PINHALmar, existe a preocupação constante no que concerne à utilização racional dos
recursos, nomeadamente no que se refere ao consumo de recursos hídricos, tendo sido
implementadas algumas medidas, nomeadamente:
 A sensibilização de colaboradores e de hóspedes;
 O controlo de descargas nos autoclismos;
 Gestão do sistema de rega.

4.2.

Consumo de energia

No Hotel PINHALmar, a eficiência energética é um compromisso assumido desde há muito, pelo
que, tem vindo a ser reforçado o esforço no sentido de otimizar os consumos de energia elétrica e
gasóleo, nomeadamente através da implementação das seguintes medidas:
 Sensibilização de colaboradores e de hóspedes;
 Instalação de temporizadores;
 Alteração gradual da iluminação para LED;
 Vidros duplos em todas as portas e janelas;
 Climatização das áreas públicas apenas se estritamente necessário;
 Aquisição de equipamentos com maior eficiência energética.

4.3.

Produtos químicos

No Hotel PINHALmar, estão implementados procedimentos por forma a garantir uma gestão
correta dos produtos químicos utilizados, da seguinte forma:
 Sensibilização dos colaboradores;
 Definição de planos de limpeza e higienização.
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4.4.

Produção de resíduos

No Hotel PINHALmar, os resíduos são uma preocupação constante, estando implementadas
medidas de redução do seu impacto, das quais se destacam as seguintes:
 Sensibilização de colaboradores e de hóspedes para a separação seletiva de resíduos;
 Aquisição de produtos em embalagens de maior capacidade;
 Colocação de contentores nas áreas comuns para a separação seletiva de resíduos;
 Encaminhamento dos resíduos para operadores autorizados.

5. Sustentabilidade Social
As organizações têm a obrigatoriedade de respeitar os direitos humanos, fomentando a igualdade
de oportunidades e atuando de forma justa e honesta não só com os seus colaboradores, mas com
todos os seus parceiros.

5.1.

Comunidade local

O Hotel PINHALmar pretende preservar e, sobretudo, reforçar a ligação que mantém com a
comunidade local, quer na cidade de Peniche em particular, quer no concelho de Peniche em
geral. Neste sentido, serão efetuados diversos contactos com instituições e associações locais por
forma a estabelecer parcerias.

5.2.

Colaboradores

A Servipeniche – Empreendimentos Turísticos, Lda., proporciona a criação de um ambiente de
trabalho agradável e estimulante, promovendo a valorização profissional e humana dos seus
colaboradores através de:
 Promoção de ações de formação;
 Disponibilização de consultas médicas e a realização de exames, visando a confirmação da
aptidão física dos colaboradores;
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 Realização de um contrato de trabalho escrito com todos os colaboradores, estabelecendo
assim um vínculo laboral com os mesmos;
 Pagamento de salário de acordo com o normativo legal, o qual é creditado na respetiva
conta bancária no último dia útil de cada mês;


Usufruto de 22 dias úteis de férias remuneradas, de acordo com a legislação em vigor.

6. Sustentabilidade económica
A Servipeniche – Empreendimentos Turísticos, Lda., patrocina, fomenta e aposta na economia
local, através das seguintes ações:
 Privilegiando os produtos e serviços locais;
 Divulgação dos produtos regionais junto dos hóspedes;
 Divulgação da gastronomia (bares e restaurantes), das empresas de animação turística e
dos eventos locais e regionais;
 Promoção das atrações naturais e culturais da região;
 Dando prioridade à contratação de colaboradores a nível local e regional.

7. Objetivos para 2022
Seguidamente são apresentados os objetivos definidos pelo Hotel PINHALmar para o ano de 2022.

CONSUMO DE

Redução do consumo de

ENERGIA

energia | Eletricidade

Redução de 1% do valor de consumo de eletricidade
por quarto ocupado relativamente a 2021 (15,22
kWh/quarto ocupado), através da manutenção das
medidas existentes e da implementação de novas
medidas:
 Concretização de um plano de manutenção;
 Monitorização semanal dos consumos de
energia;
 Instalação de sensores de movimento nas áreas
comuns;
 Instalação de um sistema de corte de energia
nos quartos.
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Redução do consumo de
energia | Gasóleo

CONSUMO DE

Redução do consumo de

ÁGUA

água

CONSUMO DE
SUBSTÂNCIAS
PERIGOSAS

PRODUÇÃO DE
RESÍDUOS

PARCEIROS

Redução de 3% do valor de consumo de gasóleo por
hóspede relativamente a 2021 (0,80 L/hóspede),
através da manutenção das medidas existentes e da
implementação de novas medidas:
 Concretização de um plano de manutenção;
 Monitorização semanal dos consumos de
gasóleo.
Redução de 3% do valor de consumo de água por
hóspede relativamente a 2021 (0,24 m3/hóspede),
através da manutenção das medidas existentes e da
implementação de novas medidas:
 Concretização de um plano de manutenção;
 Monitorização semanal dos consumos de água;
 Instalação de redutores de caudal em torneiras
de água.


Controlo do consumo de
Produtos Químicos

Aumento da separação
seletiva
dos resíduos





Controlo do valor de consumo de produtos
químicos, através da aplicação de boas práticas e
sensibilização dos colaboradores;
Monitorização do consumo mensal de produtos
químicos.
Continuação da aplicação de boas práticas e
sensibilização dos colaboradores;
Instalação de contentores para a separação seletiva
de resíduos em todos os departamentos.

Responsabilidade Social

Doação de bens fora de uso a instituições de
solidariedade social.

Clientes

Disponibilização do Plano de Sustentabilidade no
website.

Colaboradores

Informação mensal do desempenho ambiental aos
colaboradores, através da divulgação dos resultados
alcançados.
Concretização de sugestões dos colaboradores.

Fornecedores

Consciencialização dos fornecedores para a utilização
racional dos recursos.

Promoção da ligação à

Desenvolvimento de parcerias com instituições e
associações locais.

comunidade local
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