
O que já fizemos?
1. Todas as nossas lâmpadas são de tecnologia LED
2. Reciclamos o nosso lixo, inclusive materiais mais difíceis
3. Tratamos corretamente os nossos óleos alimentares
4. Trocámos 100% sacos de lixo dos quartos e zonas públicas de plástico para papel
5. Utilizamos sacos de lavandaria de pano, reutilizáveis
6. Amenities líquidos em dispensadores
7. Não utilizamos palhinhas de plástico
8. Cartão verde no quarto – Programa de troca de toalhas

Os nossos projetos by Villa C Boutique Hotel:
1. Parceiros da iniciativa nacional “Mãos à Obra – Vamos limpar Portugal”
2. Passeio mensal de limpeza da praia da Azurara com os clientes
3. Decorações de Natal e épocas festivas 100% ecológicas
4. Plantação de horta no hotel 

Onde estamos agora focados?
Num horizonte de 1 ano, queremos evoluir para o certificado TRUNK pelo que estão já 
em desenvolvimento os seguintes projetos:
1. Sensores de movimento para luz nas zonas de serviço
2. Carregadores elétricos para carros
3. Oferta de estacionamento premium para carros elétricos
4. Reciclagem de lixos – Quartos e zonas comuns
5. Substituir canetas por lápis
6. Caixa solidária de recolha de bens para instituição
7. Turndown sem plástico
8. Eliminar 100% das garrafas PET
9. Registo diário dos consumos de energia – Água, Luz, Gás e outros

O Villa C Boutique hotel detém o certificado ROOT da DHM (o 1º de 
5 níveis) após ter iniciado as suas políticas de sustentabilidade 
em 2019. Na DHM, medimos a evolução dos hotéis no tema da 
sustentabilidade através de certificados atribuídos ao hotel. 
Existem 5 níveis, começando no ROOT e evoluindo até ao FRUITS, 
completando a árvore green. Cada certificado significa que o 
hotel completou um conjunto de medidas específicas (Ver verso).  

No Villa C Boutique Hotel, levamos o tema da sustentabilidade muito
a sério. Integrados nas políticas de sustentabilidade da DHM, o Villa C 
Boutique Hotel tem desenvolvido um conjunto de medidas que permitem 
reduzir a pegada ambiental e tornar a nossa unidade cada vez mais green. 
Através do nosso green Keeper, responsável local do projeto, garantimos a 
aplicação e execução das várias medidas e a constante consciencialização 
de todo o staff do hotel e dos seus clientes para este tema tão atual.
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Certificado Root:
1. Programa de troca de lâmpadas halogéneas por LED
2. Centro de reciclagem no hotel que inclui materiais de difícil reciclagem
3. Óleos alimentares – Correto encaminhamento
4. Sacos de lixo em Papel – Quartos e Zonas públicas
5. Sacos de Lavandaria em pano reutilizáveis
6. Blocos de notas nos quartos em papel reciclado
7. Amenities líquidos em dispensadores reutilizáveis
8. Eliminação de palhinhas de plástico
9. Projeto local 

Certificado Trunk:
1. Sensores de movimento para Luz – Zonas de serviço
2. Carregadores elétricos para carros
3. Oferta de estacionamento premium para carros elétricos
4. Reciclagem de lixos – Quartos e zonas comuns
5. Substituir canetas por lápis
6. Caixa solidária de recolha de bens para instituição local
7. Turndown sem plástico
8. Eliminação de garrafas PET
9. Registo diário do consumos de energia – Água, Luz, Gás e outros
10. Projeto local 
                         
Certificado Branch:
1. Diretório dos quartos recicláveis
2. Programa troca de lençóis e limpeza por créditos no hotel
3. Redutores de caudal de água
4. Mensagem green nos quartos para envolver os clientes
5. Reciclagem de Tonners
6. Plantação de erva príncipe para produção de chá e palhinhas
7. Check-out sem papel
8. Projeto local

Certificado Leaves:
1. Doação de alimentos/sobras a instituição local
2. Pesagem diária de reciclagens
3. Pesagem de resíduos orgânicos – Desperdício
4. Programa e medidas para redução de desperdícios
5. Programa de compra local/regional – Rácio fornecedores locais
6. Reciclagem na cozinha
7. Reciclagem de lixo nas reuniões
8. Projeto local

Certificado Fruits:
1. Reuniões – Lápis com semente – 1 árvore por cliente
2. Reuniões – Coffe breaks sem plástico
3. Reuniões – Blocos reciclados. Sensibilização ao uso abusivo de papel
4. Housekeeping – Substituição de produtos tóxicos por ecológicos
5. Housekeeping – Contagem e pesagem diária de lavandaria
6. Manutenção – Execução do plano de manutenção preventiva
7. Endorsement – Parceria local – Patrocínio DHM em projetos da região
8. Compostagem de resíduos orgânicos na horta do chef
9. Programa de eliminação de plásticos no médio prazo (single use)
10. Projeto local 
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