Política Ambiental
A Administração do São Félix Hotel define a sua Política Ambiental da
seguinte forma:
O nosso empreendimento localizado no cimo do Monte de São Félix (freguesia de
Laúndos, município da Póvoa de Varzim), no Litoral Norte de Portugal em área
classificada como Reserva Ecológica Nacional reconhece o seu impacto local. O São Félix
Hotel Hillside & Nature, embora seja uma empresa de pequena dimensão, aloja
anualmente clientes oriundos de todo o mundo, confecionando e servindo refeições
para clientes internos e externos com as respetivas produções de resíduos inerentes a
estas atividades;
Reconhecemos o impacto ecológico provocado pela produção de resíduos alimentar e
sanitários, bem como dos equipamentos de refrigeração, aquecimento e respetivas
emissões de gás e ruídos para o ambiente, pelo que adotamos controlos operacionais
para cada aspeto significativo das nossas atividades, produtos e serviços, monitorandoos e gerindo-os adequadamente;
Atuamos de acordo com a legislação e normas ambientais aplicáveis às nossas
atividades, produtos, serviços e aos requisitos do nosso Sistema de Gestão Ambiental;
Buscamos a melhoria contínua e a prevenção da poluição através da adoção de medidas
adequadas e da modernização dos nossos processos, produtos e serviços, revisando
periodicamente os nossos objetivos e metas estabelecidos no Programa de Gestão
Ambiental e das análises pela administração;
Através de formações e campanhas de conscientização ambiental, desenvolvemos as
habilidades e competências necessárias nos colaboradores e a quem atue em nome da
nossa empresa para seguirem o nosso sistema de gestão ambiental, incentivando-os a
tratar de forma adequada o consumo de energético e utilização de água, mitigando a
poluição atmosférica, reduzindo a produção de resíduos e reutilizando e reciclando os
resíduos sólidos;
Entendemos, pela natureza da nossa empresa, que devemos adotar uma postura
responsável socialmente orientada para a conservação do meio ambiente, buscando um
ambiente seguro e agradável para as gerações futuras, atuando como empresa em que
todos depositem nela a esperança de sua existência.

Medidas implementadas

Objetivos

Redução de
Consumos
Energéticos

Medidas
Utilização de painéis solares térmicos e
painéis solares fotovoltaicos;
Utilização de Chiller para aquecimento
de água da piscina;
Substituição
de
lâmpadas
de
tradicionais por lâmpadas LED em 70 %
dos espaços do hotel;
Instalação de sensores de movimento
nos corredores e casas-de-banho;
Substituição de bombas e filtros da
piscina para equipamentos de alta
eficiência;

Resultados

A. Redução de 25% no
Consumo de Gás;

B. Redução de 15% Consumo
de energia elétrica;

Substituição da caldeira existente
por nova caldeira eficiente;

Redução de
Consumo de
Água

Redução /
Separação na
Produção de
Resíduos com
vista a
Reciclagem

Sensibilização de hóspedes e staff
para redução do consumo de água;
Utilização e tratamento de águas
residuais para rega;

Maior sensibilização dos hóspedes
para redução do consumo de águas
sanitárias;
Maior sensibilização dos hóspedes
para reutilização das toalhas de
banho;
Evitar embalagens pequenas;
Promoção do uso de embalagens
reutilizáveis (vidro e metal);
Implementação de modelo Verdoreca;
Contrato
de
recolha
resíduos
alimentares com a Câmara Municipal;
Sensibilização do staff relativamente
ao esforço de uma correta separação
de resíduos.
Reutilização de folhas A4 para
reimpressão ou rascunho;
Reciclagem dos toners e tinteiros das
impressoras;

A. Redução de 5% no consumo
de água;

A. Redução de 10% na
Produção de Resíduos
Sólidos;
B. Aumento de 15% na
capacidade de separação
de resíduos diferenciáveis.

Objetivos e metas ambientais 2017/2018

Objetivos

Medidas

Metas

Instalação de contadores por ponto
de consumo;

Redução de
Consumos
Energéticos

Substituição de equipamentos de frio
por outros mais eficientes;
Substituição
de
lâmpadas
de
tradicionais por lâmpadas LED em 30 %
dos restantes espaços do hotel;

A. Redução de 10% no
consumo de energia elétrica;

Instalação de contadores por ponto
de consumo;
Instalação de redutores de caudal em
todas as torneiras e chuveiros;

Redução de
Consumo de
Água

Redução /
Separação na
Produção de
Resíduos com
vista a
Reciclagem

A Administração,
Nuno Ferreira

Maior sensibilização dos hóspedes
para redução do consumo de águas
sanitárias;
Maior sensibilização dos hóspedes
para reutilização das toalhas de
banho;
Sensibilização do staff para redução
do consumo de águas sanitárias;

Evitar embalagens pequenas;
Promoção do uso de embalagens
reutilizáveis (vidro e metal);
Sensibilização do staff orientandoos para uma correta separação de
resíduos.

A. Redução de 15% no
consumo de água;

A. Redução de 5% na
produção de resíduos
sólidos;
B. Aumento de 5% na
capacidade de separação
de resíduos diferenciáveis.

