Política de Sustentabilidade do Hotel Quinta Alegre
Nós no Hotel Quinta Alegre estamos orgulhosos de ser uma acomodação sustentável, assumindo
responsabilidade para todos os impactos no meio ambiente, nossos funcionários e a comunidade local,
incluindo:
Meio Ambiente
- Em conformidade com os requisitos legais da legislação e regulamentação ambiental
- Definir objetivos e metas, medir o progresso e relatar conquistas
- Evitar a poluição e minimizá-la, reduzindo o uso de substâncias nocivas
- Usar recursos não renováveis, como energia e água, de forma eficiente e garantir que reduzamos o
desperdício que produzimos
- Proteger e melhorar todos os nossos ecossistemas vizinhos
- Sensibilizar nossos compromissos ambientais com nossos funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade
local, incentivando-os a apoiar as nossas atividades
- Trabalhar com nossos fornecedores para incorporar práticas sustentáveis
Funcionários
- Em conformidade com os requisitos legais da legislação e regulamentação de emprego e direitos humanos
- Respeitar nossos funcionários de maneira igual, independentemente de idade, deficiência, nacionalidade,
sexo, raça, religião, orientação sexual ou mudança de sexo
- Formação contínua e desenvolvimento profissional para todos os nossos funcionários
- Formar os nossos funcionários em nossas políticas de sustentabilidade para que eles entendam e participem
activamente da consecução dos nossos objetivos e metas.
- Permitir que os nossos funcionários participem de um sindicato e se encontrem em horário comercial para
discutir questões relacionadas ao emprego. Se um sindicato não estiver disponível, permitimos que eles
formem sua própria associação e elegam uma pessoa para discutir questões de emprego
Comunidade local
- Empregar pessoas da comunidade local sempre que possível
- Manter um relacionamento próximo com a comunidade local, garantindo que os seus problemas e sua
preocupação sejam discutidos e resolvidos
- Comprar bens e serviços de fornecedores locais, sempre que possível
- Incentivar nossos funcionários a se voluntariarem para atividades organizadas pela comunidade local
- Fazer doações regulares para instituições de caridade ambiental ou humanitária local e incentivar nossos
hóspedes a apoiá-las também
-Proteger as crianças de todos os tipos de abuso e exploração, garantir que os funcionários sejam treinados
para que eles saibam o que fazer se suspeitarem que uma criança está em risco, dentro ou perto de nossa
propriedade
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