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INTRODUÇÃO

No Hotel Be Live Family Palmeiras Village, assumimos
um compromisso sustentável com a nossa área envolvente.
Tomamos medidas preventivas que nos permitem
crescer de maneira equilibrada e respeitosa dentro da
comunidade local onde nos inserimos, na freguesia de
Porches e no município de Lagoa. Estas ações abrangem o
meio ambiente, cultura e desenvolvimento económico da
comunidade local com o objetivo de que o nosso destino
permaneça o mais intacto possível ao longo dos anos e que
permita as gerações futuras poderem desfrutar da nossa
área envolvente do mesmo modo que nós.
A nossa consciência ambiental levou-nos a adotar um
comportamento responsável e consciente acerca do meio
ambiente, e trabalhamos dia a dia para a manter. Trata-se
de um sistema de gestão do meio ambiente, através do
qual controlamos a produção de resíduos e a sua correta
separação, os consumos energéticos e as medidas para
minimizar o impacto ambiental, a manutenção preventiva
de todas as instalações tais como as câmaras frigoríficas, as

emissões atmosféricas, etc., além de dar formação a todos
os funcionários acerca da correta manipulação de produtos
químicos, entre outras ações.
Desde 2016, temos o selo da Travelife, que a cada dois
anos realizamos auditorias voluntárias, para certificar o
compromisso que temos, a qual se centra não só no meio
ambiente, como vai mais além, introduzindo variantes como
por exemplo o desenvolvimento económico da comunidade
local, o cuidado e preservação da fauna e flora da nossa
região, o cuidado com os nossos funcionários e os nossos
hóspedes, as ações sociais e o respeito pelos direitos
humanos. É por ele que criámos um conjunto de novas
políticas, procedimentos e registos, de forma a garantirmos
o êxito na sua implementação.
Nestas folhas queremos apresentar-lhe a descrição das
ações sustentáveis que adotamos no Hotel Be Live Family
Palmeiras Village.
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Nossa envolvente e destino
A Senhora da Rocha | Alporchinhos é um bairro residencial
e turístico da freguesia de Porches, concelho de Lagoa. O
nome Senhora da Rocha provém de uma capela e das ruínas
do forte de meados do século XV situado na falésia a poucos
metros do Hotel Be Live Family Palmeiras Village. Já o nome
Alporchinhos advém da corruptela do nome Porches. Esta
zona, originalmente utilizada pela comunidade piscatória que
utilizava a Praia da Senhora da Rocha como base de trabalho,
desenvolveu-se a partir do século XX, com a construção de
hotéis e numerosos apartamentos.
As suas 3 praias (Senhora da Rocha, Praia Nova e Cova redonda),
são pequenas enseadas de areia branca, envolvidas por falésias
de rocha majestosamente abrigando as suas baías. Sendo
muito apreciadas quer por turistas quer pela comunidade local,
as suas 3 praias possuem águas cristalinas, onde é possível
usufruir da sua natureza durante todo o ano.

A área de Alporchinhos | Senhora da Rocha, situa-se no centro
da costa Algarvia, a curta distância do principal eixo histórico
(Lagos, Sagres, Cabo de São Vicente e Silves), do principal eixo
natural (Monchique, Serra do Caldeirão, Serra de Espinhaço
de Cão), e do principal eixo cultural e Tradicional (Faro, Loulé,
Olhão, Tavira e São Brás de Alportel).
O Algarve possui um clima privilegiado, devido à sua localização,
perto da união entre o Oceano Atlântico, o Mediterrâneo e o
Norte de Africa, possuindo uma temperatura média anual entre
os 22º e 25º e uma média de 14 horas de luz diária. Graças
às suas excelentes vias de comunicação aérea e rodoviária, o
Algarve constitui um destino próximo e facilmente conectado
com as principais capitais europeias.

A Praia da Senhora da Rocha possui uma rampa de acesso
permitindo a pessoas com mobilidade reduzida um fácil acesso
ao seu areal, e aos serviços aí proporcionados (aluguer de
espreguiçadeiras, restaurante, visita às grutas, etc.)
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Lugares de Interesse
No Algarve existem várias localidades com diversos pontos de
interesse. Não sendo possível neste documento mencionar
todos, optámos por mencionar somente alguns e marcar os
locais a visitar em cada:

SILVES: A cidade de Silves foi a capital do Algarve até ao Século XVI. Nela existe a primeira Catedral do Algarve, um centro
histórico que nos transporta à ocupação árabe, e uma multiculturalidade única.

FARO: A capital do Algarve, Faro é uma cidade que oferece uma
série de serviços e valências. A sua Universidade é reconhecida
internacionalmente, a sua dinâmica cultural é singular e a sua
traça arquitetónica única e especial. Faro possui os terminais
para as ligações Aéreas, ferroviárias e rodoviárias do Algarve.

TAVIRA: A cidade de Tavira conserva com orgulho o seu passado ligado á pesca do Atum, e á sua influência árabe. No seu
centro histórico encontram-se preservados vários edifícios de
interesse histórico e artístico.

ALBUFEIRA: Situada frente ao mar, Albufeira é a capital do turismo português. Da sua traça histórica pouco resta, sendo nos
dias de hoje um dos principais destinos de férias dos turistas
nacionais e internacionais que visitam o Algarve, devido ao elevado número de hotéis, restaurantes e divertimentos noturnas
que possui.
CABO DE SÃO VICENTE E SAGRES: Local com presença humana desde a antiguidade, possui uma áurea mística neste local
encontrava-se a escola de navegação do Príncipe Henrique
(século XIV) que viria a impulsionar todo o movimento de descobertas marítimas europeias.
LAGOS: Magnifica cidade, uma das mais importantes quer do
Algarve, quer de Portugal, apresenta vários monumentos de
interesse, ruas em pedra, arquitetura do século XIV e XV em
excelente estado de conservação, e uma dinâmica única no
Algarve.
MONCHIQUE: A mais alta montanha do Algarve possui uma vegetação única na região, além de uma captação de água utilizada para fins terapêuticos desde há muitos séculos.

DOCES TRADICIONAIS ALGARVIOS: A gastronomia Algarvia
é riquíssima, mas os seus doces é que são os seus melhores
embaixadores. Tendo como ingredientes principais, o ovo, a
amêndoa, o figo ou a alfarroba, os doces tradicionais do algarve
fazem as delícias de todos os que os provam.
A FAINA PISCATÓRIA: Esta é uma das mais fortes tradições
algarvias que infelizmente se tem vindo a perder com o passar
dos anos. No entanto existem alguns locais onde esta tradição
resiste e persiste, tais como Portimão, a cidade associada á
pesca da Sardinha, Tavira, associada à pesca do Atum, e Olhão,
onde o marisco é rei.
SERRA ALGARVIA: A área norte do Algarve é constituída por
um conjunto de serras, montes e montanhas que no seu conjunto formam uma fronteira natural entre o Algarve e o resto
de Portugal. Nesta região as tradições são bem distintas do
restante algarve. Aqui ainda é possível ver nos dias de hoje as
aldeias caiadas de branco, as pessoas de mais idade vestindo
as tradicionais roupas de cor negra, as matanças de Porco, o
fabrico do Medronho, e a utilização da cortiça nas lides do diaa-dia.

OLHÃO: A cidade de Olhão é a principal porta de entrada para o
Parque Nacional da Ria Formosa, e a sua imensidão de ilhotas
com praias de areia branca e fina.

¡Ajude-nos a conservar o Algarve!
Quando caminhar/passear:
• Recolha os resíduos que produz e deposite em local próprio.
• Não remova materiais endêmicos das falésias ou áreas
naturais
• Não perturbe os animais selvagens com ruído
• Respeite a flora e fauna da costa

Quando está no nosso estabelecimento:
• Tente minimizar o consumo de água e eletricidade
• Respeite o ambiente que o rodeia
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COMPROMISSOS
Be human

Be team

Apoiamos e respeitamos a proteção
dos Direitos Humanos fundamentais
reconhecidos universalmente.

Fomentamos a liberdade de associação e
reconhecemos o direito à negociação coletiva,
tanto pela parte dos Sindicatos como pelas
Comissões de Trabalhadores.

Be customer
satisfaction
Garantimos a satisfação dos clientes através
do melhoramento contínuo.

Be children
Não contratamos menores de idade, para
apoiar a erradicação do trabalho infantil.

Be friendly

Be eco

Garantimos que nenhum colaborador é
discriminado pela sua idade, sexualidade,
género, etnia, religião, cultura ou
incapacidade.

A Be Live Hotels compromete-se a adotar
medidas que minimizem o impacto no meio
ambiente.

Be responsive

Be community

Comprometemo-nos a fomentar iniciativas
que promovam a responsabilidade ambiental.

Comprometemo-nos a comprar aos produtores
locais as matérias-primas, para garantir o
desenvolvimento sustentável, contribuindo
na redução de emissões poluentes.

Be co2 less

Be health and safety

Trabalhamos para reduzir os resíduos e para
a sua reciclagem.

Analisamos continuamente a saúde
e segurança dos nossos clientes e
colaboradores.
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Recomendações de Preservar o Meio Ambiente
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Respeite a periodicidade de troca de toalhas definida pelo
hotel. Não coloque o cartão que está na casa de banho,
em cima da sua cama.
Utilize a água com inteligência; tome duches curtos ao
invés de banhos de imersão.
Deixe secar as toalhas ao invés de deixá-las no chão, de
modo a ter tolhas novas todos os dias.
Não abra a porta da varanda quando o quando o quarto se
encontra climatizado.
Apague a televisão e as luzes quando sair do quarto e não
deixe o cartão da eletricidade colocado na ranhura.
Utilize os transportes públicos ou a bicicleta ao invés do
carro.
Adquira produtos locais, tais como recordações,
artesanato, comida e bebidas.
Respeite a cultura local e os códigos de conduta e vestuário.
Se necessário, consulte-nos para mais informações.
Evite adquirir produtos elaborados com elementos
protegidos (fauna ou flora) especialmente se os mesmos
colocarem em perigo espécies em vias de extinção.

•
•
•

•

•

Escolha protetores solares ecológicos para minimizar o
seu impacto no sistema marítimo.
Abstenha-se de alimentar animais locais, não os perturbe
no seu habitat natural.
Escolha empresas locais para realizar as suas excursões
e passeios, deste modo ajuda ao desenvolvimento da
economia local.
Utilize sempre os contentores para separar corretamente
os seus resíduos: Amarelo para plástico e metal, Azul para
papel e cartão, Verde para vidro e Negro para resíduos
orgânicos e restos.
Os resíduos especiais como seringas, medicamentos,
pilhas, etc. podem ser depositados na receção.
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Descrição de Ações Sustentáveis
A direção da Be Live Hotels esta consciente do compromisso
que desde há uns anos tem para com o meio ambiente, por
isso tem vindo a implementar em diversos estabelecimentos
sistemas de normas ambientais e no caso do Hotel Be Live
Family Palmeiras Village conseguir o selo Travelife. É
por causa dessa certificação que desde o início de 2016, nos
comprometemos em ir mais além e abranger todos os campos
que compreendem a sustentabilidade de forma unificada em

todos os estabelecimentos hoteleiros de Espanha e Portugal,
com a participação dos seus funcionários, em cooperação com
a comunidade local e o seu desenvolvimento económico, no
respeito pelos direitos humanos e ações sociais com os menos
favorecidos, na satisfação dos hóspedes, e sobretudo com a
contínua melhoria de todos estes âmbitos.
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Comunidade Local e Desenvolvimento Económico Sustentável
A nossa cadeia respeita a área envolvente onde se situam
os nossos estabelecimentos, tanto que não comercializamos
parques ou zoológicos em que se ponha em perigo a vida dos
animais ou a flora.

Mantemos acordos celebrados com várias universidades
portuguesas e holandesas para promover estágios a estudantes
que queiram aprender e explorar mais desta região. Mantemos
igualmente acordo com uma escola local, visando a formação
de estudantes e enquadrando-os no mercado de trabalho.

Publicitamos na receção do Hotel, toda a informação relativa a
festas locais e eventos na região, que recebemos por parte da Em junho celebramos os Santos Populares através de uma
Câmara Municipal e da Região de Turismo. Além do presente festa popular segundo a tradição local, na qual também vamos
livro, em suas primeiras páginas indicamos os locais de incluir tradições oriundas do resto da península ibérica.
interesse e festas tradicionais.
No final da época, iremos realizar a marcha dos mortos e pão
Participamos na dinamização da região através de festas pelas almas. Festas de origem Celtas e Cristãs que dão origem
tradicionais realizadas em colaboração com a Junta de freguesia ao atual Halloween.
de Porches.
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Ações Sociais e Respeito pelos Direitos Humanos
A cadeia Be Live Hotels está comprometida em apoiar projetos
solidários de forma altruísta, colaborando com diversas
associações.
O Be Live Family Palmeiras Village entregou todos os
perdidos e achados a paroquia de Porches em 2017.

APEXA
Colaboramos com a APEXA (Associação de apoio à pessoa
Excecional do Algarve) que ajuda crianças com deficiência
mental e disponibilizamos as nossas instalações para que
possam disfrutar de um dia diferente.
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Cuidados com os Nossos Colaboradores
Estes são alguns dos compromissos da cadeia Be Live Hotels:
• Oferecemos segurança laboral, condições laborais
motivadoras e em conformidade com os requisitos legais
aplicáveis.
• Apostamos na promoção interna e asseguramos igualdade
de oportunidade entre todos os colaboradores, mediante
um plano de igualdade implementado em cada hotel.
• Comprometemo-nos a respeitar e cumprir com todas as
leis laborais em todos os locais onde operamos, e solicitar
aos nossos fornecedores e subcontratados que cumpram
os mesmos princípios.
Os seguintes pontos são específicos para o Hotel Be Live
Family Palmeiras Village:
• Realiza-se anualmente no final da temporada uma festa
para os colaboradores. Neste evento oferece-se um
Jantar com um buffet elaborado expressamente para os
funcionários.

•
•
•

•

Fornece-se a todos os Chefes de departamento formação
acerca de sustentabilidade.
Mantêm-se um ambiente de proximidade e descontraído
entre os colaboradores e a Direção.
Os colaboradores têm uma caixa de sugestões onde
podem deixar as suas sugestões para melhorias. Esses
comentários também são analisados na reunião de
qualidade.
Damos a possibilidade aos colaboradores de subirem de
categoria de ano para ano, evoluindo e adquirindo mais
competências no seu percurso profissional.
MÊS

NOME

POSIÇÃO

PROMOÇÃO

Abril

Luís Rodrigues

Diretor Hotel

Diretor Geral

Maio

Joana Almaida

Governanta
Andares

Governanta Geral

Maio

Sylwia Tavares

Sub-governanta

Governanta
Andares
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Cuidados com os Nossos Hóspedes
A qualidade é importante para o nosso negócio já que concede
um valor acrescido para os nossos hóspedes pois é por eles
que nos Hotéis Be Live, nos esforçamos para oferecer os
melhores serviços que satisfaçam e superem as expectativas
- Estabelecemos procedimentos que garantem a qualidade e
proporcionam um standard a seguir, que seja mesurável e nos
ajude a melhorar o nosso desempenho.
Não só nos comprometemos a oferecer qualidade, como
também nos preocupamos em envolver os nossos clientes
na nossa missão de desenvolvimento sustentável. Planeamos
criar jogos com os mais novos, ensinando-lhes tarefas que
levamos a cabo para reduzir, minimizar e reciclar os resíduos
gerados pelos hotéis.

Os comentários dos clientes são analisados, comunicados
e discutidos com as equipas durante o briefing quotidiano.
Ações possíveis são tomadas de imediato de foram a que os
clientes possam ter uma resposta imediata as suas sugestões
e comentários.
Comentários das redes sociais, Tripadvisor, Booking, Google
assim com todas as reclamações formais são analisados
bimensalmente na reunião de qualidade.
Todas a reclamações formais são registadas pelo relações
publicas do hotel num ficheiro Excel. Para além disso, este ano,
propusemo-nos que a nível da cadeia, todos os comentários
fossem respondidos (tanto os positivos como os negativos).

Além disso, fomentamos o respeito pela área envolvente,
indicando-lhes as precauções a tomar de forma a preservas a
fauna e flora, além dos elementos históricos que igualmente
merecem ser desfrutados pelas próximas gerações.
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Impacto Medio Ambiental
Mediante o sistema de gestão do meio ambiente, mantemos
um controlo sobre o impacto da nossa atividade na nossa área
envolvente. A cada ano identificamos e evoluímos a nível de
impacto ambiental, estabelecemos objetivos e melhorias, além
de controlos preventivos para evitar emissões de CO2, além de
outros efeitos prejudiciais para o meio ambiente.
POUPANÇA ENERGÉTICA
Atualmente dispomos de lâmpadas led em todas as zonas
comuns do hotel, bem como na maioria dos quartos. Revisamos
o setup de iluminação dos quartos para que o cliente tenha
uma atmosfera mais confortável quando entra no quarto e ao
mesmo tempo reduzimos o consumo de energia.
ÁGUA
O procedimento passou por verificar as torneiras e duches para
um fluxo não superior a 5 litros por minuto em pias, e 10 litros
por minuto nos chuveiros. Assim, a qualidade não diminuirá
nas casas de banho e pode reduzir-se as águas residuais para
metade, contribuindo para a resolução da problemática de
falta de água na nossa região. Já começamos a colocação dos
redutores de caudal nos quartos e planeamos tê-la concluída
em 2018.
SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS
Adquiriu-se três contentores ligeiros de modo a efetuar
de forma correta a separação de resíduos. Iremos ainda
implementar mais pontos verdes de separação em zonas
comuns como por exemplo junto das piscinas e em outros
locais de maior necessidade. Iremos também pressionar a
empresa que nos presta os serviços de recolha de resíduos
para que também tenham os seus processos implementados
para que a recolha tenha seguimento.
A EGEO, é a empresa que efetua a recolha do lixo orgânico
através de um compactador de lixo, e dos reciclados (vidro,
cartão e plástico).
• Colocamos sinalética tanto nos locais de produção
(cozinha, bares, restaurantes, “Back office”, manutenção e
refetório), como nos locais de recolha.

•

Nos locais de recolha final, no exterior existe uma máquina
(compactador de lixo), só para os resíduos orgânicos e um
contentor só para o vidro. No interior, na zona dos materiais
reciclados, existe uma máquina (prensa de fardos), só
para o cartão e outros contentores para as embalagens e
plásticos e também para outros materiais reciclados.
• Colocamos sacos amarelos em todas as secções de
forma a separar os resíduos plásticos e embalagens, dos
resíduos orgânicos de “Food & Beverage” (sacos pretos),
e dos resíduos indiferenciados nas outras secções (sacos
pretos). O vidro, e papel e cartão não necessitam de sacos.
A diferenciação de cores irá permitir manter a separação
desde o local da produção até o local da recolha final.
• Fazer formação aos chefes de departamentos assim
como ao seu pessoal (fazer atas das formações, datadas e
assinadas pelos participantes).
• Confirmar que a empresa de recolha de resíduos
mencione em todos os seus relatórios o código LER, o
nome do resíduo e a quantidade retirada. É de extrema
importância saber o destino final dos resíduos, assim
sendo, teremos que exigir um documento carimbado do
destino final dos resíduos. Desse modo certificam-nos que
os resíduos estão depositados nos locais certos e que a
sua destruição posterior irá ter o menor impacto possível
no meio ambiente.
Por outro lado, a cozinha é responsável por armazenar o óleo
vegetal utilizado em garrafas, de modo a não o descartar pelo
sistema público de esgoto, evitando assim a contaminação no
meio aquático. A empresa autorizada para a retirada do óleo
vegetal usado, RECICLIMPA, deve nos fornecer um depósito
maior, a fim de armazenar o óleo lá, sem risco de derramamento.
MEIO AMBIENTE
Realizamos reuniões e formações com os nossos funcionários
com o intuito de lhes transmitir e consciencializar para o meio
ambiente, além de recordamos os nossos fornecedores e
subcontratados dessa necessidade.
Aos nossos clientes informamos acerca deste nosso
compromisso através da página web da Be Live Hotels, através
dos nossos painéis informativos e através deste Be Green Book.
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Medição e Monitoramento de Resultados
Desde la implantación de la norma UNE-EN ISO 14001
venimos perfeccionando y recabando los datos de los distintos
suministros para poder llevar a cabo futuras comparativas de
los resultados siempre que sea posible.
También podemos apreciar que ha habido un incremento
sustancial en la implicación por parte del Hotel en estas
cuestiones, aunque a nivel de formación el objetivo es llegar a
concienciar siempre al 100% de la plantilla.
En cuanto a la medición y supervisión de resultados
medioambientales se realizan anualmente en el Informe
Anual de Direccion RGMA 12 - Informe por Direccion, ubicado
en Share Point como parte del procedimiento de Gestión
Medioambiental ISO 14001.
Cada año y siguiendo una agenda estructurada, llamada
AGENDA VERDE, destinamos tiempo y los recursos necesarios
para concienciar y formar tanto a nuestro personal como
involucrar a los entes públicos, provee-dores, subcontratas,
etc.

(registro de entrada de los clientes). Este logro fue reconocido
por nuestra revista Be News.
Durante los años anteriores 2015 - 2016 se invirtió y
tomaron medidas medio ambientales, como los airea-dores
y reductores de agua para los grifos, hemos presupuestado
para este 2018 baterías condensadores para la reducción
(cuando proceda, pues de momento está optimizada), de la
energía reactiva, sustitución de lámparas LED para las zonas
nobles del establecimiento e interior de las habitaciones (a
mitad del proce-so), instalación de climatizadoras así como en
la instalación de placas solares en uno de nuestros establecimientos, detectores de presencia en los pasillos de clientes
(2018).
Con respecto a los indicadores de consumo energético
plasmados en el RGMA 07.02 08-09-10: Se puede ver una
bajada continua en la optimización de la energía eléctrica
gracias a las medidas tomadas en las distintas áreas, entre
otras mejoras.

En el año 2015 se consolidó el sistema de Gestión Medio
Ambiental UNE-EN ISO 14001 y destacó de entre todas las
medidas y objetivos del RGMA 03 la implantación de unas
Tablets que redujeron al 100% el uso de papel para los Cardex
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Medición y supervisión de los resultados
CONSUMO LUZ
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rácios Luz
30
20
10

2016

2017

2018

2019

br
e
m
No
vie

br
e
tu
Oc

br
e
pt
ie
Se

Ag
o

m

sto

lio
Ju

nio
Ju

Ma
yo

ril
Ab

rzo
Ma

Fe
b

re
ro

0

2020

CONSUMO DE GÁS
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2016

2017

2018

2019

2020

Rácios Gás
2,5
2
1,5
1
0,5

2016

2017

2018

2019

br
e
m
No
vie

tu
br
e
Oc

br
e
m
Se

pt
ie

Ag
os
to

Ju
lio

Ju
nio

Ma
yo

ril
Ab

rzo
Ma

Fe
b

re
ro

0

2020

Be Live Family Palmeiras Village

Medición y supervisión de los resultados
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Objetivos e metas futuros
Durante este primeiro período de implementação das
ações sociais e dos procedimentos de sustentabilidade
podemos indicar os seguintes objetivos:
•

Continuar a colocar redutores de caudal nos quartos. Esta iniciativa que estamos a aplicar desde há
algum tempo nos nossos hotéis, constitui um investimento significativo, mas temos consciência de que
a poupança económica também aumentará gradualmente, para além do que isso implica no respeito pelo meio ambiente.

•

Ponto Verde nos bares das piscinas. Faremos um
investimento nestes pontos de venda de forma a
envolver os nossos hóspedes no processo de reciclagem.

•

Organizar festas para os clientes do hotel e comunidade local.

•

Colaborar e apoiar associações da região.

•

Organizar uma recolha de lixo nas praias com o staff
do hotel.
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Progresso desde o Último Relatório
COMUNIDADE LOCAL
Com a nossa participação e divulgação de festas locais no
hotel, conseguimos aproximar os nossos clientes da cultura
portuguesa. Tanta a nível de tradições como de artesanato e
gastronomia.
Estas ações não só aumentam o respeito pela comunidade
local e a suas tradições como também acabamos por ajudar os
artesãos a vender os seus produtos e assim contribuir para o
seu desenvolvimento económico.
AÇÃO SOCIAL
As ações sociais que desenvolvemos tiveram seguramente
um impacto de inclusão, principalmente em relação as ações
com a APEXA que acaba por fazer com que os clientes e
colaboradores tenham mais consciência da realidade do que é
viver com uma deficiência mental assim como providenciar aos
utentes da APEXA um dia diferente e memorável.
RESPEITO E PROXIMIDADE COM OS FUNCIONÁRIOS
Graças a proximidade de relacionamento que a direção tem em
relação a todos os funcionários, estamos a criar um ambiente de
trabalho mais agradável para todos, e dessa formar acabamos
por fomentar o diálogo e consequentemente fazer com que os
colaboradores se sintam livres de comentar qualquer situação
que acham que pode ser melhorada.

RESPEITO E PROXIMIDADE COM OS CLIENTES
A satisfação dos clientes é a nossa missão enquanto
hoteleiros. Ouvir o cliente, tratá-lo com respeito e ajudá-lo a
resolver qualquer problema é o nosso trabalho. Todos os dias
damos imensa atenção a qualquer comentário, sugestão ou
reclamação. Ouvimos e resolvemos de forma satisfatória para
que o cliente possa desfrutar das melhores ferias possíveis e
assim recomendar o hotel aos amigos e familiares e voltar a
visitar-nos no futuro.
PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
O facto de ter começado a colocar os redutores de caudal nos
quartos está já a contribuir para uma poupança de água como
de gás. Embora não havendo contadores específicos para os
quartos, esperamos conseguir uma diminuição de consumos
de água por estadia de cerca de 10% no fim de 2021.
Estamos a estudar a possibilidade de colocar paneis de energia
solar na cobertura.
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POLÍTICA AMBIENTAL
A Direção dos alojamentos turísticos da Be Live Hotels está comprometida com a proteção do meio
ambiente e esforça-se por reduzir o impacto produzido pelas operações dos nossos estabelecimentos.

› Baseados e focados na gestão dos resíduos, procuramos continuamente oportunidades para
minimizar a sua produção, através da reciclagem, a redução e a reutilização dos produtos.

› Envolvemos todos os nossos grupos de interesses (acionistas, clientes, empregados, fornecedores, subcontratados e a comunidade local) na gestão dos processos ambientais, com a finalidade de promover o seu apoio e reconhecimento.

› Lidamos de forma eficaz e eficiente com as substâncias perigosas, proporcionando a devida
formação ao pessoal e gestores autorizados.

› Incutimos a sustentabilidade e mantemos atualizada esta política, além de a disponibilizarmos
a qualquer pessoa, através de todos os canais (a nossa página de Internet, canal de TV, tablets e
quadros informativos).

› Valorizamos o ambiente em que se encontram os nossos estabelecimentos, desde as espécies
autóctones de flora e fauna até à sua comunidade local, de tal forma que colaboramos ativamente na sua preservação e no crescimento económico.

› Estabelecemos critérios de escolha dos fornecedores de acordo com o respetivo compromisso

com o meio ambiente, através da prevenção e controlo das emissões de carbono causadas pelo
transporte de mercadorias.

› Harmonizamos zonas específicas, como pontos verdes em zonas comuns, para que todos possam reciclar os resíduos que produzem, além de pontos limpos para gerir os resíduos perigosos
e especiais.

› Oferecemos aos colaboradores dos hotéis a possibilidade de verem publicados os esforços que
realizaram na Be News, uma revista distribuída nas feiras a agências de viagens, operadores
turísticos e clientes finais.

› Trabalhamos no cumprimento da legislação internacional, nacional e regional.
› Elaboramos objetivos e metas para gerir eficientemente o consumo da água e de energia e a
promover o não desperdício.

› Lutamos pelo envolvimento dos nossos colaboradores e pela participação dos mais pequenos
na consciencialização sobre o futuro do nosso planeta.

› Supervisionamos as repercussões das nossas atividades, produtos e serviços no meio ambien-

te, tanto no presente como no futuro, com o objetivo de prevenir a contaminação na sua origem.
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POLÍTICA DE QUALIDADE
A Be Live Hotels implementou em todos os seus estabelecimentos hoteleiros espanhóis a Política de
Garantia da Qualidade neste ano de 2016 para proporcionar um serviço melhorado e consolidado,
não só em termos de alojamento, mas também na restauração, oferecendo uma gastronomia local
de qualidade, além de melhorar a oferta de tratamentos e das instalações dos Spas.
A Qualidade é importante para a nossa atividade dado que representa um valor acrescentado para
os nossos clientes. Na Be Live Hotels, esforçamo-nos por oferecer aos nossos clientes os melhores
serviços que satisfaçam e superem as suas expectativas. Aceitamos o compromisso do sistema de
melhoramento contínuo e, por esse motivo, estabelecemos alguns procedimentos que garantam a
Qualidade e proporcionem um padrão a seguir, que sejam mensuráveis e ajudem a melhorar o nosso
desempenho.

› Confiamos nos seguintes procedimentos e sistemas estabelecidos em toda a cadeia hoteleira
para ajudar a conseguir o nosso objetivo de satisfação total do cliente:

›
›
›
›

Tratamento familiar e próximo com os nossos clientes.
Garantir a qualidade do serviço e dos produtos que oferecemos aos nossos clientes.
Recolha e encaminhamento das sugestões e reclamações do cliente.
Controlo regular da satisfação do cliente e, depois de identificados os comentários e/ou recla-

›
›
›
›

Fomentar o trabalho em equipa e contribuir para o bom ambiente dos nossos empregados.
Formação e desenvolvimento profissional para todos os nossos empregados.
Cumprir com a legalidade e as normas aplicáveis em cada um dos nossos hotéis.
Objetivos de qualidade mensuráveis, os quais refletem os nossos padrões de nível do serviço.

mações, são adotadas as medidas necessárias para melhorar o nosso serviço.

Os procedimentos internos, instruções, políticas e manuais da Be Live Hotels são revistos com regularidade e os objetivos de Qualidade são comunicados de diferentes formas, para assim poder chegar
a todos os empregados: através dos quadros de avisos, intranet, reuniões de equipa, etc.
Embora seja da Direção-Geral da Be Live Hotels a responsabilidade última pela Qualidade, todos os
empregados se envolvem nas suas próprias áreas de trabalho, ajudando a garantir a implementação
da Qualidade em todos os estabelecimentos.
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POLÍTICA CONTRA O ABUSO
SEXUAL INFANTIL
Para a Be Live Hotels, o turismo é uma importante fonte de receitas para os países, regiões e localidades
e que contribui com inegáveis benefícios para o desenvolvimento económico, o intercâmbio cultural e a
promoção internacional de um determinado local, entre outros.
O turismo é cada vez mais acessível a todos e um número crescente de pessoas têm a oportunidade de
visitar mais lugares. No entanto, na mesma proporção em que aumentou o turismo, também têm crescido
os fenómenos indesejáveis, como o comércio de exploração sexual de crianças e adolescentes.
A infraestrutura turística que serve para proporcionar o alojamento dos clientes e ajudá-los a desfrutar de
boas férias também pode ser, embora inconscientemente, um espaço para promover e concretizar atividades sexuais com menores.
Neste sentido, o setor turístico tem uma grande responsabilidade social para evitar que se produzam atividades prejudiciais na sua comunidade e, por esse motivo, devemos atuar em conjunto para evitar abusos
contra crianças.
A Be Live Hotels repudia este tipo de turismo e, nesse âmbito:

›

Mantemos uma política de oposição à exploração sexual infantil.

›

Não permitimos que a comercialização da exploração sexual de crianças e adolescentes se produza nas nossas instalações.

›

Sensibilizamos os nossos empregados para o problema, além de os informarmos sobre as leis
existentes e o risco de não denunciar os factos.

›

Damos formação a todo o pessoal para identificar atividades suspeitas e para proceder à respetiva denúncia.

›

Trabalhamos no cumprimento da legislação aplicável e cooperamos com as organizações governamentais e não governamentais que perseguem estes delitos.

Procedimento:
Se tiver suspeitas de que algum menor apresenta atitudes que indiquem algum tipo de abuso, deve procurar imediatamente o seu superior hierárquico e fornecer informações detalhadas do que tiver visto ou
escutado ou, em caso de ausência ou qualquer motivo de impossibilidade, deve informar as autoridades
competentes em matéria de violência de género ou contra o abuso sexual infantil, através do número de
telefone 062.
Como seres humanos, temos o compromisso de proteger as nossas crianças e adolescentes contra todas
as formas de exploração, no âmbito profissional ou mesmo pessoal.
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POLÍTICA DO EMPREGADO E
DIREITOS HUMANOS
O compromisso social da Be Live Hotels consiste em apoiar e fomentar o bom clima laboral, a realização profissional de todos e de cada um dos seus empregados e em respeitar os seus direitos laborais. Além disso, a nossa
empresa hoteleira compromete-se a respeitar e a contribuir para o desenvolvimento económico da comunidade
local onde se encontram os seus diversos estabelecimentos hoteleiros.
A sede central situa-se no centro empresarial Globalia, no Polígono de Son Noguera de Llucmajor, em Maiorca
(Espanha) e toda a cadeia hoteleira emprega mais de 3.800 pessoas, distribuídas por 3 continentes.
Na Be Live Hotels:

› Valorizamos as nossas equipas e tratamos as pessoas de forma justa e com respeito, garantindo

que ninguém é discriminado pela sua idade, sexualidade, género, etnia, religião, cultura ou incapacidade.

› Comprometemo-nos em proporcionar a formação necessária para apoiar os nossos empregados na
sua carreira profissional dentro da nossa empresa.

› Cumprimos com a legislação e as regulamentações estatais que afetem os nossos empregados.
› Empregamos as pessoas locais, sempre que seja possível.
› Asseguramo-nos de que todos os nossos empregados entendem devidamente os termos e condições estipulados no respetivo contrato.

› Reconhecemos o direito à filiação sindical.
› Oferecemos um salário digno, nunca inferior ao mínimo estipulado por lei.
› Contamos com um Protocolo em caso de Assédio Sexual e Assédio com Base no Sexo, ao qual todos
os empregados dispõem de acesso através da Intranet.

› Fomentamos entre os nossos colaboradores os compromissos de sustentabilidade que a empresa

apoia, para que compreendam o papel que cada um desempenha e para que contribuam para os objetivos e metas estabelecidos na Be Live Hotels.

Anualmente, a nossa cadeia hoteleira estabelece objetivos sociais. Assim, foram determinados os seguintes
para este ano:
a) Formação: A partir de janeiro de 2016 vão ser formados 100% dos empregados com o objetivo de compreenderem as suas responsabilidades para com a sustentabilidade adotada pela empresa.
b) Plano de Igualdade: Estão a ser implementadas as medidas do Plano de Igualdade em todos os hotéis
espanhóis.
c) Contratação: Estabelece-se um objetivo de 5% na contratação de empregados da comunidade local.
A Direção-Geral da Be Live Hotels apoia e subscreve esta política com a intenção de proteger o bem-estar laboral dos seus empregados.
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POLÍTICA DE GESTÃO SOCIAL
A direção da cadeia hoteleira Be Live Hotels tem por objetivo assegurar a existência de boas relações entre
o estabelecimento, a comunidade local e os respetivos negócios.
A Be Live Hotels garante que os seus impactos sociais e económicos são vantajosos para a comunidade
local sempre que seja possível. Desta forma, o estabelecimento esforça-se por minimizar e eliminar o impacto negativo que possa ocorrer.

Os objetivos da Política de Gestão com a Comunidade são os seguintes:

›

Certificação. Com o objetivo de satisfazer os critérios de sustentabilidade, incluindo os impactos
socioeconómicos e o bem-estar dos colaboradores, o estabelecimento está a aplicar todos os seus
esforços para obter a certificação Travelife Gold este ano.

›

Promoção do Turismo responsável na área. A Be Live Hotels compromete-se em manter uma relação próxima com a comunidade local, garantindo o respeito pela área em que os nossos hotéis
estão implementados e informando os nossos clientes sobre a importância de cuidar e proteger
a flora e a fauna locais, além de não participar na venda de entradas em jardins zoológicos ou
qualquer outro local em que a principal atracão sejam os animais.

A nossa cadeia hoteleira está comprometida com o comércio local de cada um dos hotéis e, por esse motivo, organizam-se semanalmente jantares temáticos locais nos nossos restaurantes e buffets para promover e dar a conhecer a comida autóctone.

›

Política de compras. A Be Live Hotels compra e promove os produtos produzidos localmente,
garantindo que cumprem as medidas preventivas de higiene e de segurança, além da qualidade
exigida pelos nossos clientes. Este facto ajuda a reduzir as emissões de CO2 resultantes do transporte de produtos produzidos fora do território dos hotéis.

›

Emprego. O estabelecimento reconhece a importância de contratar pessoal local como preferência, para colaborar com a economia local. A política preserva o lugar de destino, que é a base para
os futuros clientes e para os que repetem o destino.

›

Donativos e colaborações sociais. A nossa cadeia hoteleira promove a doação de objetos, como
mobiliário ou roupa de cama que não pode rentabilizar mais no seu negócio, a organizações locais que daí poderão proveito (Cáritas, escolas, hospitais, outras ONGs, etc.).

A Be Live Hotels é colaboradora da fundação Make a Wish, no âmbito da qual concede desejos a
crianças com doenças graves e terminais.
A Be Live Hotels colabora ativamente nas festividades locais, informando os clientes e organizando
jantares temáticos locais no hotel. Além disso, as instalações do hotel são disponibilizadas para utilização e usufruto da comunidade local.
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POLÍTICA DE SAÚDE E SEGURANÇA
Para a Be Live Hotels é muito importante oferecer um ambiente seguro e agradável em cada um dos
nossos hotéis, para os nossos empregados, clientes, fornecedores, etc.
Por esse motivo, contamos com ferramentas que nos proporcionam um controlo completo nas seguintes
áreas de saúde e segurança:

› Contra incêndios. Dispomos de procedimentos de emergência em caso de incêndio. Todos os
nossos hotéis têm um Plano de Autoproteção validado e atualizado. Os equipamentos contra incêndios são inspecionados periodicamente. Anualmente, realizamos formações para os nossos
colaboradores.

› Higiene alimentar. Os nossos colaboradores que manuseiam alimentos dispõem dos res-

petivos boletins de sanidade. Através do sistema de gestão de segurança alimentar de Análise
de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (APPCC), aplicam-se medidas de controlo em casos de
possíveis perigos e riscos, em termos de higiene alimentar.

Além disso, realizam-se anualmente os controlos de pragas.

› Piscinas, Spa e Jacuzzis. Dispomos de cartazes informativos das normas de segurança
sobre o uso da piscina e zonas de relaxamento. Existem procedimentos de emergência e são
rigorosamente seguidas as regras para manter as instalações limpas.

› Segurança geral. São seguidos os Códigos Técnicos da Edificação (CTE) para reduzir as
probabilidades de lesões provocadas por escorregões, tropeções e quedas.

› Aparelhos de combustíveis fósseis, aquecedores, ar condicionado e sistemas
elétricos. O nosso pessoal de manutenção participa em formações contínuas para reduzir as

possibilidades de uma atuação desadequada em situações de emergência devido ao desconhecimento do procedimento. Todos os aparelhos de gás, ar condicionado, aquecedores e sistemas
elétricos são instalados, inspecionados e conservados por pessoas qualificadas. Contamos com
procedimentos de controlo de fugas dos gases de refrigeração.

› Segurança no manuseamento de produtos químicos e substâncias perigosas.

Todos os colaboradores que tenham um mínimo de contacto no manuseamento de produtos
químicos recebem formação. Dispõem de Instruções de Trabalho e Boas Práticas, explicadas
pelo Responsável pelo Meio Ambiente do hotel e estão à sua disposição junto do produto.

› Gestão da água. Tomamos medidas diárias, semanais, mensais e anuais para evitar a contaminação da água de consumo humano, tanto fria como quente. Além disso, todos os hotéis
dispõem de autorização de ligação às redes públicas de saneamento e são periodicamente
realizadas as análises devidas.

› Prevenção de Riscos no Trabalho. A equipa de Prevenção de Riscos no Trabalho visita
anualmente os nossos estabelecimentos, para zelar pela segurança dos nossos empregados.
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