
Compromisso consigo, 
com a natureza 
e com o futuro.

Compromisso com a sustentabilidade.

No Vilalara Thalassa Resort a nossa missão é satisfazer todas as 
expetativas dos nossos hóspedes, oferecendo-lhes as melhores 

experiências. Para o conseguirmos, estamos empenhados em 
melhorar cada detalhe da nossa infraestrutura, dos nossos 

serviços e das nossas atividades quotidianas, mantendo um 
serviço de qualidade e a nossa vontade de proporcionar 

experiências memoráveis a todos os que nos visitam.
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Compromisso com a sustentabilidade.

Índice
Introdução. 

Compromisso com a eficiência energética.  

Compromisso com consumo e produção responsáveis. 

Compromisso com a mobilidade sustentável. 

Compromisso com o mínimo impacto no ambiente. 

Compromisso com a eficiência hídrica. 

Compromisso com os produtos locais. 

Compromisso consigo. Dedicados a todos.

03 

06 

09 

12 

14 

16 

19 

21



03

Queremos um futuro sustentável.

Compromisso com a sustentabilidade.



O Vilalara é reconhecido pela sua ligação à natureza. Estamos agora 

a entrar numa nova fase com o intuito de melhorar esta relação. 

Por isso, a sustentabilidade é o nosso esforço e compromisso. 

 

É nossa intenção satisfazer a experiência dos nossos hóspedes com 

sofisticação, tendo presente o nosso compromisso para a sustentabilidade 

ambiental. O nosso resort proporciona uma experiência privada e íntima, 

estreitamente associada à natureza. Estamos certos de que este percurso 

será seguido e perpetuado por toda a nossa equipa e pelos nossos hóspedes.
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Compromisso com a sustentabilidade.
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A sustentabilidade não é apenas uma tendência. É uma escolha, uma 

decisão, uma mudança. O setor do turismo, especialmente a indústria 

hoteleira, tem o potencial de liderar esta mudança para um modo de 

vida mais sustentável, criando tendências e adotando novos 

comportamentos. No Vilalara Thalassa Resort assumimos a nossa 

responsabilidade. Agir a favor do ambiente não é um projeto, é uma 

realidade. A nossa nova realidade.

Compromisso com a sustentabilidade.



Compromisso 
com a e�ciência 
energética.
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Compromisso com a sustentabilidade.
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• O Vilalara Thalassa Resort realizou uma auditoria energética 
ao resort, com uma empresa especializada, a fim de identificar 
potenciais oportunidades para otimizar a eficiência energética. 
 
• O Vilalara tem 480 painéis solares                  instalados e pretende 
aumentar para 630 a curto prazo. 
 
• O Vilalara utiliza em todo o resort lâmpadas LED            , incluindo 
nos quartos.  

Compromisso com a sustentabilidade.
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• Em todas as zonas públicas do resort, a iluminação é controlada por 
um sensor de crepúsculo, o que representa uma considerável redução 
no consumo de energia. 
 
• Nos quartos, as luzes e o ar condicionado são apenas acionados 
com a introdução da chave                 . 
 
• Implementámos nos quartos um sistema VRV (Volume de Refrigerante 
Variável) de controlo de refrigeração mais eficiente do que os habituais. 

Compromisso com a sustentabilidade.



Compromisso com 
consumo e produção 
responsável.
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Compromisso com a sustentabilidade.
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• Redução da utilização de consumíveis de plástico descartáveis 
e a otimização das nossas atividades quotidianas com o objetivo 
de criar uma maior eficiência operacional. 
 
• Os amenities como kit de beleza, palhinhas, copos de café e 
bebidas, assim como embalagens de comida, já não são de plástico. 
Foram substituídos por materiais 100% recicláveis. 
 
• Materiais recicláveis, medidas amigas do ambiente e um consciente 
tratamento de resíduos, são agora parte da nossa realidade.

Compromisso com a sustentabilidade.
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• Usamos um sistema de recarga                 para fornecer produtos de higiene 
pessoal, que reduz drasticamente o uso de plástico e aumenta a eficiência 
no armazenamento, manutenção de espaço e transporte de produtos. 
 
• Todos os nossos consumíveis de plástico estão a ser substituídos por artigos 
biodegradáveis            . Isto é uma realidade em todas as áreas do resort, 
incluindo quartos, áreas públicas, de lazer e de alimentação e bebidas. 
 
• As chaves dos quartos já não são de plástico, são feitas de madeira. É o 
nosso objetivo implementar a tecnologia NFC             que vai permitir aceder 
ao quarto através do telemóvel.

Compromisso com a sustentabilidade.



Compromisso 
com a mobilidade 
sustentável.
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Compromisso com a sustentabilidade.
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• Atualmente, o Vilalara tem dois pontos de carregamento para viaturas 
elétricas. Pretendemos aumentar para 4 pontos de carregamento            . 
 
• Estamos a substituir os veículos movidos a combustível, que apoiam 
o serviço interno, por veículos elétricos             .  
 
• Pretendemos com estas medidas reduzir a poluição            , uma vez 
que estes veículos circulam a maior parte das vezes dentro do resort.

Compromisso com a sustentabilidade.



Compromisso 
com o mínimo 
impacto no 
ambiente.
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Compromisso com a sustentabilidade.
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• Estamos a usar produtos           mais amigos do ambiente, 
empacotados em materiais recicláveis             . 
 
• Também estamos a optar por soluções biodegradáveis, 
para reduzir o impacto de químicos no ambiente. 

Compromisso com a sustentabilidade.



Compromisso 
com a e�ciência 
hídrica.
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Compromisso com a sustentabilidade.



17

• Todos os quartos                do resort têm um controlador de fluxo 
de água para preservar este recurso tão valioso. 
 
• Para reduzir o consumo de água doce, usamos água extraída do mar 
em três das nossas piscinas             exteriores e nas piscinas de tratamentos. 
 
• Pretendemos, a curto prazo, aumentar o sistema de rega automático 
a todos os jardins do resort, através de um sistema de drenagem, 
que aproveita as águas             pluviais para a rega.

Compromisso com a sustentabilidade.
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• A lavandaria apresenta um elevado impacto no consumo de água, 
por isso, os lençóis e as toalhas são trocados a cada três dias. 
 
• Relativamente às toalhas das piscinas              , recomendamos aos 
nossos hóspedes uma utilização responsável e amiga do ambiente. 
 
• A troca deste item pode ser solicitada diariamente. No entanto, 
apelamos aos nossos hóspedes para adotarem um comportamento 
ecológico, reduzindo assim o impacto no consumo dos recursos 
hídricos locais              .

Compromisso com a sustentabilidade.



Compromisso 
com os produtos 
locais.
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Compromisso com a sustentabilidade.
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• Usamos produtos de fornecedores locais             nos nossos restaurantes. 
Desta forma, contribuímos para a economia local e para a redução 
da pegada de carbono associada ao transporte de bens e serviços. 
 
• Pretendemos expandir o “Jardim do Chef”              e transformá-lo 
numa horta orgânica para aumentar a produção de legumes, ervas 
aromáticas e fruta. 
 
• O nosso objetivo é fornecer aos nossos hóspedes uma experiência 
gastronómica saudável              e com produtos locais.

Compromisso com a sustentabilidade.



Compromisso 
consigo. 
Dedicados 
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Compromisso com a sustentabilidade.
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O futuro é nosso. Mas também pertence às gerações futuras. 

A sustentabilidade é uma responsabilidade assumida por todos nós. 

Tudo começa com a nossa vontade de fazer mudanças nas nossas rotinas 

e hábitos diários. A nossa presença e os nossos objetivos a longo prazo 

são adaptados para criar um impacto positivo em cada dimensão da nossa 

existência como um hotel único focado na excelência do serviço. A nossa 

equipa está empenhada em alcançar este objetivo e contamos com os nossos 

estimados hóspedes para nos ajudarem nesta conquista. Vamos fazê-lo juntos.

Compromisso com a sustentabilidade.



Contamos consigo. 
Assim como a Terra 
e as futuras gerações.

Obrigado.

Compromisso com a sustentabilidade.


