
A Rosa  Viana  Lda,  gestora  da Casa  Viana  Guesthouse assume  o  compromisso  e  a
responsabilidade de reduzir a sua pegada ambiental,  adoptando uma política de Boas Práticas
Ambientais e procurando ser exemplo na comunidade onde está inserida. Temos consciência que é
um trabalho contínuo, pelo que fazemos os maiores esforços para que caminhemos juntos para
um futuro cada vez mais limpo, estando assim também em cumprimento com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Somos um empreendimento Green Key

O programa “Green Key” é um galardão internacional que promove o Turismo Sustentável em
Portugal através do reconhecimento de estabelecimentos turísticos, alojamento local, parques de
campismo e restaurantes que implementam boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a
gestão  ambiental  nos  seus  estabelecimentos  e  que  promovem a  Educação  Ambiental  para  a
Sustentabilidade. 

Quando optar por ficar num empreendimento Chave Verde, está a ajudar a proteger o ambiente.

Saiba mais em www.greenkey.abae.pt

As nossas Boas Práticas:

Água

- Melhorar a gestão e optimizar o consumo de água em toda a propriedade.

Higiene e Limpezas

- Queremos que todos os nossos detergentes tenham selo ambiental,  sejam biodegradáveis e
amigos do ambiente.

- Reduzimos as lavagens de roupa e usamos apenas a quantidade estritamente necessária de
detergentes na limpeza.

Resíduos

- Reciclamos e separamos todos os resíduos de forma correta e responsável;

- Evitamos o desperdício alimentar;

- Evitamos comprar produtos com embalagens de utilização única.
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http://www.greenkey.abae.pt/


Energia

- Todas as nossas lâmpadas são LED ou com eficiência energética duradoura;

- Temos sensores na iluminação exterior para minimizar a energia consumida;

- Está instalado um sistema de controlo de utilização de ar condicionado nos quartos.

Alimentação e bebidas

- Disponibilizamos produtos locais, biológicos, com selo ambiental ou de comércio justo.

- Tomamos medidas para reduzir o desperdício alimentar.

Ambiente interior e exterior

- Esta é uma propriedade sem fumo de tabaco, pelo que é vedado fumar em qualquer quarto e
nos  espaços  comuns  fechados,  sendo  tal  prática  possível  apenas  nos  espaços  exteriores  e
devidamente indicados;

- Apenas usamos produtos biológicos para tratamento dos nossos materiais e das nossas plantas;

- Reduzimos o consumo de rega.

Atividades verdes

- Disponibilizamos informação sobre parques naturais, jardins, paisagens e áreas protegidas da
região.

- Promovemos estilos de vida saudáveis, indicando onde se pode alugar bicicletas e outros meios
de deslocação ecológicos.

- Organizamos atividades pedagógicas para sensibilização sobre as questões ambientais locais.

Colabore connosco! O Planeta Agradece!
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