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1. A NOSSA MISSÃO
Apesar do conceito sustentabilidade se tornar cada vez mais transversal às várias
actividades, áreas e organizações, parece não existir ainda a capacidade nas empresas e,
acima de tudo, nas pessoas de compreender e colocar em prática a sustentabilidade.
Se há mais de duas décadas se fala em ‘Triple Bottom Line’ como uma estrutura de
sustentabilidade que avalia o impacto social, ambiental e económico de uma empresa - na
prática uma ferramenta de gestão e de apresentação de resultados em três dimensões parece que a intenção do seu autor continua por ser alcançada: provocar uma reflexão
profunda sobre os valores e os âmbitos de um desenvolvimento sustentável. Em 2019, num
artigo publicado na Harvard Business Review, Elkington deu o mote para ‘repensarmos’ o
conceito lançado por ele próprio 25 anos antes - Triple Bottom Line, 3BL.
Se o conceito clássico de ‘desenvolvimento sustentável’ está amplamente difundido
desde que foi cunhado pela ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, em
1987 - “desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de suprirem as suas necessidades” - importa referir que
muitos ainda fazem da sustentabilidade carros alegóricos e estandartes publicitários,
veículos de marketing e cunhos de marca.
O Pena Park Hotel aliou-se desde a sua génese ao conceito de sustentabilidade. Agora surge
a necessária ‘recall’ a que Elkington apela e à qual o PPH responde com uma série de
iniciativas que, mais do que um conjunto de acções ‘empacotadas’, pretendem integrar no
modelo de negócio as três dimensões que constituem a 3BL, procurando que a sua
actividade seja mais responsável, mais resiliente e mais humana, gerando valor para si,
para os seus colaboradores e para a sua comunidade, aumentando a resiliência
climática e ecológica.
Este programa tem como principal objectivo a identificação e compromisso com trajectos
alternativos, tecnicamente exequíveis, economicamente viáveis e socialmente aceites, que
permitam alcançar um novo paradigma de sustentabilidade.
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IT’S TIME TO BUILD BACK BETTER
FOR PEOPLE AND PLANET.”
ANTÓNIO GUTERRES, UNITED NATIONS SECRETARY GENERAL
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2. PLANET - EIXO AMBIENTAL
A pandemia que atravessamos pôs à prova pessoas, economia e sociedade,
suspendendo ou alterando profundamente muitas das actividades do
Homem. Para o ambiente parece não ter tido um impacto negativo e
questionam-se as comunidades científica e empresarial, os governos e a
opinião pública se as transformações que se viveram terão reflexo e
continuidade a longo prazo.
Estamos certos de que, por força ou não da pandemia, é urgente uma
mudança de paradigma no mundo e na sociedade para que se garanta a
resiliência climática e ecológica deste planeta. Esta profunda transformação
cultural e sistêmica requer uma mudança de paradigma em crenças, valores
e modelos de negócios. Nós, como uma das principais actividades produtivas,
podemos evoluir e fazer a transição para um novo sistema que valorize a
natureza, deixando de a tomar como certa e reconhecendo que
dependemos da natureza mais do que a natureza depende de nós.
Só esta mudança permitirá maior resiliência quando confrontados com o
impacto das mudanças climáticas, do colapso da biodiversidade e da
consequente agitação social.

OVERALL, THE CRISIS HAS EXPOSED HOW ILL PREPARED HUMAN CIVILISATION IS TO
MANAGE MAJOR GLOBAL SHOCKS. THIS IS CRITICAL, AS THE GLOBAL CONSEQUENCES

OF CLIMATE BREAKDOWN AND THE BREACH OF OTHER PLANETARY BOUNDARIES THREATEN TO
BE EVEN MORE SEVERE THAN THE COVID-19 PANDEMIC”
C40 MAYORS AGENDA FOR A GREEN AND JUST RECOVERY
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a. política ambiental
O Pena Park Hotel entende a política ambiental como um fator chave para a
sustentabilidade e enquanto empresa sediada num território em plena
Natureza, assume ter um papel fundamental e uma responsabilidade
acrescida no desenvolvimento de práticas em prol do meio ambiente.
Ambiciona, por isso, ser um exemplo, um modelo de sustentabilidade
ambiental, transmitindo, assim, boas práticas a todo o sector e comunidade
envolvente.
Destacamos os compromissos da nossa política ambiental:
Promover uma cultura de proteção do ambiente e de desenvolvimento
sustentável, através da eficiência energética, da redução da produção de
resíduos e do encaminhamento adequado daqueles que não possam ser
evitados, da conservação da natureza e da utilização sustentável de
recursos;
Promover a consciência ambiental de colaboradores, parceiros e clientes;
Comunicar o nosso progresso na progressão das nossas acções.
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b. programa de eficiência energética
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c. programa de neutralidade carbónica
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d. programa de consumo sustentável
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e. programa de gestão de resíduos
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3. people - EIXO social
Expostos a incerteza, ao medo e a manifestações sociais cada vez mais
prementes desde o despoletar da situação pandémica, de que forma
podemos enquanto sociedade, expostas muitas das suas fragilidades,
retomar a confiança e empenhar-se na retoma da economia e da vida como
se conhecia?
Esperam-no tempos difíceis, que terão impacto não só no momento, como a
longo prazo.
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a. política de formação contínua
O desenvolvimento de competências pessoais e a actualização de
conhecimento individual dos colaboradores é um dos eixos estratégicos de
actuação da empresa que desde sempre promoveu de diferentes formas a
satisfação e motivação intrínseca das pessoas que nela trabalham.
A concretização deste compromisso assenta nos seguintes princípios:
desenvolvimento individual – participação e empenho voluntários na
aquisição de competências, tirando o melhor partido das oportunidades e
meios disponibilizados pela empresa;
alinhamento com o negócio – disponibilização recursos para formação
adequada às necessidades actuais e em consonância com as linhas
estratégicas do negócio;
partilha interna – incentivo ao estabelecimento de relações de cooperação
entre vários elementos de diferentes equipas, visando a partilha de
conhecimento e reforço de competências.
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b. política de apoio à comunidade
Da responsabilidade ambiental à nossa comunidade local procuramos
reflectir em novas formas de fazer a diferença no mundo de hoje e de
amanhã.
O Pena Park Hotel, enquanto uma das maiores empresas do sector na região
em que se insere, compromete-se a promover projetos e iniciativas locais cuja
finalidade é contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade e
da Natureza, nomeadamente através de:
alojamento temporário a profissionais de saúde no combate à COVID-19
ou em situação de isolamento profilático após contacto de risco;
financiamento de projectos dinamizados por grupos e associações locais;
patrocínio de grupos e associações locais;
financiamento de bens alimentares e de primeira necessidade a famílias
comprovadamente carenciadas ou em risco social;
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4. economy - EIXO económico
O confinamento que fechou em casa milhões de pessoas em todo o mundo
deixou o ambiente a 'respirar de alívio', mas a economia de muitos países,
empresas e famílias à beira da rotura. Que sustentabilidade se pode esperar
com a desaceleração da economia? Que disponibilidade financeira resta às
famílias, às empresas e aos governos para investir em práticas e programas
mais sustentáveis?
A pandemia veio reforçar a importância do consumo local, quer pela
sustentabilidade económica das comunidades, quer pela garantia de
fornecimento de produtos e matérias-primas. Desta forma o conceito de
economia circular torna-se mais premente e, apesar de não ser novo, ganha
nova vida, abanando o conceito de economia linear (extrair-produzirconsumir-dispor).
Vários acções de economia circular já estão implementados em atividades
como o ecodesign, a compra de produtos locais e a gestão de resíduos. Mas a
aplicação destes instrumentos é apenas o começo. Para alcançarmos uma
economia circular o conceito precisa ser amplamente conhecido,
compreendido e implementado.
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a. política de economia circular
O Pena Park Hotel, consciente da importância da economia circular para a
sustentabilidade global, compromete-se com a implementação dos
princípios de economia circular em processos, produtos e serviços,
nomeadamente:
Colaborar com os seus parceiros para implementar procedimentos e
acções em ciclos na sua cadeia de valor
Explorar e reflectir sobre todas as possibilidades de melhoria na eficiência
dos recursos de maneira integrada
Reforçar o envolvimento dos consumidores/hóspedes promovendo as
decisões informadas (o que comprar, como usar, como descartar e de
quem comprar)

As acções já implementadas incluem a título de exemplo:
Reciclagem de cápsulas de café Nespresso > quando separada do
alumínio, a borra do café é reutilizada em compostos fertilizantes
utilizados para adubar campos agrícolas, enquanto o alumínio é reciclado
(e pode ser infinitamente reciclado podendo ser transformado numa
grande variedade de objectos);
Subscritores do projeto SECTUR – Sustentabilidade e Economia Circular
no Turismo (Alvão);
Aquisição de produtos a fornecedores locais.
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