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PREMIADO ECO/GREEN 

HOTEL DE LUXO 2018 PELA WORLD LUXURY 

AWARDS



Sobre nós
• Boutique Hotel Sustentável

• Localizado no centro de Lisboa

• 89 quartos concebidos e decorados 

segundo os principios do Feng Shui

• Quartos adaptados a pessoas com 

mobilidade reduzida e alergias

• 5 salas de reunião com capacidade 

máxima para 110 pessoas

• Restaurante Open Brasserie 

Mediterrânica

• Urban Bar

• The Retreat SPA

• Parque estacionamento (87 lugares)



• Adotar e promover práticas mais sustentáveis

• Efetuar uma boa gestão dos recursos naturais, 

reduzindo o impacto ambiental da nossa atividade

• Implementar a nossa política de sustentabilidade 

de forma transversal a toda a operação

• Oferecer uma experiência de bem-estar 

diferenciadora a quem nos visita

• Sensibilizar quem nos visita para a mudança

• Compromisso com a comunidade local

O que nos inspira...



É o lema que guia a ação do Inspira e o conceito que o define

Cada ação conta, e assumimos esse compromisso no nosso dia a dia e em 

todas as nossas atividades!

O nosso compromisso

DOING THE RIGHT THING



Promove a integração dos 3 Pilares da 

sustentabilidade:

•SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

•RESPONSABILIDADE SOCIAL

•DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

SUSTENTÁVEL

A nossa 
política de 
sustentabilidade



ÁREAS DE ATUAÇÃO

•Eficiência energética e hídrica

•Gestão de resíduos

•Redução/controlo das emissões de GEE

•Divulgação da informação ambiental 

corporativa

A nível 
ambiental



• Opção por reconstrução de um edíficio já existente

• Utilização de materiais de baixo impacto ambiental na construção

• Utilização de diversos isolamentos térmicos, ex.: lã de rocha

• Quartos com pavimento revestido a cortiça

• Janelas com vidros duplos 

• Lobby iluminado através de luz natural com película refletora de 

calor.

• Instalação de painéis solares para aquecimento de águas 

sanitárias (AQS)

As nossas práticas

FASE DE CONSTRUÇÃO



• Energia obtida de fontes 100% renováveis

• Iluminação LED

• Gestão centralizada de energia

• Substituição de motores elétricos por motores eletrónicos 

(MCE)

• Uso de equipamentos Energy Star

• Sistema de cartões Master Control Switch (MCS) 

• Utilização de sensores de iluminação nas áreas públicas

GESTÃO ENERGÉTICA

As nossas práticas



• Redutores de caudal em todas as torneiras

• Autoclismos de dupla descarga

• Torneiras com sensores

• Utilização de sistemas de doseamento de detergentes

• Utilização de produtos de limpeza e higiene ecolabel e 

biodegradáveis

• Doseadores de amenities nos quartos (bolsas de 375 ml)

• Procedimentos de limpeza mais eficientes (utilização de mopas)

• Sensibilização de hóspedes e staff

GESTÃO DA ÁGUA

As nossas práticas



• Separação seletiva de resíduos para valorização

• Resíduos orgânicos encaminhados para central de compostagem 

Valorsul no âmbito do Programa +Valor

• Reciclagem de REEE, pilhas e baterias usadas, cápsulas de café, 

tinteiros, medicamentos, etc.

• Adoção de procedimentos paper less nos escritórios/receção e 

nas reuniões green meetings 

• Retorno de embalagens a fornecedores

GESTÃO DE RESÍDUOS

As nossas práticas



• Sistema de engarrafamento de água filtrada em 

garrafas de vidro reciclado e reutilizável

• Preferência por produtos com rótulo de “origem sustentável”

e de comércio justo

• 4 Hortas na cobertura do edifício

• Substituição de palhinhas de plástico por palhinhas de massa

• Parque de estacionamento com 2 lugares reservados a veículos 

híbridos ou elétricos 

As nossas práticas

OUTROS PROJECTOS



• Cálculo da pegada de CO2

• Em 2018 foram totalizadas 128t CO2e (directas e indirectas)

• Compensação das nossas emissões atráves do financiamento do 

Projecto Nacional Oxigénio

• Reflorestação de uma área de 0,5 ha em Cascais com árvores 

autóctones (Carvalhos) no período de outubro 2019 a março 2020

• Participação activa dos colaboradores Inspira na reflorestação

GESTÃO DE GEE

As nossas práticas



• Bom ambiente e condições de trabalho

• Investimento em formação, contratação e retenção de colaboradores

• Cuidadoso processo de selecção

• Código de conduta e ética com vista à promoção dos Direitos 

Humanos

• A maioria dos colaboradores são de nacionalidade portuguesa e 

residem na área da grande Lisboa

Responsabilidade 
Social

COMPROMISSO INTERNO



• INSPIRA ONE

Apoio a uma causa social interna

• INSPIRADOR DO TRIMESTRE

Colaborador distinguido pelos colegas e premiado com vale em cartão

• BE OUR GUEST

Oportunidade de ser cliente por um dia

Após 6 meses: 1 noite/ 2 pessoas + Jantar + Peq. Almoço + Tratamento SPA

• Seguro de saúde após um ano de contrato  

• Medicamentos com desconto (25%) 

Responsabilidade 
Social

COMPROMISSO INTERNO



Parcerias com instituições sociais e apoio aos seus projetos e 

iniciativas com donativos, tempo e recursos

Venda de artigos na receção do hotel das instituições 

Fundação Rui Osório de Castro e APPDA – Lisboa

Protocolo com diversas instituições, ex.: Zero Desperdício, Banco 

Alimentar, Jardim Botânico de Lisboa

Responsabilidade 
Social

PROJETOS NACIONAIS



Parceria com a ONG Pump Aid, responsável pelo projeto de 

instalação de bombas de água potável em países em 

desenvolvimento

Através das receitas geradas pela venda da Água Inspira já

co-patrocinámos a instalação de 7 bombas de água potável em 

regiões africanas (Malawi)

Responsabilidade 
Social

PROJETOS INTERNACIONAIS



• Workshops em colaboração com entidades externas

• Campanhas de recolha e doação de bens

• Celebração de datas simbólicas

• Visitas de estudo

• Voluntariado social e ambiental

Responsabilidade 
Social

ENVOLVIMENTO DA EQUIPA



• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

• Green Globe – Gold Member

• Travelife Sustainability System – Gold

• Certificado CarbonFree 

• Glúten Free (APC)

• Allergy-Friendly (ECARF)

As nossas práticas certificadas



• Melhor Eco/Green Hotel de Luxo pela World 

Luxury Awards 2018

• Selo We care AHP  2018 

As nossas práticas premiadas



DOING THE RIGHT THING



Rua de Santa Marta 48

1150-297 Lisboa

(+351) 210 440 900

geral.ismh@inspirahotels.com

www.inspirahotels.com

Obrigado!


