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O Monverde Wine Experience Hotel, num local de inegável beleza vinícola, 

compromete-se a atuar em completo respeito pela Natureza e a minimizar os 

impactos ambientais. 

Ciente da escassez dos recursos naturais produzidos em quantidades limitadas e a 

ritmos próprios da Natureza, sendo alguns casos passíveis de se esgotarem, o 

Monverde pretende dispor do label Rótulo Ecológico Europeu, como reflexo da sua 

preocupação para com os problemas ambientais e energéticos, afirmando-se solidário 

e responsável para com as gerações futuras. 

Neste dossiê encontra a Política Ambiental, a Carta Ecológica e informações uteis e 

sensibilizadoras para uma atuação assente em boas práticas ambientais. 

A sustentabilidade é, fundamentalmente, uma prática de sustentabilidade partilhada. 

Neste sentido, o Monverde convida-o a respeitar a Natureza e a contribuir para um 

Mundo melhor.  

O Monverde e o Planeta agradecem. 

 A Quinta da Lixa – Sociedade de Turismo Unipessoal, promotora do Monverde Wine 

Experience Hotel, assume o compromisso de atuar no dia-a-dia em completo respeito 

pela Natureza, e a minimizar os impactos ambientais através da: 

:: Redução dos consumos de água e energia 

:: Triagem de resíduos para reciclagem 

:: Garantia de uma gestão adequada dos recursos 

:: Prevenção da poluição 

:: Sensibilização e formação dos colaboradores 

:: Monitorização permanente dos processos de trabalho 

Adotar o princípio da melhoria contínua do comportamento ambiental significa criar 

uma linguagem própria perante o cliente, ao mesmo tempo que é melhorado a 

impacto das atividades sobre o ambiente. 

Amarante, 9 de Fevereiro de 2015 

Direção Monverde Wine Experience Hotel 

 

 

The Monverde Wine Experience Hotel, a place of undeniable beauty wine, is 

committed to acting in full respect for nature and to minimize environmental 

impacts. 

Aware of the scarcity of natural resources produced in limited quantities and the 

rhythms of nature, and some cases that could have been exhausted, the Monverde 

intends to dispose of the EU Ecolabel label, reflecting its concern for environmental 

and energy problems, and claims solidarity and responsibility towards future 

generations. 

This dossier is the Environmental Policy, the Ecological Letter and useful information 

and sensitizing for action based on good environmental practices. 

And because sustainability is essentially a practice of shared sustainability, 

Monverde invites you to respect nature and to contribute to a better world. 

 
 
 

Quinta da Lixa – Sociedade de Turísmo Unipessoal, promoter of Monverde Wine 

Experience Hotel is committed to acting in the day-to-day in full respect for nature, 

and to minimize environmental impacts by: 

:: Reduction of water and energy consumption 

:: Waste sorting for recycling 

:: Ensuring the proper management of resources 

:: Pollution prevention 

:: Awareness and training of employees 

:: Permanent monitoring of work processes 

Adopting the principle of continuous improvement of environmental performance 

means creating a language to the client, while it improved the impact of activities on 

the environment. 
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The Monverde and the Planet thank you. Amarante, February 9, 2015 

Direction Monverde Wine Experience Hotel 

 
Em Portugal, incentivar o investimento económico, criar emprego e apostar na 

inovação são, no atual contexto socioeconómico, prioridades incontornáveis. Mas, é 

fundamental que os investimentos tenham em consideração o consumo racional de 

recursos, e a Quinta da Lixa é um projeto que se enquadra na filosofia na medida em 

que se trata de um investimento turístico, com criação de emprego e que apostou na 

inovação (para o setor) ao possuir Rótulo Ecológico Europeu. 

Na verdade, o consumo generalizado tem registado acréscimos exponenciais 

provocando um gasto excessivo dos recursos naturais a um ritmo superior ao que a 

Terra consegue renovar. 

Nas últimas décadas a preocupação ambiental tem aumentado, visto que a tecnologia 

atual é superior tanto em benefícios para o ser humano, como em malefícios para a 

natureza. O desenvolvimento sustentável ressalva a ideia de que a geração presente 

deve agir de maneira que os recursos naturais atuais tendem tanto as suas 

necessidades, como também as carências futuras. 

 

 A Quinta da Lixa assenta na cooperação entre os diversos stakeholders para o que são 

desenvolvidas e estabelecidas parcerias/interações com fornecedores, agentes locais 

e clientes. 

 

BOAS PRÁTICAS E SUGESTÕES PARA PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PLANETA 

A água é um elemento vital que diferencia o nosso planeta dos outros. Porém, o 

aumento da população mundial e a poluição são fatores comprometedores ao uso da 

água, que pode desaparecer por completo se não forem tomadas medidas para a 

utilização sustentável e garantia da sua renovação. 

Para que a água potável continue a existir, é necessário que a população se 

consciencialize da sua importância como recurso natural essencial à vida que está 

cada vez mais ameaçado. 

 

In Portugal, encourage economic investment, create jobs and invest in innovation are, 

in the current socio-economic context, compelling priorities. But it is vital that 

investments take into account the rational use of resources, and Quinta da Lixa is a 

project that fits the philosophy in that it is a tourism investment, with job creation and 

bet on innovation ( for the sector) to have European Ecolabel.  

In fact, the widespread consumption has experienced exponential increases causing 

an excessive expenditure of natural resources faster than the Earth can renew. 

In recent decades, environmental concern has increased since the current technology 

is superior in both benefits for humans, as in harm to nature. Sustainable development 

 Quinta da Lixa based on cooperation between the various stakeholders to which 

partnerships are developed and established / interactions with suppliers, local agents 

and customers. 

 

GOOD PRACTICE AND SUGGESTIONS FOR PROTECTION AND PRESERVATION OF THE PLANET 

Water is a vital element that distinguishes our planet from others. However, the 

increase in world population and pollution are factors inhibiting the use of water, 

which may disappear completely if measures are not taken to the sustainable use and 

ensuring its renewal. 
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exception to the idea that the present generation must act so that the current natural 

resources tend both their needs, as well as future needs. 

For potable water continues to exist, it is necessary that the population consciencialize 

its importance as a natural resource essential to life that is increasingly threatened. 

 

 
Falar de energia, significa falar de energia elétrica e combustíveis. A utilização 

descontrolada das diferentes formas de energia pode causar grande impacto 

ambiental e levar-nos à escassez. Por isso é importante economizar recursos através 

de um consumo mais consciente. 

 

A palavra “lixo” é derivada do latim lix que significa “cinza”. No dicionário é definida 

como sujeira, imundice. Na linguagem técnica, é sinónimo de resíduos sólidos e é 

representado por materiais descartados pelo Homem. Nos últimos anos, temos 

assistido a uma tendência mundial em reaproveitar cada vez mais os resíduos para a 

produção de outros objetos através de processos de reciclagem. Assim, o conceito de 

lixo tem sofrido alterações, podendo entender-se como “algo útil aproveitado pelo 

Homem”. 

 

 Conscientes destes problemas, enquanto responsáveis pelo Monverde Wine 

Experience Hotel desenvolvemos a atividade turística assente num quadro de boas 

práticas e, simultaneamente, apelamos à consciência ambiental dos nossos Hóspedes 

sugerindo alguns comportamentos relacionados com poupanças de água e energia e 

convidando-os à realização da triagem e deposição seletiva dos resíduos que 

produzem nos ecopontos disponíveis no Monverde. 

 

POUPE ÁGUA, POUPE ENERGIA, FAÇA A SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS. O PLANETA AGRADECE. 

 

Speaking of energy, it means talking about electric and fuel energy. Uncontrolled use 

of different forms of energy can cause major environmental impact and lead us to 

scarcity. Therefore it is important to save resources through a more conscious 

consumption. 

 

The word "waste" is derived from lix Latin meaning "gray". In the dictionary is defined 

as dirt, filth. In technical language, it is synonymous with solid waste and is 

represented by waste materials by man. In recent years, we have witnessed a global 

trend to reuse more and more waste for the production of other objects through 

 Aware of these problems, while responsible for Monverde Wine Experience Hotel 

developed tourist activity based on a framework of good practice and at the same 

time we appeal to the environmental awareness of our guests suggesting some 

behaviors related to water savings and energy and inviting them to carry out the 

screening and selective deposition of waste they produce in ecopoints available in 

Monverde. 

 

SAVE WATER, SAVE ENERGY, DO WASTE SEPARATION. THE PLANET THANKS YOU. 
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recycling processes. Thus, the concept of waste has changed, may be construed as 

"something useful tapped by man." 
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ÁGUA 
 

BOAS PRÁTICAS MONVERDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: As torneiras das instalações sanitárias dispõem de resíduos de caudal. 

:: Os autoclismos de todas as instalações sanitárias dispõem de descargas ecológicas. 

:: A mudança das toalhas das casas de banho é feita a pedido do cliente (sempre que 

as toalhas estão penduradas significa que estão em condições de serem de novo 

utilizadas. 

:: A mudança da roupa é feita duas vezes por semana. 

:: As quantidades de detergentes utilizados nas máquinas de lavar roupa e louça foram 

calculadas face à dureza da água de modo a permitirem um consumo mais racional da 

água. 

:: As máquinas só são ligadas com a carga completa. 

:: A rega do jardim é feita com águas reaproveitadas e fora das horas de grande calor. 

:: É feita uma monitorização permanente ao contador da água para evitar fugas. 

 

 

 ÁGUA 
 

BOAS PRÁTICAS DO HÓSPEDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Não depositando na sanita detritos não fisiológicos – assim minimiza as descargas 

do autoclismo e não obstrui o esgoto. 

:: Utilizando as toalhas mais do que uma vez – se a sua toalha estiver limpa, não a 

coloque no chão, pendure-a no toalheiro. 

:: Mantendo a torneira fechada enquanto lavar os dentes. 

:: Substituindo, sempre que possível, o banho de imersão por um duche rápido. 

:: Mantendo a torneira fechada enquanto se ensaboa. 

:: Colaborando na identificação de problemas (torneiras a pingar, fugas de água, 

autoclismo e perder água) 

 

WATER 
 

MONVERDE PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: The taps of toilets have flow of waste. 

:: The cisterns of all health facilities have environmental discharges. 

:: The change of towels of the bathrooms is made on request (where the towels are 

hung means that are able to be used again. 

:: The change of linen is made twice a week. 

:: The amounts of detergents used in washing machines and dishwashers were 

calculated against the water hardness in order to allow a more rational use of water. 

:: The machines are connected only with a full load. 

 WATER 
 

GUEST PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: Do not depositing the toilet not physiological debris - thus minimizing discharges 

the toilet and does not clog the drain. 

:: Using the towels more than once - if your towel is clean, do not put it on the floor, 

hang it on the towel rail. 

:: Keeping the tap off while brushing your teeth. 

:: Replacing whenever possible, soak for a quick shower. 

:: Keeping the tap closed while soaping. 
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:: Watering the garden is made with reused water and out of hours of great heat. 

:: Permanent monitoring is made to the water meter to prevent leakage. 

:: Collaborating in identifying problems (taps dripping, water leaks, flush and lose 

water) 

 
ENERGIA ELÉTRICA 

BOAS PRÁTICAS MONVERDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Dispomos de um sistema de corte de energia nos quartos. 

:: As luzes dos quartos só se acendem quando se insere a chave cartão na ranhura do 

dispositivo que aciona a energia. 

:: A totalidade das nossas instalações dispõem de lâmpadas de baixo consumo. 

:: As lâmpadas dos corredores dispõem de sensores que as acionam com a 

aproximação dos utentes. 

:: As máquinas só são ligadas com as cargas completas e fora das horas de maior 

sobrecarga. 

:: Quando a taxa de ocupação do Monverde é baixa, centralizamos a hospedagem dos 

clientes de modo a evitar consumos desnecessários. 

:: As águas das instalações sanitárias são aquecidas através da energia produzida a 

partir de fontes de energias renováveis. 

:: O ar condicionado desliga-se automaticamente, se janela/porta estiver aberta. 

 

 ENERGIA ELÉTRICA 

BOAS PRÁTICAS MONVERDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Realizamos manutenções preventivas dos nossos equipamentos, designadamente a 

limpeza regular dos filtros do ar condicionado e dos motores dos equipamentos de 

frio. 

:: Os nossos computadores estão configurados para desligarem automaticamente os 

monitores. 

 

BOAS PRÁTICAS DO HÓSPEDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Ligando apenas as luzes e os equipamentos de que necessita. 

:: Apagando todas as luzes antes de dormir. 

:: Otimizando a utilização das toalhas – coloque no chão apenas toalhas sujas. 

:: Fechando as portas/janelas dos espaços comuns se o ar condicionado está ligado. 

:: Abrindo cortinas das janelas para entrar a luz do dia e o sol aquecer o quarto. 

:: Informando a Receção de algum equipamento avariado ou com o fio deteriorado. 

 

ELECTRICITY 

MONVERDE PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: We have a power cut system in the rooms. 

:: The lights of the rooms only light up when you insert the key card into the device 

slot that drives the energy. 

:: The totality of our facilities have energy-saving lamps. 

:: The lamps runners have sensors that trigger with the approach of users. 

:: The machines are connected only with full loads and off-peak hours overloading. 

:: When Monverde occupancy rate is low, centralized hosting customers to avoid 

 ELECTRICITY 

MONVERDE PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: We perform preventive maintenance of our equipment, such as regular cleaning of 

air conditioning filters and engine of the refrigeration equipment. 

:: Our computers are configured to automatically turn off the monitors. 

 

GUEST PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: Turning on only the lights and the equipment you need. 

:: Erasing all lights before bed. 
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unnecessary consumption. 

:: The waters of the sanitary facilities are heated by energy produced from 

renewable energy sources. 

:: The air conditioner turns off automatically if window / door is open. 

:: Optimizing the use of towels - put on the floor only dirty towels. 

:: Closing the doors/window of the common areas if the air conditioning is on. 

:: Informing the reception of any damaged or decayed wireless equipment. 

 
RESÍDUOS 

BOAS PRÁTICAS MONVERDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Separamos os resíduos e colocamo-los nos respetivos ecopontos. Procedemos à 

compostagem dos resíduos orgânicos da cozinha e jardinagem. 

:: Reutilizamos o verso das folhas de papel para notas. 

:: Os tonners e tinteiros, lâmpadas, pilhas, medicamentos fora de validade e 

equipamentos em fim de vida serão encaminhados para tratamento específico. 

:: Os óleos alimentares usados são entregues a operador de resíduos para tratamento 

final. 

:: As rolhas de cortiça são encaminhadas para reciclagem. 

:: Evitamos a utilização de doses individuais, privilegiando os produtos locais. 

:: Utilizamos doseadores recarregáveis nas instalações sanitárias. 

:: Os rolos de papel higiénico não finalizados são aproveitados para as casas de banhos 

dos colaboradores. 

:: Incentivamos à não impressão de todos os e-mails enviados e recebidos. 

 

 RESÍDUOS 

BOAS PRÁTICAS DO HÓSPEDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Evitando produzir lixo. 

:: Separando o lixo que produz e depositando-o nos ecopontos disponíveis no 

Monverde. 

:: Não colocando pilhas utilizadas no lixo, mas entregando-as à Receção ou deixando-

as na mesa para serem encaminhados para o Pilhão. 

:: Não colocando medicamentos no lixo, mas entregando-as à Receção ou deixando-

as na mesa para serem encaminhados para a Farmácia. 

:: Colocando o lixo no caixote e não na sanita. 

 

WASTE 

MONVERDE PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: We separate the waste and place them on different containers. We proceed to the 

composting of organic waste from the kitchen and garden. 

:: We reuse the back of sheets of paper for notes. 

:: The toners and ink cartridges, light bulbs, batteries, medicines out of date 

equipment and end of life will be forwarded to specific treatment. 

 WASTE 

GUEST PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: Avoiding produce waste. 

:: Separating the waste it produces and depositing it in ecopoints available in 

Monverde. 

:: Do not put used batteries in the trash, but delivering it to the Reception or leaving 

them on the table to be referred to the container Pilhão. 
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:: The used cooking oil is delivered to waste operator for final treatment. 

:: The cork stoppers are sent for recycling. 

:: We avoid the use of individual doses, giving priority to local products. 

:: We use refillable dispensers in toilets. 

:: The toilet paper rolls not finalized are availed to the houses of baths of employees. 

:: Encouraged to not print all emails sent and received. 

:: Do not put medicines in the trash, but delivering it to the Reception or leaving 

them on the table to be forwarded to the pharmacy. 

:: Putting the rubbish in the bin and not the toilet. 

 
RESÍDUOS 
 

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO 

A natureza leva algum tempo a decompor os seguintes produtos: 

Papel | 6 meses (aproximadamente) 

Filtro de Cigarro | 5 anos 

Plástico | até 450 anos 

Embalagem Longa Vida | até 100 Anos (alumínio) 

Metal | cerca de 450 anos 

Vidro | indeterminado 

Pastilha Elástica | 5 anos 

Nylon | 30 anos 

Pneus | Indeterminado 

 

 DETERGENTES 
 

BOAS PRÁTICAS MONVERDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Utilizamos programas específicos nas máquinas de lavar de modo a racionalizar os 

consumos de água e detergentes. 

:: Utilizamos detergentes certificados ambientalmente. 

:: Os bidões dos detergentes a uso estão dentro de bacias de retenção de modo a 

prevenir derrames acidentais. 

 

BOAS PRÁTICAS DO HÓSPEDE PARA A PROTEÇÃO DO PLANETA: 

:: Não colocando roupa para lavar que não esteja suja. 

:: Não mexendo em loiça que não vai utilizar. 

 

 

WASTE 
 

DECOMPOSITION TIME 

Nature takes some time to break down the following products: 

Paper | 6 months (approximately) 

Cigarette filter | 5 years 

Plastic | up to 450 years 

Long Life Packaging | up to 100 years (aluminum) 

 DETERGENTS 

 

MONVERDE PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: We use specific programs in the washing machines in order to rationalize the 

consumption of water and detergents. 

:: We use detergents environmentally certified. 

:: Detergents churns The to use are inside retention basins to prevent accidental 

spills 
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Metal | about 450 years 

Glass | undetermined 

Bubble Gum | 5 years 

Nylon | 30 years 

Tires | undetermined 

 

 

GUEST PRACTICES FOR THE PROTECTION OF THE PLANET: 

:: Do not put laundry that is not dirty. 

:: No fiddling with dishes that will not use. 

 

 
Estimado Hóspede, 
O Monverde convida-o a contribuir para o respeito da Natureza no dia-a-dia, ajudando-
nos a alcançar o compromisso assumido na Política Ambiental. 
Partilhe a sua opinião através do preenchimento do questionário de ambiente. 
 

ÁGUA 

A água é um bem escasso, e por isso precioso. Consuma apenas a que necessita. 
Por favor, comunique qualquer perda de água à Receção. 
 

Toalhas e Lençóis 
A equipa Monverde troca as toalhas e lençóis a seu pedido. 
No âmbito de estadias longas, as toalhas e lençóis são trocadas duas vezes por semana, 
caso não solicite a troca. 
Se colocar a toalha no toalheiro, significa que não pretende que seja trocada. 
Se na banheira ou duche, significa que agradece que seja trocada. 
 

Papéis e outros Objetos 
Não coloque papéis e outros objetos na sanita. Por favor, utilize o caixote do lixo e/ou 
saco higiénico. 

 ENERGIA 

Estimado Hóspede, 

O Monverde conta com o seu contributo na poupança de energia. O Planete agradece. 

 

Ar Condicionado 

Se abrir a janela, o ar condicionado desliga-se automaticamente. 
 
Passeios em Bicicleta 
O Monverde tem ao seu dispor bicicletas (2), parqueadas em local próprio junto à Casa 
Principal. Solicite-as por favor na Receção.  
 
Transportes Públicos 
Convidámo-lo a visitar a magnífica Região utilizando os transportes públicos. 
No Dossiê Monverde tem ao seu dispor a indicação das carreiras de autocarros e os 

respetivos horários. Por favor, solicite uma cópia na Receção. 

 

 

Dear Guest, 
The Monverde invites you to contribute to the respect of nature on a day-to-day, 
helping us achieve the commitment made in environmental policy. 
Share your opinion through the environment questionnaire. 
 

 ENERGY 

Dear Guest, 

Please help us save energy. The Planet thanks you. 
 

Air Conditioning 
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WATER 

Water is a precious and rare resource. Please use the amount of water strictly needed. 
Please report any loss water in Reception. 
 

Towels and Linens 
The Monverde staff change towels and linens upon your request.  
Otherwise, we will change them twice a week. 
If you dispose your towel hanger, you do not want to change it. 
On the bathtub or shower, you want to change it. 
 

Paper and other Objects 
Do not throw paper or any other objects in the toilet. Please use the disposal bin and/or 
the hygiene disposal bags. 

Please turn off the air conditioning when opening the window. 
 
Bicycle Tours 
The Monverde have at your disposal bicycles (2), parked in the spot next to the Main 
House. Please booking in the Reception. 
 
Public Transport 

The Monverde invite you to visit this region using public transport. 

In Brief Monverde has at its disposal an indication of bus routes and the respective 

schedules. Please request a copy at the reception. 

 
ÁGUAS RESIDUAIS 

Estimado Hóspede, 
Informamos os principais poluentes que não podem ser evacuados com as águas 

residuais: 
  

:: Compostos organo-halogenados e substâncias suscetíveis de formar esses 

compostos no meio aquático 

:: Compostos organofosforados 

:: Compostos organoestanhosos 

:: Substâncias e preparações, ou os seus subprodutos, com propriedades 

comprovadamente carcinogénicas ou mutagénicas ou com propriedades suscetíveis 

de afetar a tiroide esteroidegénica, a reprodução ou outras funções endócrinas no 

meio aquático ou por intermédio deste 

:: Hidrocarbonetos persistentes e substâncias orgânicas tóxicas persistentes e 

bioacumuláveis 

 

 ÁGUAS RESIDUAIS 

:: Cianetos 

:: Metais e respetivos compostos 

:: Arsénio e respetivos compostos 

:: Biocidas e produtos fitofarmacêuticos 

:: Matérias em suspensão 

:: Substâncias que contribuem para a eutrofização (em especial, nitratos e fosfatos) 

 

 

 
 

RESIDUAL WATERS  
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RESIDUAL WATERS 

Dear Guest, 

We inform main pollutants that can not be discharged to waste water: 

:: Organohalogen compounds and substances capable of forming such compounds in 

the aquatic environment 

:: Organophosphorus compounds 

:: Organotin Compounds 

:: Substances and preparations, or the breakdown products with proven carcinogenic 

or mutagenic properties or properties likely to affect esteroidegénica thyroid, 

reproduction or other endocrine functions in the aquatic environment or through 

this 

:: Persistent hydrocarbons and persistent and bioaccumulative toxic organic 

substances 

:: Cyanides 

:: Metals and respective compounds 

:: Arsenic and respective compounds 

:: Biocides and plant protection products 

:: Materials in suspension 

:: Substances which contribute to eutrophication (in particular, nitrates and 

phosphates) 

 
RESÍDUOS 

Estimado Hóspede, 
Agradecemos que deposite os resíduos nos ecopontos disponíveis no Monverde. 
  

Papel/Cartão 

Colocar embalagens de papel e cartão; papel de escrita; jornais e revistas. 
 

Vidro 

Colocar garrafas de vidro; frascos e boiões de compota, conservas,… 
 

Plástico/Metal 

Colocar garrafas e embalagens de plástico; pacotes tetrabrick de leite, sumos e vinho; 

sacos plásticos; esferovite; latas de bebidas e conservas; aerossóis vazios. 
 

Pilhas 

Por favor, entregue as pilhas na Receção ou deixe-as na mesa do quarto para serem 

encaminhados para o Pilhão pela equipa Monverde. 

 

 RESÍDUOS 

Medicamentos 

Por favor, entregue os medicamentos na Receção ou deixe-os na mesa do quarto para 

serem encaminhados para a Farmácia pela equipa Monverde. 
 

Doseadores - Amenities  

O Monverde opta por amenities* recarregáveis, como boa prática ambiental. 

Por favor, não coloque no lixo as embalagens vazias nem os leve como recordação. 

Poderá adquirir os amenities na Receção (preço disponível na Receção). 
*Gel de mãos; Gel de corpo e cabelo; Leite corporal mãos e corpo.  
 

Gorduras/ Óleos Alimentares 

No Apartamento tem ao seu dispor um recipiente para a colocação das gorduras/ 

óleos alimentares, que serão encaminhados para reciclagem pela equipa Monverde. 
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WASTE  

Dear Guest, 

Please dispose your garbage in the containers provided. 
 

Paper/Cardboard 

Dispose paper and cardboard packaging; office paper; newspapers and magazines. 
 

Glass 

Dispose wine bottles; jam and preserved food bottles and jars. 
 

Plastic/Metal 

Plastic bottles and packaging; milk and juice cartons; plastic bags; tins and tin cans; 

empty aerosol canes.  
 

Batteries 

Please deliver your batteries in the Reception or in the table for recycling. 

 

 
 

WASTE  

Medicines 

Please deliver the drugs in Reception or leave them in the room table to be 

forwarded to the pharmacy for Monverde team. 

 

Dispensers - Amenities 

As good environmental practice, the Monverde chooses amenities* rechargeable. 

Please do not put in the trash empty containers or take them as a souvenir. 

You can purchase the amenities in Reception (price available at Reception). 
* Gel hands; Gel body and hair; Body lotion hands and body. 
 

Fats / Cooking Oils 

In the apartment has at its disposal a container for placement of fat / cooking oils, 

which will be sent for recycling by Monverde team. 

 
PROIBIÇÃO DE FUMAR 

Estimado Hóspede, 
Agradecemos a sua compreensão na proibição de fumar em todas as áreas interiores 

(áreas comuns e quartos) do Monverde.  

 
TRANSPORTE ECOLÓGICO  

Estimado Hóspede, 
Agradecemos a sua compreensão para o estacionamento da sua viatura nos 

respetivos Parques disponíveis para o efeito. O Monverde tem ao seu dispor o serviço 

de deslocação interna através de meios de transporte respeitadores do ambiente 

(veículos elétricos). Por favor, contacte a Receção.  

 
 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Estimado Hóspede, 
O Monverde tem ao seu dispor material informativo e educativo sobre a 
biodiversidades, a paisagem e as medidas de conservação da natureza. 
O Monverde Wine Academy – Kids promove a sensibilização dos mais pequenos para 
as boas práticas ambientais. 
 
PRODUTOS ALIMENTARES LOCAIS/BIOLÓGICOS 
Estimado Hóspede, 

O Monverde seleciona cuidadosamente os produtos para que o seu pequeno-almoço 

seja uma experiência sensorial inesquecível. Os produtos locais/regionais e biológicos 

encontram-se disponíveis e devidamente identificados. 
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PROHIBITION OF SMOKING 
Dear Guest, 
We appreciate your understanding in the ban on smoking in all indoor areas (common 
areas and rooms) of the Monverde. 
 
ECOLOGICAL TRANSPORT  
Dear Guest, 
We appreciate your understanding for the parking of your vehicle in the respective 
parks available for this purpose. The Monverde has at its disposal the internal 
displacement of service through environmentally friendly means of transport (electric 
vehicles). Please contact Reception. 
 
 

 ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Dear Guest, 

The Monverde has at its disposal informative and educational material on biodiversity, 

landscape and nature conservation measures. 

The Monverde Wine Academy - Kids promotes the good environmental practices. 

 

LOCAL FOOD / BIOLOGICAL 

Dear Guest, 

The Monverde carefully selects the products at breakfast, to get an unforgettable 

sensory experience. Local / regional and biological products are available and properly 

identified. 

 


