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A Fajã dos Padres está consciente que em comunidade, todos podemos contribuir para um futuro 

sustentável associando a consciencialização ambiental como parte integrante da responsabilidade social. 

O desempenho ambiental das nossas atividades é parte integrante da nossa responsabilidade corporativa e 

que é imprescindível promover a preservação do ambiente. 

 

A Fajã dos Padres está empenhada na harmonização do desenvolvimento social e económico, 

juntamente com a proteção ambiental, de forma a desenvolver um turismo sustentável e responsável. 

Temos uma preocupação contínua para que a nossa empresa seja sustentável, com uma nova abordagem ao 

nível dos negócios, em que são considerados fatores essenciais tais como:  

• a otimização do uso de recursos naturais e a redução dos impactos no que concerne ao ambiente;  

• a inclusão social e o respeito pela diversidade cultural e o interesse de todos os envolvidos, 

mantendo sempre uma atitude de cooperação e diálogo com a comunidade. 

 

Posto isto, a Fajã dos Padres compromete-se a caminhar de mãos dadas com o progresso tendo sempre em 

vista um turismo sustentável de acordo com os seguintes princípios: 

 

Responsabilidade Ambiental 

•Cumprir a legislação e regulamentação ambiental; 

•Reduzir a quantidade de resíduos e promover a reciclagem e reutilização dos mesmos; 

•Reduzir os consumos energéticos e minimizar os gastos de água; 

•Usufruir de uma forma racional e eficiente os recursos naturais e sustentáveis; 

•Assumir o compromisso de compras sustentáveis. 

Responsabilidade Interna 

• Cumprir a legislação laboral; 

• Promover a comunicação entre colaboradores enquanto equipa; 

• Dar a conhecer a todos os colaboradores a Política de Sustentabilidade adotada; 

• Sensibilizar os colaboradores para as ações de responsabilidade social e ambiental fazendo-os parte 

integrante das iniciativas da organização; 

• Proporcionar um melhor conhecimento aos colaboradores através de formação contínua. 
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Responsabilidade Social 

• Salvaguardar os direitos humanos; 

• Promover o envolvimento local fomentando o emprego, estágios e apoio a iniciativas locais; 

• Proteger as crianças de qualquer tipo de abusos e não contratar menores; 

• Garantir a segurança dos nossos clientes/visitantes e colaboradores através da estreita colaboração com 

autoridades locais, reportando qualquer atividade suspeita na área ambiental e social; 

• Cooperar com a comunidade local realizando parcerias a nível social, ambiental e promovendo a economia 

regional; 

• Dar a conhecer à população local as iniciativas da organização integrando a comunidade nas mesmas. 

• Promover e consciencializar a nossa Política de Sustentabilidade junto dos clientes, visitantes e 

fornecedores da Fajã dos Padres; 

• Informar e promover junto dos clientes/visitantes todas as ações e resultados alcançados a nível ambiental; 

• Integrar os clientes/visitantes nas iniciativas da organização aos níveis social e ambiental; 

• Incentivar o cliente/visitante a ajudar, sensibilizando-os sobre as questões ambientais e sociais; 

• Manter a qualidade de serviço aos nossos clientes/visitantes. 

 

Responsável de Sustentabilidade 

Patrícia Fernandes 
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