Green
& Proud

A nossa ﬁlosoﬁa
sustentável

Pequeno
Almoço
Good Food, Good Mood!
O nosso pequeno-almoço
inclui produtos biológicos
nacionais, de modo a reduzir
a pegada de carbono e
estimular o negócio local,
fazendo parte do movimento
“Fair Trade Market”.

Buffet? Para quê?
Disfrute do pequeno-almoço no
seu apartamento com o nosso
conceito “Faça Você Mesmo”. Este
conceito permite que, em
conjunto consigo, possamos
reduzir o desperdício. Encontrará
no apartamento as nossas
delícias biológicas e, pela manhã,
atrevemo-nos a deixar pão fresco
na porta do apartamento.

Reabilitação
Abraçamos o passado
e desenhamos o
futuro
A reabilitação de edifícios é
uma das áreas mais desafiantes
de arquitetura e engenharia.
Dá-nos a oportunidade de
intervir e reinventar a história
do edifício, tornando-o mais
eficiente e atual, conferindolhe atualidade e design mas,
reaproveitando os recursos
existentes num processo
equilibrado de
sustentabilidade.
O edifício histórico que data do
séc. XVIII foi renovado,
mantendo e preservando
muitos dos seus elementos
originais, tendo sido
modernizado para os padrões
de conforto atuais. Na
reconstrução do edifício, foram
utilizados materiais nobres e
duradouros, como a madeira e
o mármore. Tendo na
decoração, sido utilizado algum
mobiliário restaurado por
artesãos locais.

Água
Garrafas de
Vidro
Garrafas de plástico? Nem
pensar!
No Dare Lisbon House,
providenciamos em todos os
apartamentos, garrafas de
vidro personalizadas cuja água
é por nós filtrada. Mas
também pode beber água da
torneira pois a água de Lisboa
é muito boa também!
.

Duches
Realidade Fria!
Sabia que usamos em média 180 litros
de água num duche de 15 minutos? É
por isso que no Dare Lisbon House, a
água é aquecida através de uma
bomba de calor existente em cada
apartamento. Este sistema
disponibiliza 20 min. de água quente,
que permite tomar dois bons banhos,
sendo que passadas duas horas, a
água estará novamente aquecida e se
quiser pode tomar mais dois!

Reciclar

Reduzir

Reutilizar

É extremamente importante
para nós sermos o mais
ecologicamente conscientes
possível. Reciclar, reduzir e
reutilizar. Preservar recursos,
poupar energia, reduzir o
aterro sanitário e ajudar na
proteção do ambiente – esta é a
nossa missiva!

Reciclar

“ T H E BIG G E S T T H R E AT TO OU R
PL A N E T, I S T H E BE L I E F T H AT S OM EON E
E L S E W I L L S AV E I T ”
—
ROBERT

SWAN

Só boas energias!
Não só a reabilitação do edifício foi
pensada de forma sustentável, mas
também há muitas coisas que
fazemos dentro de nossa casa que
ajudam o nosso planeta. Optámos por
uma decoração minimalista, sem
cortinas e tapetes, reduzindo o risco
de alergias.

Add body text

Desde janelas com isolamento
térmico, lâmpadas LED, redutores
de fluxo de água, até à escolha de
aparelhos altamente eficientes
energeticamente, tudo foi pensado
com o fim de reduzir o consumo de
eletricidade. Cada apartamento é
autónomo e possui um sistema de
ar condicionado independente.

O Dare é a nossa
Casa e o planeta o
nosso Lar
Amenities de
origem natural

Produtos de
limpeza ecológicos
Os produtos são feitos a
partir de fórmulas à base de
plantas. O risco de alergias e
toxicidade é menor e não
prejudica o meio-ambiente.
Compramos em quantidade e
distribuímos os produtos por
garrafas
reutilizáveis, reduzindo o
desperdício de plástico.

Todos os produtos foram
formulados com ingredientes
biológicos e naturais, e foram
desenvolvidos para ter o
mínimo impacto ambiental. É
a melhor escolha para os
nossos hóspedes, e também
para o meio ambiente.

Ajude-nos a
preservar o ambiente
Pense bem,
Pense duas vezes

Se não precisa de estar
ligado, então desligue!
Quantas vezes saímos de casa e
deixamos alguma luz ligada?
Talvez demasiadas vezes! A
produção de energia elétrica tem
um grande impacto no ambiente
pelo que deveremos evitar o seu
desperdício. Sempre que sair do
apartamento, verifique se tem
alguma luz acesa. São pequenos
gestos como este que vão salvar o
nosso planeta.

A lavagem de roupa de cama e
toalhas é um dos processos que
mais prejudica o ambiente. Se
necessita de toalhas limpas,
claro, não há problema,
estaremos cá para si! Mas
pondere bem pois a natureza
agradece.

Este é o
nosso
compromisso
Adoraríamos receber as suas
sugestões!
Siga-nos:

