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SUSTENTABILIDADE NO THE PRIME ENERGIZE 

Nos tempos que vivemos, em que muitas pessoas pretendem diminuir a sua pegada ecológica e 

contribuir para um mundo mais sustentável, também nós quisemos juntar-nos a este movimento. 

Um movimento de pessoas que acredita num turismo mais sustentável, em hotéis com ambientes 

com muita luz natural, confortáveis e simples, que procura viver as experiências do destino e 

envolver os locais nessa experiência, que opta por comprar aos produtores locais e consumir os 

alimentos naturais de cada época do ano. 

 

VISÃO 

The Prime Energize oferece uma experiência para os entusiastas do desporto e da vida 

activa. Os hóspedes têm acesso a um calendário de atividades desportivas, incluídas na tarifa do 

alojamento. A oferta complementa-se com as refeições equilibradas e a proposta do SPA, 

privilegiando o culto, acima de tudo, do bem-estar e da vida saudável. Em breve disponibilizará 

um Bike Center, onde o hóspede irá ter à sua disposição bicicletas elétricas e de montanha (com 

uma app desenvolvida pelo The Prime Energize, com três trilhos de diferente nível de dificuldade), 

aproveitando todo o entorno do hotel, que é ladeado pela Mata de Monte Gordo. 

 

VALORES 

#BEACTIVE #SLEEPWELL #EATGOOD #EXPERIENCEMORE  

são as premissas base desta marca. 
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SUSTENTABILIDADE 

O Edifício 

Resulta da reabilitação de um edifício dos anos 80 a cargo do gabinete de arquitetura Saraiva + 

Associados. Os elementos naturais e os tons neutros assumem grande importância na decoração, 

assinada pela designer Nini Andrade Silva, que se inspirou nas dunas e falésias do Algarve para 

criar um espaço que convida ao descanso. 

- Utilização de energias renováveis pela existência de painéis solares utilizados para o 
aquecimento de águas 

- Utilização de relógios nos quadros elétricos para controlo de iluminação 

- Sistema de AVAC com renovação de ar 

- Sistema de AVAC com controlo de temperaturas para evitar consumo excessivo de energia 
elétrica  

- Piscina interior e exterior com tratamento de sal 

- Sistema automático (cartão-chave) que desliga a iluminação e os aparelhos elétricos quando os 
hóspedes saem do quarto 

 

A Operação 

- Em épocas de mais baixa ocupação, encerramento de pisos do hotel de forma a serem 
desligados sistemas elétricos e de ventilação 

- Recolha de óleos alimentares executada de acordo com a legislação em vigor 

- Troca de lençóis e toalhas apenas quando solicitado, sensibilizando os clientes para esta prática 
através de cartões informativos nos quartos 

- Utilização de frascos de amenities de tamanho familiar, para redução de utilização de plástico 

- Separação de lixo para reciclagem 

- Utilização reduzida de papel, sendo dada primazia a informação online presente no site, app do 
hotel e redes sociais 

- Em processo para eliminação total de utilização de plástico 
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- Em processo de alteração gradual para lâmpadas de baixo consumo energético 

 

Comunidade 

- Apoio a projetos e iniciativas de instituições locais de solidariedade social – campanhas de 

donativos de bens e serviços 

- Apoio a projectos e iniciativas de instituições e associações sociais e desportivas locais – 

patrocínio e apoio à divulgação de eventos desportivos 

- Escolha preferencial de fornecedores locais, como as laranjas do Algarve, o Sal de Castro Marim, 

o azeite, a batata, entre muitos outros produtos. 

 

 

Certificação Biosphere 

O The Prime Energize encontra-se em fase de implementação do certificado Biosphere, que 

declarará o hotel sustentável no que concerne as questões ambientais e práticas sociais.  Veja o 

manifesto da Biosphere. 
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