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Nota de Imprensa 

Para divulgação imediata 23 Julho 2012 

Hotel em Vila Nova de Santo André adere ao projecto da WWF Check Out for Nature 

Clientes do Hotel Vila Park apoiam a biodiversidade em Portugal 
 

Lisboa, 23 de Julho – A WWF anuncia hoje a adesão do Hotel Vila Park, em Vila Nova de Santo 
André, ao projecto CHECK OUT FOR NATURE (COFN). O Hotel Vila Park torna-se o terceiro hotel 
em Portugal a implementar este programa simples de angariação de fundos para a organização de 
conservação global e a apoiar a biodiversidade local; (o Hotel Vila Park junta-se aos hotéis Quinta 
da Marinha Resort e Onyria Marinha Edition Hotel &Thalasso ambos localizados em Cascais).  
 
O projecto da WWF CHECK OUT FOR NATURE propõe aos hotéis aderentes que adicionem à 
conta dos clientes no momento do ‘check out’  a quantia de 1 Euro como uma doação voluntária 
para a organização e suas actividades de conservação, não implicando este processo quaisquer 
custos para o hotel aderente. 
 
Para Ângela Morgado da WWF “a adesão de mais um hotel a este programa é um sinal claro que o 
COFN pode distinguir o hotel, permitindo fazer a diferença na gestão responsável; o Hotel Vila Park 
e todos os seus clientes ajudam a WWF a atingir a missão de deixar às gerações futuras um 
Planeta vivo.” 
 
Para Avelino Sousa, Director do Hotel Vila Park, “a parceria com a WWF, organização 
mundialmente conhecida e respeitada, reforça o posicionamento environmentally friendly que 
adoptamos desde 2007 – estamos convictos que os nossos clientes irão aderir e assim apoiar 
causas ambientais.” 

Este programa simples que ajuda a WWF a defender os valores da biodiversidade em Portugal e 
no mundo já está implementado em outros hotéis como o Hotel Beau-Rivage Palace, o Lausanne 
Palace, ambos na Suíça, o Bayerischer Hof em Munique na Alemanha, o Sant Cugat Hotel & 
Restaurant em Barcelona, o De las Letras Hotel & Restaurant em Madrid, o Jebel Ali e o Abu 
Dhabi: The Beach Rotana Hotel & Towers, ambos no Dubai, o Aston Bali Resort & Spa na 
Indonésia e o Palace of the Golden Horses na Malásia, entre outros. 

 

Notas para os editores 

Check Out for Nature -  http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/travel/hotels_help/ 

 



  

 

Hotéis COFN em Portugal: 
- Hotel Vila Park, Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém) 
- Hotel Quinta da Marinha Resort, Cascais 
- Hotel Onyria Marinha Edition Hotel &Thalasso, Cascais 

 
Sobre a WWF: 
• Há 50 anos que a WWF protege o futuro da natureza e do Planeta. É a maior organização independente de 

conservação de natureza a nível mundial. Tem cerca de 5 milhões de apoiantes e está activa nos cinco continentes 
em mais de 100 países. O estilo único da WWF combina objectivos globais com critérios científicos, experiência e 
rigor, envolve acção a todos os níveis, do local ao global e apresenta soluções inovadoras que visam o bem-estar da 
vida humana e da natureza. (veja mais em www.panda.org e em www.wwf.pt). 

 
Missão da WWF 
• A missão da WWF é travar a degradação do planeta e construir um futuro onde os seres humanos possam viver em 

harmonia com a natureza: 
- promovendo a conservação da biodiversidade; 
- assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais; 
- promovendo a redução da poluição e do desperdício 

 
Sobre o Hotel Vila Park: 
 
• O Hotel Vila Park, localizado em Vila Nova de Santo André (Santiago do Cacém), é um dos hotéis mais amigos do 

ambiente em Portugal, com várias certificações ambientais (ISO 14001, Green Key, Eco-Hotel) e projectos (Carbon 
Free, Adopt a Village, Cool Car, Save Miguel, Rolhinhas), tendo contribuído, até Dezembro/11 para a reflorestação 
de 120.719 árvores. 
Hotel Vila Park 
Av. De Sines – Vila Nova de Santo André 
Tel. 269 750 100  /  Fax. 269 750 119 
www.vilapark.com 
info@vilapark.com  
 

 


