POLÍTICA DE TURISMO RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL

Conscientes da importância de manter um desenvolvimento turístico sustentável, e assumindo os
princípios adoptados, especificamente, na Carta Mundial de Turismo Sustentável, a marca Morphosis
compromete-se a desenvolver uma gestão sustentável das suas actividades, mediante a adopção de
compromissos orientados a prevenir, eliminar ou reduzir o impacto das nossas instalações e
actividades, tanto internas como externas, assim como optimizar a sustentabilidade das actividades
desenvolvidas, melhorando o seu comportamento para com o ambiente.
Com esse objectivo, a marca Morphosis adoptou esta Política de Turismo Responsável e Sustentável,
perante a qual se compromete a cumprir os requisitos estabelecidos no referencial Biosphere Hotel,
que inclui, entre outros pontos, os requisitos legais que regulam os efeitos gerados pela actividade
turística.
Assim, comprometemo-nos a motivar e formar os nossos colaboradores com acções de formação e
consciencialização sobre os princípios do Turismo Responsável, bem como a promover as boas
práticas ambientais e a informar, tanto interna como externamente, sobre os avanços e acções
ambientais da empresa.
Incluímos também o compromisso de adoptar medidas de acessibilidade, dentro dos
constrangimentos inerentes ao território. Adicionalmente, rejeitamos toda e qualquer discriminação,
respeitando a igualdade de todos os seres humanos, e combatendo a exploração sexual, ou qualquer
outra forma de exploração e assédio comercial, em particular das crianças, adolescentes, mulheres e
minorias.
Estamos empenhados em divulgar, promover e valorizar o património cultural e natural do nosso
território.
Temos como um dos nossos principais objectivos aperfeiçoar a gestão sustentável, assumindo os
compromissos de melhoria contínua, em todos os âmbitos da sustentabilidade: social, económica e
ambiental.
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I – PLANIFICAR A VIAGEM E PARTILHAR AS BOAS PRÁTICAS DO DESTINO
Ao visitar-nos terá o nosso apoio na planificação da estadia, caso pretenda.
II - VALORIZAR E RESPEITAR O PATRIMÓNIO LOCAL
A recuperação da Morphosis Boutique Home e a manutenção do património vitícola Morphosis, onde a
primeira videira data de 1932, são prova da valorização e preservação do património local. A par disso,
contribuímos para a divulgação do território duriense, num sentido global – poderá encontrar um mapa
informativo sobre a região, à chegada, na Morphosis Boutique Home.
III – RESPEITAR A DIVERSIDADE E PROTEGER OS ECOSSISTEMAS
A vinha foi mantida, tal como quando foi integrada no projecto. A substituição de videiras, quando
necessário, respeita o material vegetativo da própria parcela; não são aplicados herbicidas; colocámos
gaiolas para a nidificação de pássaros, na envolvência da vinha; são mantidas a flora e a fauna
autóctones, de modo a contribuir para a diversidade do ecossistema local.
IV – INTERAGIR COM A COMUNIDADE LOCAL
A Morphosis Boutique Home encontra-se inserida na aldeia de Celeirós do Douro e, durante a estadia,
será possível participar e partilhar da dinâmica local, usufruindo da cultura duriense.
V – APOIAR O CONSUMO E A PRODUÇÃO LOCAL
Sempre que possível, a aquisição de compras e serviços é realizada localmente. A Morphosis Boutique
Home possibilita a prova e compra de vinho e azeite provenientes do Douro.
VI – MINIMIZAR O IMPACTO AMBIENTAL
Na Morphosis Boutique Home poderá encontrar local para a respectiva separação de lixo; temos uma
política de desperdício zero implementada; a traça da casa foi mantida, e foi salvaguardada a eficiência
energética da mesma - não tendo sido instalado ar condicionado; monitorizamos o consumo de água
da propriedade.

Esta Política de Turismo Responsável e Sustentável actualizar-se-á sempre que as circunstâncias o
exijam.
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