
CERTIFICADOS 

 

O Hotel Cinquentenário é uma unidade hoteleira que desenvolve a sua actividade há 

mais de 50 anos em Fátima num modelo de gestão familiar, socialmente responsável, 

ético e com respeito absoluto pelo Ambiente. De forma a poder oferecer e garantir o 

melhor serviço ao cliente comprometeu-se a desenvolver e implementar um sistema de 

gestão de qualidade tendo obtido as seguintes certificações: 

 

Certificação da Qualidade: 

O Hotel Cinquentenário é um hotel certificado – obteve a  Certificação da Qualidade pela 

norma ISO 9001:2015 no ano 2017,  decorrente da adopção e implementação de um  

Sistema de Gestão de Qualidade. O nossos compromisso é o de melhorar 

continuamente a sua eficácia, sempre com vista à satisfação dos nossos clientes.  

 

 

Certificação – Rótulo Ecológico: 

O Hotel Cinquentenário encontra-se em processo de implementação e certificação do 
Rótulo Ecológico Europeu - REUE . Trata-se de uma certificação voluntária que 
reconhece os produtos e serviços com um impacto ambiental reduzido, ao longo do seu 
ciclo de vida completo contribuindo desse modo para a utilização eficiente dos recursos 
e para um elevado nível de respeito pelo ambiente.                                                               Com 
a atribuição do REUE, pretendemos oferecer aos nossos clientes um  serviço que 
respeita o ambiente, através de diversas medidas implementadas. Nesse sentido, 
comprometemo-nos a desenvolver e implementar uma correta política do meio 
ambiente e uma maior responsabilidade social. 

Convidamo-lo a colaborar neste nosso pressuposto e objectivo, através da adopção de 
simples medidas ambientais como a utilização racional da energia e da água, a 
reciclagem dos resíduos, a reutilização de alguns produtos e a eliminação do 
desperdício. 
Estimamos que com estas medidas de colaboração, podemos contribuir para: a 
diminuição dos consumos globais de energia e água, a redução de emissões de CO2, a 
redução do impacte ambiental, a preservação dos recursos naturais e a protecção de 
ambiente. 
 
Este é um objectivo no fundo global,  de toda a humanidade para a preservação do 
ambiente e de um Mundo melhor! 
 

 



 

CERTIFICATES 

 

The Hotel Cinquentenário is a hotel unit that has been operating for more than 50 years 

in a  socially responsible and ethical family management model,  with absolute repect 

for the Environment.    In order to ensure the best customer service , has committed to 

developing and implementing a quality management system having obtained the 

following certifications: 

 

Quality Certification: 

Hotel Cinquentenário is a certified hotel – The Quality Management System Certificate 

was obtained in 2017 , after its implementation, under   the EN ISO 9001:2015. Our 

purpose is  continuously improve its effectiveness in order to satisfy our customers. 

 

 

Eco Label Certification: 

Hotel Cinquentenário is in the process of implementing and certifying the Eco-Label . This 

is a voluntary European certification  that recognizes products and services with a 

reduced environmental impact throughout their entire life cycle, thereby contributing to 

the efficient use of resources and a high level of respect for the environment.       With 

the assignment of the REUE, we intend to offer our customers a service that respects the 

environment, through various measures implemented. In this sense, we commit 

ourselves to developing and implementing a correct environmental policy and greater 

social responsibility. 

We invite you to cooperate in this assumption and aim, by adopting simple 

environmental measures such as, the rational use of energy and water, the recycling,  

the re-use of some products, and the elimination of waste.  

We believe that with these collaborative measures, we can contribute to: the reducing 

of global energy and water comsumption, the reducing of CO2 emissions, the reduction 

of environmental impact, the preservation of  natural resources and the protection of the 

environment. 

This purpose is after all, of the interest of all humankind for the preservation of the 

environment and a better World! 

 


