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Política Ambiental e Responsabilidade Social
“entre quem é”, as boas vindas transmontanas para quem bate à porta , ao visitante que passa,
ao amigo que fica. A hospitalidade é a nossa melhor oferta. “entre quem é, a porta está aberta”.

Quinta do Barracão da Vilariça

Quinta do Barracão da Vilariça
POLÍTICA AMBIENTAL

QUEM SOMOS
Situada em pleno Vale da Vilariça, no coração do nordeste transmontano, a Quinta do Barracão da Vilariça
oferece o melhor da hospitalidade transmontana, aliando conforto, autenticidade e tranquilidade. A servir
os viajantes como estalagem da malaposta da estrada real entre Bragança e Lisboa, desde 1850, a Quinta
do Barracão da Vilariça é o espaço ideal para relaxar e desfrutar da natureza, dos sabores e das
experiências que farão da passagem pela Quinta do barracão da Vilariça inesquecível.
A Unidade de Turismo em Espaço Rural, mais especificamente agroturismo, é caracterizada pela sua cultura
de sustentabilidade ambiental e produção biológica, além das excelentes condições de estadia que oferece
aos seus visitantes. O agroturismo é o local central da Quinta, onde reside a família proprietária deste
empreendimento e é também onde se encontra o alojamento para os hóspedes, dispondo de 10 quartos
neste edifício.

POLÍTICA AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL
Na Quinta do Barracão da Vilariça mantemos um compromisso com a sustentabilidade e com o meio
ambiente. A nossa atividade é praticamente auto-sustentável em termos energéticos e a agricultura é
feita em modo de produção biológica, utilizando de forma racional e eficiente os recursos naturais e a
energia.
A preocupação ambiental e a melhoria contínua das ações que visam minimizar o impacto ambiental e
reduzir a pegada de carbono estão presentes em toda a atuação da Quinta do Barracão da Vilariça.
Mantemos um compromisso com a comunidade envolvente, garantido que os recursos naturais são
preservados, procurando manter as tradições locais e transmitindo a história de um local emblemático no
vale da Vilariça.

O QUE FAZEMOS

As energias alternativas renováveis são a matriz da nossa atividade:
- Dispomos de um campo solar fotovoltaico para produção de energia eléctrica;
- Dispomos de um campo solar térmico para as águas quentes;
- Dispomos de caldeiras a lenha para aquecimento central;
- Utilizamos a fertilização dos solos através da compostagem;
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- O conjunto edificado é reconhecido com património de interesse do concelho;
- A casa respeita os traços característicos das edificações típicas da região;
- As intervenções privilegiaram o uso de materiais ecológicos e recurso aos materiais locais;
- A orientação solar permite iluminação e ventilação naturais;
- As esquadrias garantem um bom isolamento, reduzindo os gastos com aquecimento e arrefecimento;
- Todos os quartos estão equipados com climatização através da água e de casas de banho privativas;
- Os lençóis são substituídos de 3 em 3 dias;
- As casas de banho têm um sistema de extração de vapores;
- Os tanques de descarga dos wc têm sistema de dupla descarga de 3 e 6 litros.
- Na cozinha faz-se reciclagem dos óleos alimentares usados, separam-se as rolhas (projeto Quercus) e
as tampinhas (projeto Azimute);
- Na receção existe informação sobre as áreas protegidas e áreas de interesse paisagístico mais
próximas, sobre as praias fluviais com Bandeira Azul e atividades de natureza;
-Todos os quartos têm redes mosqueiras nas janelas, facilitando a entrada de ar, protegendo da
entrada de insetos;
- Os equipamentos elétricos dos quartos são desligados quando não estão ocupados;
- O papel de escritório é reutilizado sempre que possível;
- Os tinteiros e outros materiais consumíveis são separados e reciclados;
- O aquecimento da casa é feito através de um recuperador de lareira alimentado pela lenha
proveniente da poda das vinhas, amendoal e olival da quinta;
- O recuperador tem um acumulador de 500 litros que serve para aquecimento e uso doméstico das
águas quentes;
- São adquiridos produtos em embalagens recicláveis e/ou reutilizáveis;
- Na lavandaria as estantes estão devidamente marcadas pro produtos e os materiais perigosos são
separados dos restantes;
- Os detergentes obedecem a medidas de prevenção ambiental e não constam na lista negra Green
Key;
- Os resíduos orgânicos são separados;
- O mobiliário da cozinha é em aço inox o que facilita a sua limpeza e preservando a sua higiene;
- É mantida a harmonia com o espaço exterior, respeitando a natureza envolvente;
- Os jardins são compostos por plantas autóctones, como a alfazema, o alecrim, as oliveiras etc…)
- O parque de estacionamento é em terra batida;
- Os acessos são pavimentados com calçada portuguesa;
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- Os pilares que suportam a armação da cobertura são em granito e a cobertura é em ramada feita
por videiras bravas;
- O parque infantil é coberto por videira brava, permitindo assim sombreamento natural e fresco;
- O tratamento da água da piscina é realizado à base de sal, sendo utilizado cumulativamente o
sistema de atração de partículas hidrion, permitindo assim uma água mais saudável e cristalina para os
utilizadores. A qualidade da água é analisada diariamente;
- A relva dos jardim é cortada semanalmente e reutilizada através de compostagem para fertilização
dos solos da quinta. A relva encontra-se em estado biológico pois não é utilizado qualquer fertilizante
químico ou pesticida na sua manutenção.

O NOSSO COMPROMISSO

– Cumprir os requisitos legais e ambientais;
– Optimizar recursos, principalmente no uso de materiais reciclados/recicláveis e de fornecedores com
certificação ambiental;
– Reduzir gradualmente o consumo de papel;
– Disponibilizar continuamente informação adequada acerca das Boas Práticas Ambientais de forma a
sensibilizar os colaboradores e os hóspedes sobre as questões ambientais;
– Incentivar os hóspedes e colaboradores a darem a sua opinião sobre práticas ambientais de forma a
melhorar a performance da quinta;
– Desenvolver a vertente social, participando na comunidade em actividades culturais e tradicionais e
colaborando com Associações sem fins lucrativos;
– Zelar pela melhoria contínua.
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