
Compromisso de Responsabilidade Ambiental e social 
 Valores e princípios em linha com os objectivos de desenvolvimento sustentável 

Declaração de compromisso de A apicultora  
PLANETA O nosso compromisso é de  protecção da vida na terra, a través de práticas amigas do ambiente, pela protecção das 

colónias de abelhas, quer no manejo sustentável e de respeito pela vida deste super organismo. 

Na manutenção e perpetuação da espécie e seus habitat e pela importância que exercem no equilibro dos ecossistemas 

pela acção da polinização, quer nas espécies vegetais autóctones e de cultivo, inserida em espaço florestal, lar de inúmeras 

espécies de animais e plantas, Efectuamos todos os anos plantações diversas de novas arvores e ajudamos com 

replantações de plantas endémicas na restauração de partes florestais dentro da propriedade, um desafio que todos os anos 

fazemos ás comunidades, para participar connosco, e perceber os beneficio que em termos climáticos estas acções e outras 

ajudam. 

Estas praticas promovem um respeito pelo planeta e uma consciência ambiental mais atenta. 

  

Fazemos um controlo nas espécies invasoras, no caso  a Vespa asiática, e estamos alerta para eventual aparecimento de 

outras. 

Tendo por base um turismo comunitário e experiencias, envolvemos os viajantes a conhecer o fantástico mundo das abelhas, 

adquirir  novos conhecimentos sobre a importância que elas tem na protecção do ambiente, beber da cultura e envolver-se 

desta atividade milenar, nos hábitos e costumes da nossa região e da atividade em moldes tradicionais e de respeito por 

todas as formas de vida, participando de uma forma ética e sustentável. 

Alertando para uma consciência real do impacto das alterações climáticas no Planeta que afeta todas as formas de vida, 

inclusive a nossa e que é sentido por todos. 

 

Eliminamos os utensílios descartáveis á base de plástico do nosso dia a dia, sendo substituídos por louça de barro,  para 

alem de ser típico da região é higiénico e contribui para diminuir e minimizar os recursos do planeta. 

Sensibilizamos quem nos visita, a alterar os padrões de consumo e de desperdiço, seja da água, bem essencial a vida ou da 

energia, com atitudes de reaproveitamento, usamos as águas limpas das lavagens dos alimentos para rega, captamos  a 

agua das chuvas para diversos fins. 

Cultivamos os nossos alimentos, temos uma  horta feita  a mão com carinho ,repleta de legumes e frutas, ervas aromáticas e 

flores e outros produtos naturais como espargos e tubaras, criamos as  nossas galinhas livres, que nos dão os ovos e se 

alimentam da horta, e partilhamos com quem nos visita o sabor do rural e genuíno, promovemos hábitos saudáveis e 

sustentáveis, dando a devida importância aos produtos endógenos com o mel e seu derivados, coletados de forma 

sustentável, sem comprometer a vida da colonia.  

Estamos a utilizar iluminação solar no exterior e estamos comprometidos em sermos energeticamente sustentáveis. 

 



Compromisso de Responsabilidade e social 

Comprometemo-nos em  contribuir para uma sociedade  sustentável e responsável no seu desenvolvimento e  
sob estas directrizes pretendemos  constitui um ponto de referência na região, envolvendo a comunidade, 
levando os viajantes a conhecer a cultura e as tradições locais , as característica da região de Coruche, rica 
em historia e cultura. 

Envolvemos e apoiamos os artistas e o artesanato local  a interagir em atividades conjuntas, oferecendo aos  
visitantes a oportunidade de conhecer a população local e aprender com ela  em experiencias autenticas com 
coração e emoção  

Gerando valor económico ás comunidade locais, comprando o que localmente é produzido,  comer os 
alimentos produzidos e típicos da região 

Vamos fazer escolhas inteligentes e proteger as população locais e o valor cultural e do meio ambiente, 
deixando um impacto positivo, nesta forma de turismo  de intercambio cultural e amigo do planeta e das 
pessoas, reduzindo as desigualdades, criando oportunidades para todos, incluindo mulheres e outros grupos 
desfavorecidos, proporcionando aos jovens que se fixem nas suas terras e se envolvam na sua expressão 
cultural, de forma que não se perca e seja transmitidas as gerações futuras 

 

 Disponibilizamos material de informação/interpretação sobre o património natural e cultural das áreas 
visitadas 

Sendo uma micro empresa, as nossas equipas são familiares,. A paz e  igualdade entre todos é um principio, 
e regemo-nos por ele, é a nossa identidade, faz parte dos nossos valores intrínsecos. 

Nesta atividade  trabalhamos para as pessoas e com as pessoas e acreditamos no valor e no poder  de todos 
nós, de criar e de fomentar a paz e a igualdade., respeitando  os outros como queremos que nos respeitem, 
somos todos diferentes e todos iguais  e é essa diversidade que nos torna únicos e fantásticos de sermos 
capazes de transformar o Mundo num lugar melhor. 

 

Para além de consolidar as parcerias já existentes, propomo-nos a criar mais parceiros locais a integrar e a 
envolver nas atividades de modo a criar valor * 

à comunidade, partilhar conhecimentos de forma a  contribuir para um trabalho consistente e durador, e que 
traga benefícios económicos  e ambientais. 

Estamos empenhados numa comunicação digital de partilha e divulgação mais eficaz, que nesta era digital 
globalizada, alcance outras  pessoas, outros povos e que este intercambio cultural fortaleça relações de paz e 
boa vontade em respeito pelo ser humano e pelo planeta  e que a vida possa ser vivida na sua plenitude  e de 
forma sustentável. 

PESSOAS 


