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No âmbito do programa Check Out for Nature 

WWF e Grupo Onyria Golf Resorts visitam Herdade das Barradas da 
Serra 

Lisboa, 22 de Junho – No passado dia 19 de Junho, os colaboradores do Grupo Onyria Golf 
Resorts, detentor dos hotéis Quinta da Marinha e Onyria Marinha Edition, ambos localizados em 
Cascais, realizaram uma visita de campo à Herdade das Barradas da Serra, em Grândola, no 
âmbito do projeto Check Out for Nature do qual o grupo hoteleiro passou a fazer parte como 
pioneiro, em Portugal. 

Uma percentagem dos fundos angariados neste programa, que propõe aos clientes dos hotéis na 
altura do ´check out´ uma doação voluntária de 1 Euro para a WWF, é aplicada no projecto da 
WWF Green Heart of Cork que incide sobre a conservação da maior mancha de sobreiro do mundo 
e o maior aquífero Ibérico (Tejo – Sado).   

Antes da visita ao terreno, o proprietário da Herdade e o presidente da Associação de Produtores 
de Cortiça desta região apresentaram os valores de biodiversidade que aqui existem e o trabalho 
de conservação e protecção destes valores que tem vindo a ser feito no âmbito do projecto Green 
Heart of Cork da WWF que foi também apresentado aos participantes; 

De seguida os colaboradores da empresa tiveram oportunidade de aprender mais sobre o 
processo de extracção de cortiça (assistindo à actividade de descortiçamento), plantaram algumas 
árvores e terminaram a manhã com um piquenique.   

Durante toda a visita tanto os colaboradores da WWF como os membros da Associação foram 
retirando as dúvidas aos mais curiosos colaboradores do Grupo Onyria Golf Resorts. 

Ao implementar este programa de angariação de fundos o Grupo Onyria ajuda a organização de 
conservação global e apoia a biodiversidade local. 

A WWF classifica o montado de sobro da Bacia do Tejo-Sado como uma Floresta de Alto Valor de 
Conservação, identificando a regulação do ciclo hídrico que este ecossistema faz sobre o aquífero 
Tejo-Sado como de importância critica. 

A zona visitada está precisamente integrada no projecto Green Heart of Cork (GHoC) que visa 
compensar os proprietários agro-florestais que contribuem para a melhoria dos serviços que os 
ecossistemas nos prestam, tais como a retenção de carbono, a formação de solo, a regulação do 
ciclo da água e a proteção da biodiversidade, estimulando as boas praticas agrícolas e florestais 
que contribuem para a conservação dos montados de sobro. 
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Check Out for Nature -  http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/travel/hotels_help/ 

 

 

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 Grupo Onyria Golf Resorts: 

• Onyria Golf Resorts, é um grupo familiar, fundado há mais de 25 anos pelo seu accionista maioritário José Carlos 
Pinto Coelho com o objectivo de fazer a gestão integrada de resorts, villas, hotéis, campos de golfe e restaurantes. No 
seu portfólio conta com o Hotel Quinta da Marinha Resort e o Onyria Marinha Edition Hotel & Thalasso ambos em 
Cascais, o Onyria Palmares Beach & Golf Resort em Lagos, o Onyria Claros Beach & SPA Resort na Turquia ou o 
restaurante Monte Mar mesmo junto ao mar, na estrada do Guincho, Cascais. Actua, ainda, no segmento da saúde 
através da SMP, Serviço Médico Permanente. 

Sobre a Herdade: 

A Herdade das Barradas da Serra, Sociedade Agrícola, Lda explora 800 hectares em duas unidades independentes. A 
produção de cortiça e a criação de ovinos em regime extensivo são as actividades mais importantes, seguem-se a 
produção de madeira, pinha e por último, a caça. 



  

Situada no sopé da Serra de Grândola, a Herdade deve-lhe uma parte da sua beleza e dos seus mistérios. Uma floresta 
de sobreiros, que se estende por montes e vales, serve de abrigo a um sem número de animais e de plantas. A mesma 
floresta gera muitos postos de trabalho, num sistema quase perfeito de coabitação entre o Homem e a Natureza, o 
Montado de Sobro. 

Com uma gestão cuidada ao nível da preservação do ambiente e da biodiversidade, tem sido possível garantir a 
rentabilidade da empresa, conservando áreas em que a flora e a fauna permanecem intocadas, tornando possível 
observar muitas espécies no seu habitat natural. 

Na posse da família vai para cinco gerações, a Herdade representa o orgulho e simultaneamente a motivação para 
assegurar a sua continuidade ao longo dos tempos, fortalecendo  a ideia de que “Sem Agricultura Não Há Futuro”. 

A opção pelo Turismo em Espaço Rural surge integrada numa estratégia de diversificação do negócio, dá sentido à 
recuperação do Monte e permite a materialização de uma ideia antiga em que se alia a arte e gosto de bem receber . 

www.barradasdaserra.pt 

 

 


