Código de conduta e boas práticas
dos Geoparques Portugueses
Para sua Segurança e dos restantes visitantes
• Prepare-se devida e antecipadamente para as atividades de turismo de natureza.
• Traga calçado e roupa apropriada à atividade e/ou estação do ano.
• Hidrate-se com frequência.
• Sempre que realizar percursos pedestres informe antecipadamente sobre a sua localização, para o caso
de haver algum imprevisto ou acidente.
• Nas caminhadas utilize apenas os trilhos sinalizados e evite grupos excessivamente grandes que possam
perturbar a natureza.
• Tenha em atenção que a rede de telemóvel poderá não estar disponível em locais mais remotos do
território.
• Nos casos de ter pouca experiência em atividades de turismo de natureza, contacte um guia que o possa
acompanhar para seu conforto e segurança.
• Respeite a sinalização existente no território.
• Acampe apenas nos locais autorizados.
• Pratique atividades de turismo de natureza nos locais sinalizados.
• Antes da atividade informe-se sobre eventuais riscos (incêndio, fenómenos meteorológicos e outros
riscos naturais).
• Informe-se sobre o condicionamento do acesso aos espaços florestais e à prática de atividades durante o
período crítico de incêndio rural, ou em dias de risco muito elevado ou extremo.
• Não faça fogueiras. A maioria dos incêndios rurais em Portugal resultam de atos negligentes (descuido
ou desatenção) no uso do fogo.
• Estacione o seu veículo nos parques apropriados para o efeito.
• Contacte as autoridades sempre que detetar algo irregular.
Respeite o território e as comunidades locais
• Respeite o silêncio.
• Respeite os habitantes locais e as suas propriedades.
• Respeite as tradições e modo de vida da população.
• Privilegie a compra de produtos locais, contribuindo para a economia local.
• Respeite a passagem de animais domésticos ou selvagens.
Respeite e preserve o património natural e cultural
• Não compre/venda património geológico.
• Preserve a integridade dos geossítios (locais de interesse geológico).
• Não recolha amostras de rochas, minerais ou fósseis.
• Não pinte ou escreva nas rochas ou em qualquer outro substrato, incluindo árvores.
• Não alimente qualquer animal e mantenha uma distância de segurança.
• Não perturbe a fauna existente, sobretudo em período de nidificação.
• Não colha plantas, nem pise a vegetação.
• Quando utilizar veículos motorizados circule sempre pelas estradas ou caminhos públicos.
• Recolha o lixo que produzir e/ou encontrar.
• Mantenha a integridade do património (museus, igrejas, complexos mineiros, sítios arqueológicos).
• Respeite as regras e normas em vigor nos diversos monumentos.
• No caso de se encontrar numa Área Protegida, respeite as regras e o código de conduta de cada uma.
• Não faça mariolas ou amontoados de fragmentos rochosos.
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