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.

Links úteis www.ipma.pt | www.prociv.pt - Em caso de emergência contacte 112

Code of conduct and best practices
in the Portuguese Geoparks
For your and other visitors’ safety
• Prepare yourself properly and in advance for nature tourism activities.
• Bring appropriate footwear and clothing for the activity and/or season.
• Hydrate yourself frequently.
• Whenever you do trails, inform the authorities of your location in advance, in case there are any
unforeseen events or accidents.
• When walking, use only the signposted trails and avoid excessively large groups that may disturb nature.
• Please note that the mobile phone network may not be available in more remote locations.
• In case you have little experience in nature tourism activities, for your comfort and safety you may
contact a guide who can accompany you.
• Respect the existing signs in the territory.
• Camp only in authorized places.
• Practice nature tourism activities in the signalled places.
• Before the activity, inform yourself about possible risks (fire, meteorological phenomena and other
natural risks).
• Stay informed about the access conditions to forest areas and the practice of activities during the critical
period of rural fire, or on days of very high or extreme risk.
• Do not make fires. Most rural fires in Portugal result from negligent acts (carelessness or lack of
attention) in the use of fire.
• Park your vehicle in the appropriate parking spaces.
• Contact the authorities whenever you detect something irregular.
Respect the territory and local communities
• Respect the silence.
• Respect the local people and their property.
• Respect the traditions and way of life of the population.
• Prioritize buying local products, since it will contribute to the local economy.
• Respect the crossing of domestic or wild animals.
Respect and preserve the natural and cultural heritage
• Do not buy/sell geological heritage.
• Preserve the integrity of geosites (sites of geological interest).
• Do not take samples of rocks, minerals or fossils.
• Do not paint or write on rocks or any other substratum, including trees.
• Do not feed any animals and maintain a safe distance.
• Do not disturb existing fauna, especially during nesting season.
• Do not pick plants or step on vegetation.
• When using motorised vehicles, always drive on roads or public paths.
• Collect the litter you produce and/or find.
• Maintain the integrity of the heritage (museums, churches, mining complexes, archaeological sites).
• Respect the rules and regulations in use for the various monuments.
• If you are in a Protected Area, respect the rules and code of conduct of each one.
• Do not make cairns or piles of rocks.
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