
O TURISTA E O VIAJANTE RESPONSÁVEL

Aqui está um guia prático para ajudar os nossos visitantes a fazer da sua viagem uma
experiência enriquecedora.

O seguinte conselho baseia-se no Código Global de Ética para o Turismo da Organização
Mundial de Turismo, e faz parte do "The Responsible Tourist and Traveller" (O Turista e
Viajante Responsável).

As viagens e o turismo devem ser concebidos e praticados como um meio de
desenvolvimento pessoal e colectivo. Se empreendidas com uma mente aberta, são um
factor insubstituível de auto-educação, tolerância mútua e aprendizagem sobre as
diferenças legítimas entre povos e culturas e a sua diversidade.

Todos temos um papel a desempenhar na geração de viagens e turismo responsáveis.
Governos, empresas e comunidades devem certamente fazer tudo o que estiver ao seu
alcance para o conseguir, mas você, como visitante, pode também apoiar significativamente
este objectivo de muitas maneiras:

● -Abra-se a culturas e tradições diferentes da sua: a sua experiência será
transformada, ganhará respeito pela população local, e esta será mais acolhedora.
Ser tolerante e respeitoso da diversidade; observar as tradições locais e as práticas
sociais e culturais.

● Respeitar os direitos humanos. Qualquer forma de exploração viola os objectivos
fundamentais de do turismo. A exploração sexual de crianças é um delito punível,
tanto no local onde tem lugar e no país de residência do perpetrador.

● Ajudar a conservar o ambiente natural. Proteger a vida selvagem e o seu habitat, e
não comprar produtos feitos de plantas ou animais ameaçados de extinção.

● Respeitar os recursos naturais. As actividades turísticas devem ser realizadas com
respeito por património artístico, arqueológico e cultural.

● A sua viagem pode contribuir para o desenvolvimento económico e social. Comprar
artesanato e produtos locais para apoiar a economia local, e aderir aos princípios do
comércio justo. Ao negociar, tenha em mente o conceito de salários justos.

● Antes de partir, informe-se sobre a situação sanitária atual no seu destino e o acesso
aos serviços consulares e de emergência, e certificar-se de que a sua saúde e
segurança pessoal não estarão em risco. Assegure-se de que as suas necessidades
específicas (alimentação, acessibilidade ou cuidados médicos) antes de decidir
viajar para um destino específico.

● Reúna o máximo de informação possível sobre o seu destino e dedique tempo a
compreender os seus costumes, normas e tradições. Evitar comportamentos que
possam ofender a população local.

● Informe-se sobre a legislação em vigor para que não cometa qualquer acto que seja
considerado criminoso no país que está a visitar. Não lidar com drogas, armas,
antiguidades, espécies protegidas, produtos ou substâncias perigosas ou proibidas
pela regulamentação nacional.


