
 Evite turismo de massas
 

 torna a vida dos locais mais difícil, e menos
agradável para turista

 

Evite Turismo de Animais
 

Muitos animais são usados ilegalmente e
mal tratados para uso em turismo

 

Nem tudo é instagramável! 
 

Respeite os locais, os seus habitantes, usos
e costumes. Não tire fotografias a ninguém
sem perguntar primeiro se o pode fazer.

  Evite o papel. 
 

Precisa mesmo de levar consigo todos os
mapas, folhetos, panfletos e afins que encontra?

 

 Opte por voos diretos 
 

Viaje com menos stress e com a certeza de
que a pegada ecológica da sua viagem é a

menor possível.

  Reduza o consumo de água. 
 

A água é um bem escasso, não a
desperdice!

 

Esteja atento à exploração e abuso
infantil. 

Não dê prendas ou dinheiro às crianças locais,
que incentivam negócios de mendigar e o abuso

de crianças. 

Não imprima boarding passes ou
vouchers

Poupe papel e Descarregue bilhetes em
formato digital

 

Proteja a fauna e a flora local. 
 

Veja, ouça, mas não toque nem alimente os
animais e resista à tentação de levar

plantinhas para casa.

Tome duche e Não banhos de
imersão.

poupa imenso consumo de água
 
 

 Invista em produtos amigos do
ambiente

reduz o impacto no planeta
 
 

Experimente Glamping 
 

dormir debaixo das estrelas é uma
experiência autêntica com menos impacto

ambiental

Viajar menos agrupar mais
 

planear para combinar viagens reduzindo o
impacto ambiental

 

Leve bagagem leve
 

quanto mais pesar o transporte, mas
emissões produz

 

 Diga não ao plástico.
 

 Opte por levar consigo uma garrafa de
água reutilizável de metal e não utilize sacos

plásticos. 

Sempre que possível, desloque-se a
pé ou de bicicleta. 

   Para distâncias maiores, opte pelos
transportes públicos ou alternativos pois

reduzem a pegada de carbono.

 Respeite a Natureza.
 

 Não saia dos trilhos marcados nos parques
naturais, deite o lixo nos locais apropriados

e se não os houver leve-o consigo.

Compre produtos locais
autênticos e caraterísticos. 

Além de ajudar na economia local, valoriza e
incentiva a população a preservar costumes

e identidade.

Código de Sustentabilidade do viajante

 pode fazer a diferença seguindo estas sugestões: 



1 folha Papel A4 =
10 litros de água

1 chávena de chá =
35 litros de água

1 chávena de café =
140 litros de água

1kg de Bananas =
499 litros de água

1L de Leite =
800 litros de água

1kg de Frango  =
4000 litros de água

1 T-shirt de algodão  =
2000 litros de água

1kg de manteiga  =
18000 litros de água

A ÁGUA QUE VOCÊ NÃO VÊ

Para saber mais  Visite os websites (clique Nas Imagens) abaixo:
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Pegada de Carbono
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