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COMO SABER MAIS?
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https://ecotourism.org

http://www.fcmportugal.com/Percursos.aspx
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https://www.europarc.org/ (EN)

https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas/our-work/tourism-
tapas/resources (EN)
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QUESTÕES PARA PENSAR

1
Quais os potenciais impactos positivos e negativos
que se podem associar à realização de atividades
de desporto e turismo nas Áreas Classificadas?

2
No âmbito da interpretação ambiental para turistas,
quais as formas que consideras mais interessantes

para transmitir informação sobre os valores mais importantes 
associados às Áreas Classificadas?

3
Pensando na sustentabilidade em turismo,

quais consideras serem as maiores diferenças
entre um alojamento de turismo em espaço rural
e um grande hotel situado em ambiente urbano?
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QUESTÕES PARA ORIENTAR

1
Que atividade(s) de turismo ou desporto de natureza

poderias escolher para seguir a tua natureza,
na Área Classificada que escolheste para filmar?

2
Qual o papel dessa atividade na promoção

dessa Área Classificada?

3
Quais são as mais valias dessa Área Classificada

para a(s) atividade(s) que escolheste? 

4
Quais as espécies ou habitats mais emblemáticos

que podem ser dados a conhecer através da prática
da atividade de turismo de natureza que selecionaste?

5
De que forma podes ajudar a minimizar

eventuais impactos negativos
da(s) atividade(s) que escolheste apresentar?
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6
Qual a tipologia de alojamentos

localizados em ambiente rural ou natural
que poderás dar a conhecer? 

7
Quais as atividades desenvolvidas pelas empresas

de animação turística que operam na tua Área Classificada?

8
De que forma consideras que uma empresa certificada

em animação turística pode contribuir para a tua própria 
satisfação na realização da atividade que escolheste? 

9
Existe algum tipo de infraestruturas de interpretação ambiental – 

painéis interpretativos, centros de interpretação ambiental,
apps ou outros – disponíveis na Área Classificada que 

escolheste?

10
De que forma podes promover

a atividade turística sustentável nessa Área Classificada?


