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Valorize as tradições e costumes locais
Antes de viajar, procure saber sobre os costumes e tradições locais do destino turístico que você 
vai visitar (festas típicas, datas históricas e feriados importantes, entre outros), assim poderá 
conhecer, participar e se integrar melhor com a comunidade.

Aprenda algumas palavras no idioma nativo. Com isso poderá estabelecer um contato mais 
signi�cativo com a comunidade local.

Respeite e proteja tudo aquilo que faz de um destino um lugar único e diferente; desde sua 
história, sua arquitetura e seus valores culturais, naturais e próprios, como: religião, música, arte, 
culinária, entre outros. Por exemplo, peça permissão para tirar fotogra�as dentro de igrejas, 
monumentos nacionais ou da comunidade local.

Apoie a economia local
Pre�ra artigos de artesanato local e produtos elaborados no destino, isto lhe permitirá contribuir 
com o desenvolvimento das economias familiares, detalhista e de pequena escala. 

Trate com respeito e gentileza os vendedores e artesãos locais e promova uma relação comercial 
voluntária e justa entre produtores e consumidores. 

Não compre produtos que evidentemente pareçam falsi�cados, ou que estejam proibidos pelas 
leis nacionais ou internacionais. 

Quando se trate de contratar passeios e tours, procure sempre o comércio estabelecido para 
evitar golpes e enganos. Pre�ra os serviços turísticos que são operados por habitantes da região 
ou destino.

Informe-se sobre produtos que estejam com restrição legal de saída ou entrada no país visitado. 

Respeite o meio ambiente
Compre produtos que não tenham em sua elaboração o uso de plantas ou animais em perigo de 
extinção.

Pre�ra saídas em grupo que permitam economizar recursos, dinheiro, combustível e reduzir a sua 
pegada de carbono. Procure o modo mais e�ciente e menos contaminante para se locomover. 

Reduza, reutilize e recicle resíduos sólidos durante sua viagem. Leve sua própria garrafa de água 
para reabastecê-la, evite comprar produtos com embalagens e recipientes desnecessários, e não 
aceite sacolas plásticas para receber compras de produtos que podem ser transportados de outra 
forma. 

Reduza seu consumo de água e eletricidade nos estabelecimentos de hospedagem turística que 
visite (solicite utilizar suas toalhas e lençóis por mais de um dia, e ao sair do quarto lembre-se de 
apagar as luzes e desligar a calefação e ar condicionado.)
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Seja cuidadoso ao visitar áreas silvestres, patrimoniais, 
arqueológicas ou outras que pareçam frágeis e/ou 
valiosas

Procure trazer de volta o lixo gerado em sua visita a essas áreas (inclusive os resíduos orgânicos); 
caso contrário poderia alterar a dieta alimentar da fauna silvestre nativa, sujar a paisagem e afetar 
o resto dos visitantes. 

Escolha trajetos que provoquem o menor impacto sobre a paisagem, privilegiando caminhos e 
trilhas existentes. Pre�ra visitas guiadas, evitando assim acidentes e diminuindo a erosão e 
compactação do solo nas áreas protegidas, e ao mesmo tempo fortalecendo o trabalho local.

Não cometa crimes ambientais. Se visitar uma área protegida, lembre-se que existe um 
regulamento e que este foi criado para preservar lugares e espécies de grande valor ecológico e, 
em muitas ocasiões, em perigo de extinção.

Não alimente a fauna silvestre.

Respeite a sinalização e indicações de comunidades existentes na região que visita. Isto permitirá 
uma visita mais segura para você, sua família e o ambiente. 

Não retire recursos naturais, por exemplo, pedras, fósseis, caracóis, plantas, �ores ou outros, de seu 
ambiente original.

Contribua para a manutenção da infraestrutura e equipamento presente nas áreas protegidas 
pagando a tarifa solicitada e utilizando adequadamente as instalações.

Seja um viajante informado e respeitoso
Cumpra as leis e os regulamentos locais e nacionais. 

Respeite os direitos humanos e proteja às crianças da exploração em quaisquer formas, 
especialmente sexual e laboral. 

Informe-se de como pode receber assistência médica ou entrar em contato com sua embaixada 
(para turistas estrangeiros) em caso de emergência.

Informe-se das condições meteorológicas quando acessar as zonas cordilheiranas ou de 
condições hidrometereológicas variáveis. Se �zer trilhas sozinho ou em grupos para a montanha, 
informe e deixe um registro de sua visita com os Carabineiros, CONAF ou outra instituição 
pertinente. 

Informe-se nos centros de informações turísticas que contem com o suporte institucional o�cial 
público ou privado, para obter uma informação objetiva, atualizada e com serviços e atividades 
turísticas que cumpram com as determinações legais dos lugares que visita. 

O desenvolvimento deste código se baseou no documento “Conselhos práticos 

para o viajante do mundo”, elaborado em 2010 pelo Comitê Mundial de Ética do 

Turismo e validado pela OMT e foi complementado com recomendações 

de�nidas pelo Serviço Nacional de Turismo (SERNATUR).


