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RESPONSIBLE
CAMPING
Seja parte de um campismo consciente e responsável.
Siga as Boas Práticas.
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Recomendações para a prática de
Campismo Consciente/ Responsável
• Adote as normas e as instruções definidas pelo
regulamento interno do parque de campismo;
• Cumpra todos os preceitos de higiene em vigor no parque,
nomeadamente os referentes à utilização dos fontanários,
balneários, destino do lixo, lavagem e secagem das louças e
da roupa, da prevenção de doenças contagiosas e da saúde
pública;
• Respeite as comunidades locais e o meio ambiente em
que se insere e que o acolhe temporariamente;
• Seja afável e cordial com os demais campistas, com os
funcionários do parque de campismo e com a própria
comunidade local;
• Evite ruídos e atitudes que perturbem a paz dos outros
campistas;
• Respeite as instalações que utilizar e os equipamentos
coletivos;
• Utilize os recursos disponíveis de forma responsável e
eficiente e evite desperdícios desnecessários;
• Proceda à separação primária do lixo que produz e
deposite nos recipientes existentes para o efeito no parque
de campismo;
• Procure manter sempre limpo e cuidado o espaço que
ocupa temporariamente;
• Evite o acesso a propriedades privadas e a utilização
massiva de espaços ambientalmente sensíveis;
• Evite caminhar por terrenos cultivados e arrancar plantas,
flores ou frutos;
• Tenha o máximo cuidado com o fogo, adote uma postura
responsável e utilize os espaços e equipamentos preparados
para a confeção de alimentos em segurança, para evitar a
ocorrência de incêndios;
• Circule, com veículo, nos locais de acampamento a
velocidade reduzida, tendo em vista a segurança das
pessoas e do material, não provocando ruídos
desnecessários;
• Evite abandonar os equipamentos e materiais diversos sem
que se certifique que todas as fontes de energia estão
desligadas;
• Entregue todos os objetos que se encontrem dentro da
área do parque de campismo e que não lhe pertençam;

