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Artefactos
Venda, negociação ou exibição de artefactos históricos e
arqueológicos (exceto quando autorizado pela legislação
local ou internacional)

Bem-estar animal
Fornecedores / Atividades em que animais selvagens são comprados,
criados ou mantidos em cativeiro
- elefantes na Tailândia
- nadar com golfinhos etc.

Exploração e Assédio
Fornecedores não garantem políticas ou códigos de
conduta contra exploração, assédio comercial e sexual

Igualdade de Oportunidades
Fornecedores não garantem oportunidades de emprego,
incluindo em cargos de gestão e/ou façam
descriminação de género, raça, religião ou deficiência

Trabalho Decente
Empregadores não garantem um trabalho seguro,
saudável, salário digno, formações e oportunidades para
os seus colaboradores.

Serviços que Ameaçam a Comunidade
- ex: sobrecarga de população em regiões, comprometendo o
abastecimento de água, energia, saneamento ou alimento (mil
fontes no pico do verão)

Recolha e comércio de espécies selvagens
- comercio de sementes e/ou grãos locais
- comercio de animais selvagens



Apoio à Comunidade
(educação, formação, projetos)
- voluntariado numa escola local
- workshops com população local: culinária, artesanato, olaria ...
- participação nas iniciativas da comunidade local 

Emprego e empresários locais
- recurso a fornecedores locais
- recurso a fornecedores que contratam população local e lhes dão
oportunidades de progressão na carreira

Interações Culturais
(gerir e promover visitas a comunidades autóctones e a sítios cultural
ou historicamente sensíveis)
- recurso a guias locais
- adequar o tamanho dos grupos, frequência e calendarização às
fragilidades das comunidades e locais.

Proteção do Património Cultural
(contribuir para a proteção, preservação e valorização do património)
- visitas em que parte do valor dos ingressos contribuam para a
preservação de um monumento 
- apoios em espécie 

Apresentação da Cultura e património
(incorporar elementos autênticos, tradicionais e contemporâneos, da
cultura local nos programas).
- Almoço / Jantar em restaurantes tradicionais (culinária local)
- Participação em workshops/atividades de práticas e costumes
tradicionais (culinária, yoga, pintura, olaria...)

Compras Locais 
- privilegiar visitas a mercados locais, e seus artesãos,
honrando a prática de preços justos. 



Compras Eficazes, menos desperdício
- evitar buffets e outros modelos que contribuam para o desperdício
alimentar 
- evitar produtos em plástico, em prol de produtos reutilizáveis
- fornecedores com certificação ambiental (nomeadamente madeira,
papel, peixe, alimentos,...)
- experiências que acompanhem o processo desde a origem ao produto
final: fazer queijo; etc...

Visitas a áreas naturais
(gestão e promoção de visitas a áreas naturais de forma a minimizar
impactos negativos)
- recurso a guias locais
- adequar o tamanho dos grupos, frequência e calendarização às
fragilidades das áreas naturais.
- pagamento de taxas de entrada nas reservas naturais

Conservação Energia
- recurso a fontes renováveis de energia
- redução do consumo energia
- alojamentos que garantam práticas sustentáveis (questionário aos hotéis)

Conservação da Água
(o consumo de água é medido e são tomadas medidas para
minimizar o consumo total. Em áreas de alto risco de escassez são
definidos e seguidos objetivos de gestão da água baseados no
contexto local)
- Consumo de água consciente durante as atividades

Gases com Efeito Estufa
(calcular as emissões de forma a compensa-las)
- Privilegiar fornecedores com programas de compensação carbónica
- Viagens com compensação de CO2, para programas de apoio ambiental

Transporte
(são disponibilizadas ou facilitadas opções de transportes alternativos)
- opções de comboio
- recurso a bicicletas em tours, passeios ou veículos elétricos quando
disponíveis

Redução da Poluíção
(reduzir a poluição sonora, luminosa, de escoamentos, de erosão, de
substâncias redutoras da camada de ozono e de contaminantes do ar,
água e solo)
- ações de voluntariado. exemplo: recolha de lixo na praia
- Reciclagem do lixo assegurada nos vários pontos da viagem.

Conservação da Biodiversidade 
(minimização da perturbação dos ecossistemas havendo uma
compensação para a gestão da conservação)
- apoios monetários ou em espécie para a conservação de um parque
ou reserva (áreas naturais protegidas)

Interações com animais selvagens
- fornecedores cumprem com os códigos de conduta durante as visitas
organizadas, nomeadamente com as interações diretas com os animais
selvagens (alimentação, toque)
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