Portugal Secret Nature
Associação de Turismo e Conservação da Natureza

Carta de Compromisso
A Portugal Secret Nature – Associação de Turismo e Conservação da Natureza é uma
organização sem fins lucrativos, fundada em Almodôvar em Janeiro de 2020, com o
objectivo de promover o turismo activo responsável e contribuir para a conservação
da natureza nos concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique.
As espécies e habitats do Baixo Alentejo são uma forte atração turística na região, que
deve ser preservada e valorizada. A sustentabilidade do turismo de natureza depende de
um esforço colectivo de entidades públicas e privadas, em proteger os recursos naturais,
culturais e paisagísticos do território. A Associação nasce assim de uma vontade de
empresas turísticas que operam no território em contribuir directamente para ações de
conservação da natureza, numa ótica de corresponsabilidade e cooperação.

A articulação com todas as partes interessadas, a instalação
de novas infraestruturas de visitação e sinaléctica, a
capacitação dos operadores locais, a criação de novos
produtos turísticos e um forte investimento na promoção
turística nacional e internacional, são as bases de
ação da Associação Portugal Secret Nature.
Através da marca turística Portugal Wildscapes,
gerida pela Associação Portugal Secret Nature, é
desenvolvido o potencial do território para atividades
de natureza, nas suas diferentes modalidades, e
criado um modelo de financiamento inovador, em
que associados e turistas contribuem diretamente
para ações de conservação da natureza.

www.portugalwildscapes.com
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Compromissos dos Associados da Portugal Secret Nature
Os associados da Portugal Secret Nature garantem a continuidade e a visibilidade do
Projecto Portugal Wildscapes, contribuindo para o desenvolvimento de um destino turístico
de natureza responsável, que alia atividades turísticas de excelência à conservação da
natureza. Para tal, assumem implementar e seguir, tanto quanto possível, os seguintes
compromissos:

1) APOIAR A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
• Dar prioridade à protecção da natureza, através do envolvimento e apoio directo a
ações de conservação.
• Oferecer atividades turísticas de qualidade que garantam o mínimo impacto na
paisagem e biodiversidade
• Organizar eventos, produtos e serviços que possibilitem a conexão dos visitantes
com o património natural e que promovam uma conduta responsável
• Comunicar os valores naturais do território e as acções de conservação da natureza
implementadas pela Portugal Secret Nature e pelos seus associados.

2) OFERECER EXPERIÊNCIAS DE PROXIMIDADE,
SEGURAS E DIFERENCIADORAS
• Dinamizar experiências autênticas, com base no património natural e cultural da
região, acessíveis a todo o tipo de visitantes
• Apoiar a manutenção de infraestruturas de visitação, garantindo o acesso seguro e
cumprindo as normas de higienização e segurança sanitária

3) CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL
• Privilegiar a escolha de produtores locais, em termos gastronómicos, artísticos e
culturais
• Integrar ativamente a rede de associados
• Participar em ações de formação organizadas pela Associação e promover a troca de
conhecimento técnico entre associados

4) PROMOVER O TURISMO DE NATUREZA
• Desenvolver novos programas turísticos e eventos para caminhantes, ciclistas,
birdwatchers e turistas de natureza
• Disponibilizar serviços e produtos específicos para os segmentos acima mencionados,
incluindo transfers, refeições take-away, binóculos, bastões de caminhada, kit de
reparação de bicicletas, etc.
• Disponibilizar informação sobre rotas, pontos de interesse, atividades e operadores
na região
• Informar a Associação sobre problemas, sugestões e reclamações reportados pelos
turistas, relativos a programas e infraestrutura de visitação
• Promover a marca Portugal Wildscapes nas diversas ferramentas de comunicação
online e offline, em eventos e certames
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Declaração
A (empresa / entidade / alojamento / serviço / restaurante)
___________________________________________________
sediada em ___________________________________
e representada por ___________________________
compromete-se a integrar e participar ativamente na
rede de associados da Portugal Secret Nature,
a promover a marca turística Portugal Wildscapes
e a implementar, dentro do possível, os critérios descritos
na Carta de Compromisso.

Local e data:
Assinatura do representante:

Portugal Secret Nature
Associação de Turismo e Conservação da Natureza

portugalwildscapes.com
e-mail: portugal.secret.nature@gmail.com
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