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Condições do serviço Intérprete do Arouca Geopark 

1. A prestação do serviço de visita interpretada ao Geoparque Mundial da UNESCO 

Arouca Geopark é assegurada pela Associação Geoparque Arouca (AGA) através da sua 

bolsa de intérpretes. 

2. Este serviço deverá ser requisitado com um mínimo de 15 dias à data pretendida para 

visita através do contacto geral@aroucageopark.pt , ou através de formulário próprio 

a ser disponibilizado na página web do Arouca Geopark 

3. A AGA compromete-se, no prazo máximo de cinco dias uteis, a confirmar o serviço 

propondo o programa de visita e indicando o nome e o contato do intérprete previsto.  

4. O pagamento deste serviço deverá ser efetuado junto da AGA, e por transferência 

bancária, até três dias antes da realização da visita. 

5. A fatura do respetivo serviço será emitida no prazo máximo de cinco dias úteis após o 

pagamento, de acordo com os dados indicados para este efeito, e é enviada 

preferencialmente por correio eletrónico. 

6. O número máximo de pessoas por grupo recomendado para um intérprete realizar o 

serviço é de 50 pessoas, salvo visitas aos Passadiços do Paiva e realização de percursos 

pedestres, cujo limite máximo recomendado é de 25 pessoas.  

7. O valor deste serviço não inclui seguro de acidentes pessoais nem entradas em 

museus, centros de interpretação e/ou entradas nos Passadiços do Paiva. 

8. Preço base do serviço: 

Tabela de preços do serviço  

Intérprete do Arouca Geopark 

Preço (isento de IVA pela al. 13 do art.º 9 do CIVA*) 

½ Dia (até 4 horas) 1 Dia (entre 4 e 8 horas) 

Até 20 pessoas  80€/grupo 150€/grupo 

                > 20 pessoas  4€/pessoa 7,5€/pessoa 

9. O preço referido no ponto 8 pressupõe que o ponto de encontro com o intérprete 

seja o mesmo que o local de término da visita. Para os casos em que tal não aconteça, 

aplica-se ao valor base o pagamento adicional de um euro por cada quilómetro de 

distância percorrida pelo intérprete entre ambos os pontos.  
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10. Relativamente ao ponto anterior, a título informativo, apresentam-se na seguinte 

tabela a distância média entre alguns locais de ponto de encontro e de término da 

visita: 

Pontos de encontro Coordenadas GPS Distância entre diferente pontos de encontro e término 

Areinho 
40°57'14.56"N 

8°10'26.59"W 

Centro histórico de Arouca – 15 km 

Chão de Ave – 30 km 

Espiunca – 15 km 

Serra da Freita – 35 km 

Centro histórico de Arouca 

(junto à entrada do Mosteiro de 

Arouca) 

40°55'42.21"N 

8°14'51.18"W 

Areinho – 15 km 

Chão de Ave – 15 km 

Espiunca – 20 km 

Serra da Freita – 20 km 

Chão de Ave 
40°53'23.37"N 

8°20'37.39"W 

Areinho – 30 km 

Centro histórico de Arouca – 15 km 

Espiunca – 30 km  

Serra da Freita – 10 km  

Espiunca 
40°59'33.96"N 

8°12'41.57"W 

Areinho – 15 km 

Centro histórico de Arouca – 20 km 

Chão de Ave – 30 km  

Serra da Freita – 35 km  

Serra da Freita 

(em frente ao parque de 

campismo) 

40°52'23.94"N 

8°17'31.13"W 

Areinho – 35 km  

Centro histórico de Arouca – 20 km 

Chão de Ave – 10 km  

Espiunca – 35 km  

 

 

20 de outubro de 2022 

A Direção da AGA – Associação Geoparque Arouca 


