
DECLARAÇÃO DE BECHINÊ  
A MARCAÇÃO DE PERCURSOS PEDESTRES NA EUROPA 

 
   Sob os auspícios da respectiva Federação Europeia (ERA), delegados de 24 
associações de pedestrianistas envolvidas na criação e manutenção de percursos 
marcados reuniram-se na localidade de Bechinê, República Checa, de 28 de Abril a 2 de 
Maio de 2004, na primeira conferência europeia da especialidade. No seu conjunto as 
associações envolvidas representam mais de cinco milhões de praticantes desportivos 
filiados. 
   Os participantes defendem unanimemente a importância da concepção, 
implementação, manutenção e valorização de percursos pedestres marcados na Europa, 
declarando o seguinte: 
 

* No decurso dos últimos cem anos os percursos pedestres marcados tornaram-se um 
elemento integrante amplamente reconhecido da paisagem europeia, contribuindo de 
forma relevante para a protecção e a compreensão do ambiente natural, para o 
conhecimento de locais históricos e, de um modo geral, para o nosso património 
comum. 

 
* A marcação de percursos pedestres, que nalgumas regiões tem uma tradição de mais 
de 130 anos, é levada a cabo na generalidade dos casos por associações desportivas, 
graças ao esforço voluntário de muitos milhares de pessoas. Com o passar dos anos 
tais pessoas tornaram-se num dos mais importantes grupos de voluntários da Europa. 
As associações de pedestrianismo orgulham-se dessa tradição. 

 
* Os vários métodos de marcação de percursos utilizados nas diferentes partes do 
continente tornaram-se com o decorrer dos anos parte integrante do património das 
respectivas regiões. 

 
* Desde 1969 os associados da ERA tem vindo a trabalhar na implementação de uma 
rede de 11 Rotas Europeias (percursos de grande rota designados pela letra E), a qual 
actualmente se encontra quase completa (*). Esse trabalho contribuiu e continua a 
contribuir para a compreensão mútua e o relacionamento amistoso entre as nações 
europeias, estimulando o estabelecimento de laços transfronteiriços fraternos, bem 
como reflectindo o rápido e significativo desenvolvimento de relações entre as 
associações dos países que aderiram recentemente à União Europeia e as associações 
dos membros históricos. 

 

                                                           
* Nota Tradução: Lamentavelmente, e como consequência directa da qualidade do dirigismo federativo que temos, 
grande parte do que falta completar diz respeito ao nosso país. Apesar disso, o CAAL (que por muito empenho que 
tenha, não tem qualquer jurisdição nesta matéria) foi o único membro português que se fez representar nesta 
conferência. 



   Os participantes na conferência concordam com os seguintes princípios gerais a aplicar 
no desenvolvimento da marcação de percursos pedestres na Europa: 
 

1.   
Os sistemas de marcação existentes devem ser desenvolvidos de tal modo que todos 
os percursos satisfaçam as necessidades dos praticantes e um mínimo de regras básicas 
standard. Esses requisitos encontram-se descritos num documento anexo (*) a esta 
declaração. As marcas e os percursos marcados utilizados e implementados pelas 
organizações membro da ERA, bem como os respectivos direitos de propriedade 
intelectual, devem ser protegidos e respeitados. 

 
2.   
De modo a manter e ampliar a rede de percursos pedestres marcados é imperioso 
defender os direitos de acesso de todos os cidadãos à natureza, pelo menos na 
extensão actualmente consagrada nos diversos países europeus. 
 
3.   

                                                          

A grande diversidade de sistemas de marcação vigentes na Europa não é um obstáculo 
à mobilidade dos praticantes ao longo da rede de percursos. No entanto é importante 
que estes sejam notificados da ocorrência de mudança de sistema sempre que no 
terreno atravessam uma fronteira entre zonas com diferentes métodos de balizagem. 
 
4. 
Qualquer eventual uniformização dos sistemas de marcação entre regiões ou países 
europeus apenas poderá ser levada a cabo mediante acordo mútuo. Qualquer pressão 
externa no sentido de forçar uma uniformização corre o risco de acarretar despesas 
inúteis, confusão, desmotivação dos voluntários e perda da identidade histórica dos 
referidos sistemas. 

 
5. 
Para assegurar a coerência da marcação de percursos na Europa basta garantir a 
aplicação dos princípios básicos referidos no ponto 1. 
 
6. 
Para implementar esses princípios, completar a infra-estrutura das rotas europeias (E) 
e estender a rede de percursos marcados para leste rumo a países que no futuro 
deverão aderir à União Europeia, será fundamental o apoio da U.E. Em compensação 
tais acções irão contribuir para o desenvolvimento da cooperação europeia, a 
protecção do meio ambiente, a divulgação e preservação do património comum e o 
incremento do turismo. 
 
Bechinê; 30 de Abrill de 2004 
 

 
* Nota Tradução: Este documento de requisitos foi objecto de detalhada elaboração e discussão por parte de todos os 
participantes na conferência. A sua versão final oficial, aprovada por unanimidade, com todo o rigor técnico 
indispensável, deverá ser disponibilizada tão breve quanto possível pela ERA. 


