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RESUMO 
 

As actividades físicas de aventura na natureza têm vindo a ter uma difusão notável nos 

últimos anos, bem como, a assumir uma importância crescente na sociedade actual. A par 

deste incremento, aumenta o número de praticantes, emergem novos valores, novas profissões 

e novas entidades do sector do turismo activo. Perante o estado evolutivo destas práticas 

surgem preocupações pelo seu crescimento desmesurado que comporta um risco não só para 

ambiente, como para os próprios praticantes (Pereira & Félix, 2002; Fernández, 2002). Neste 

contexto, o nosso estudo teve como objectivos: i) descrever o tipo de actividades promovidas 

pelas diferentes entidades; ii) compreender as diferenças entre as entidades, no que diz 

respeito à missão; iii) caracterizar os recursos humanos requisitados pelos dois tipos de 

entidades; iv) perceber se a formação profissional dos responsáveis pela concretização das 

actividades corresponde ao nível de exigência técnica e pessoal das actividades propostas, 

relativamente às questões de segurança dos participantes e do meio ambiente; e v) 

compreender e identificar se existem mais valias da organização destas actividades nos locais 

onde ocorrem. Para tal, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas (Ghiglione & Matalon, 

1997) a 6 responsáveis e 3 monitores das entidades públicas e privadas do concelho de Rio 

Maior, promotoras de actividades físicas de aventura na natureza. Os textos obtidos foram 

sujeitos à técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2004; Vala, 1986), da qual surgiram as 

seguintes categorias: i) entidade; ii) actividade; iii) preservação ambiental; iv) segurança; v) 

formação; vi) turismo; e vii) legislação. As principais conclusões foram as seguintes: i) as 

entidades públicas e privadas desenvolvem o mesmo tipo de actividades, mesmo sujeitas a 

obrigações diferentes perante a lei; ii) as actividades relacionadas com montanhismo, tais 

como as caminhadas e os percursos pedestres são as que se destacam em todas as 

entidades; iii) os responsáveis e monitores demonstraram estar sensibilizados para as 

problemáticas da conservação da natureza, parecendo colocar em prática determinadas 

formas e meios para a respectiva preservação, mas não existe conformidade quanto à sua 

actuação; iv) o índice de acidentes parece ser reduzido e sem gravidade. As principais causas 

apontadas relacionam-se com a ausência: de conhecimentos, de formação, experiência, 

manutenção e inspecção dos recursos materiais; e, ainda, pelo incumprimento de regras de 

segurança, pelo excesso de confiança e por factores de ordem natural. v) os monitores 

responsáveis pelas actividades apresentaram, de uma forma geral, formação superior e técnica 

relacionada com a área, considerando que esta, de um modo geral, deve ser da 

responsabilidade das Federações e as Universidades; vi) Rio Maior parece apresentar-se como 

um forte potencial destino turístico, pelas características naturais, patrimoniais e culturais e, 

também, pela promoção desportiva de uma forma geral, e a promoção das actividades físicas 

de aventura na natureza, em particular; vii) as leis que regulam as actividades físicas de 

aventura na natureza parecem não ser adequadas nem servir os interesses das entidades.  
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ABSTRACT 
 

The adventure physical activities in nature have been having notable diffusion in the last few 

years, as well as assuming an increasing importance in actual society. Along with this 

increment, it increases the number of practitioners, new values emerge, new professions and 

new entities in the active tourism sector. Facing the evolutionary state of these practices, 

worries appear for its unmeasured growth which holds a risk not just for the environment, but 

also for the practitioners themselves (Pereira & Félix, 2002; Fernández, 2002). In this context, 

the goals of our study were: i) to describe the type of activities promoted by the different entities; 

ii) to understand the differences between the entities, in what concerns the mission; iii) to 

characterize the human resources requested by the two types of entities; iv) to understand if the 

education of the responsible for the activities corresponds to the level of technical and personal 

requirements of those activities; and v) to understand and identify the existence of returns from  

this activities to the localities where they occur. For that, in-depth interviews (Ghiglione & 

Matalon, 1997) were made to 6 responsibles and to 3 monitors of the public and private entities 

from Rio Maior, promoters of adventure physical activities in nature. The obtained texts were 

submitted to content analysis (Bardin, 2004; Vala, 1986), of which the following categories 

appeared: i) entity; ii) activity; iii) environmental preservation; iv) safety; v) education; vi) 

tourism; and vii) legislation. The main conclusions were the following: i) the public and private 

entities develop the same type of activities, even subjected to different obligations before the 

law; ii) the activities related to mountaineering, such as hiking and trekking are the ones that 

detach in all entities; iii) the responsibles and monitors demonstrated to be aware of the 

problematic of nature conservation, seeming to place in practical determined forms and means 

to the respective preservation, but there is no conformity in its performing; iv) the index of 

accidents, during the realization of the adventure physical activities in nature, seems to be 

reduced, and  without significance. The main causes are related with the absence of: 

knowledge, education, experience, maintenance and inspection of material resources; as well 

as  with non-compliment of safety rules, excess of trust and by factors of natural order; v) in 

general, all the responsible monitors for the activities have academic and technical education 

related to the area, and think that the education must be a responsibility of Federations and 

Colleges; vi) Rio Maior seems to present itself as a strong potential touristic destination, for its 

natural, patrimonial and cultural characteristics and, also, for the sportive promotion, in general, 

and the promotion of the adventure physical activities in nature, in particular; vii) the laws that 

regulate the adventure physical activities in nature do not seem to be adequate nor serve the 

interests of the entities.  

 

KEY-WORDS: ADVENTURE PHYSICALL ACTIVITIES IN NATURE, ENVIRONMENTAL 

PRESERVATION, SAFETY, FORMATION, TOURISM. 
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RÉSUMÉ 
 

Les activités physiques d’aventure dans la nature, sont dans les dernières années de 

plus en plus difusées; elles assument dans la societé actuelle une importance croissante. 

Parallèlement à ce dévelopement, le nombre de pratiquants augmentent, surgent de nouvelles 

valeures, de nouvelles professions et des nouveaux organismes du secteur du tourisme actif. 

Face a l’ évolution de ces activités surgent des préoccupations sur son croissement démesuré 

qui représente un risque autant pour l’envirronement ainsi que pour les propres pratiquants de 

ces activités (Pereira & Félix, 2002; Fernández, 2002). Dans ce contexte, notre travail a eu pour 

objectif: i) décrir le type d’ activité promulguée par différent organismes; ii) comprendre les 

différences entre ces derniers, sur le point de vu de la mission; iii) caractérizer les recours 

humains solicités par les deux types d’ organismes; iv) savoir si la formation professionelle des 

responsables pour la concrétization des activités correspond au nivau d’ exigence technique e 

personnel des activités proposées, relativement aux questions de securité des participants et 

de l’environnement; et v) comprendre et identifier si il existe des plus values de l’organisation de 

ces activités dans les locaux où elles sont pratiquées. Ainsi il a été réalizé des entrevues 

détaillées (Ghiglione & Matalon, 1997) à six responsables et troi moniteurs d’ organisme 

publique et privé de la ville de Rio Maior, qui sont des promoteurs des activités physiques 

d’aventure dans la nature. Les résultas obtenus ont été structurés par les suivants thèmes: i) 

organisme, ii) activité; iii) préservation de l’environnement; iv) sécurité; v) formation; vi) 

tourisme; et vii) législation. Les principales conclusions sont les suivantes: i) les secteurs 

publique et privés développent le même type d’activité, sous réserves d’ obrigations différentes 

devant la loi; ii) les activités relationées avec l’alpanisme comme les promenades et les 

randonnées sont les plus relevantes dans tous les organismes; iii) les responsables et les 

moniteurs sont sensibilizés par les problèmes de la protection de la nature, ils semblent mettre 

en pratique certaines formes et certains moyens pour sa protecton, mais il n’existe pas des 

conformités à sa pratique; iv) le taux d’accidents durant la réalization des activités, se révèle 

être réduit, sans gravité. Leurs principales causes sont dû a l’absence: des connaissances, de 

la formation, de l’expérience, de la manutention et l’inspection du matériel; ainsi que, par la non 

respect des règles de sécurité, par l’excês de confiance et par des facteurs d ’ordre naturel.v) 

les moniteurs responsables des activités ont en général une formation supèrieur et technique 

relacionée avec ce secteur, cette dernière est en général de la responsabilité des fédérations et 

des facultés; vi) Rio Maior est l’un des potentiels lieux de tourisme, recherché pour ses 

caractéristiques naturrelles, culturelles et historiques; ainsi que son oferte d’une forme gérale sa 

promotion sportive et particulièrement par sa propagance des activités physiques d’aventure 

dans la nature; vii) les lois qui gèrent les activités physiques d’aventure dans la nature ne 

semblent pas être apropriées et ne correspondent pas aux intérêts des organismes.  

 
MOTS-CLES: ACTIVITÉS PHYSIQUE D’AVENTURE DANS LA NATURE, ENVIRONNEMENT, 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos temos assistido a grandes mudanças sociais, culturais, 

políticas, ideológicas e tecnológicas que contribuíram para alterações 

substanciais no que respeita às práticas desportivas. Neste contexto, surgiram 

as actividades físicas de aventura na natureza (AFAN) que representam os 

novos valores da sociedade contemporânea, dos quais se destacam o 

hedonismo, o gosto pelo risco, a superação e a exaltação, o individualismo, a 

busca das origens e, consequentemente, a busca da natureza e os valores 

ecológicos (Pereira & Félix, 2002). Estes valores tiveram como consequência a 

busca crescente das AFAN. Segundo Betrán (1995), os elementos essenciais 

que formam a identidade das AFAN são o prazer, a natureza, a emoção, a 

diversão e a aventura ao alcance de todos pela forma como se praticam, de 

maneira individualizada ou na companhia de outros, ou até mesmo em 

cooperação, sem distinção do sexo, idade e nível. 

Adicionalmente, uma das características destas actividades é o facto de 

pôr em jogo fortes doses de risco (Funollet, 1989). Assim, este é mais um 

factor que contribui para o seu incremento, ou seja, por proporcionarem 

sensações agradáveis e emocionantes, outros estados de consciência, bem 

como, sensações de viver momentos únicos e excepcionais com riscos 

controlados, fora dos meios habituais.  

Na verdade, segundo Miranda, Lacasa e Muro, (1995), as AFAN vêm 

difundindo-se vertiginosamente por múltiplos factores, evidenciando-se a 

necessidade de contacto com a natureza, como forma de fuga da sociedade 

demasiado rotineira e controlada, como escape da vida quotidiana. Este 

fenómeno social, segundo Pereira (1996), tem caracterizado a presente 

sociedade, ou seja a necessidade de encontrar algo que anda perdido, a 

natureza do homem. E assim, talvez numa ânsia crescente de procurar aquilo 

que resta da Natureza, o homem encontrou nos desportos realizados no meio 

natural um meio de satisfação (Garcia, 1997).  

Por consequência desta necessidade de contacto com a natureza, os 

espaços naturais surgem cada vez mais, no contexto internacional e nacional, 

como destinos turísticos associados à prática de AFAN (Fernández, 2002). 

Simultaneamente, o novo modo de viver as férias impulsionou o aparecimento 



Introdução 
 

4 

de numerosas empresas e serviços. Assim, as AFAN consolidaram-se no 

tempo do lazer promovendo o chamado “Turismo de Natureza”, o “Eco-

Turismo”, “Turismo em Meio Rural”, “Turismo Cultural”, o “Turismo de 

Aventura” e o “Turismo Desportivo”, cada vez mais massificados, devido ao 

alcance da tecnologia, a implantação do paradigma ecológico e à influência dos 

meios de comunicação social.  

Relativamente às novas formas de turismo, as AFAN têm tido um 

incremento considerável nos últimos anos, contribuindo para o crescimento de 

um grande mercado. Estas entidades têm crescido em número e no tipo da 

actividades que oferecem no âmbito do, habitualmente, designado espaço 

natural, ou seja na Natureza, um cenário que se revela, desde logo, como uma 

vantagem, proporcionando uma atmosfera rica em todos os sentidos (Pereira & 

Félix, 2002). Porém, o incremento das AFAN, para além dos aspectos positivos 

tem muitos aspectos negativos no que toca ao potencial de infligir danos na 

natureza, nas comunidades, culturas e sociedades. Estas podem contribuir 

para a degradação do meio, uma vez que os espaços naturais sofrem um 

enorme desgaste com determinadas actividades, tanto pela grande pressão 

que exercem, como pelo aumento progressivo de praticantes (Funollet, 1989). 

Adicionalmente, a massiva difusão das AFAN, resulta, por vezes em que 

pessoas inexperientes ou com conhecimentos inadequados para a prática 

destas actividades cometam imprudências que podem custar a vida humana 

(Fernández, 2002). Apesar disso, factos demonstram que também podem 

trazer benefícios em termos de protecção ambiental e conservação 

sociocultural. Isto é, segundo Macaya (2004), a associação do desporto às 

actividades turísticas pode ser um elemento de controlo e de desenvolvimento 

positivo, se as AFAN forem concebidas dentro de um espírito de desportista 

como agente do processo de conservação.  

No entanto, no que diz respeito a Portugal, quase todas estas 

actividades são fundamentalmente lúdicas, sem normas estritas e 

institucionalizadas que permitem a existência de práticas anárquicas, podendo 

repercutir-se tanto na segurança dos praticantes, como nos ecossistemas que 

são utilizados para a sua realização. Neste contexto, segundo Constantino 

(1997), são urgentes medidas legislativas cautelares de utilização intensiva de 

recursos naturais. Adicionalmente, a omissão legislativa no que respeita à 
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formação-técnica para aqueles que se ocupam como monitores, a falta de 

enquadramento e acompanhamento da prática desportiva, em actividades 

desta natureza, suscita para a urgente regulação e controle do sector. 

Dado este panorama de desenvolvimento da oferta de AFAN em 

Portugal existem vários aspectos que carecem de conhecimento e 

compreensão. Assim, este trabalho tem como objectivos:  

• Identificar a natureza das actividades propostas pelas entidades 

privadas e públicas, descrevendo o tipo de actividades 

promovidas; 

• Compreender as diferenças (para além dos fins lucrativos das 

primeiras) entre os dois tipos de entidades; 

• Caracterizar os recursos humanos requisitados pelos dois tipos 

de entidades; 

• Perceber se a formação profissional dos responsáveis pela 

concretização das actividades corresponde ao nível de exigência 

técnica e pessoal das actividades propostas; 

• E, por último, compreender se existem (e quais os tipos de) mais 

valias da organização destas actividades nos locais onde 

ocorrem. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E O SURGIR DE NOVAS 
PRÁTICAS DESPORTIVAS  

 

Actualmente, as AFAN têm tido uma difusão admirável e têm vindo a 

assumir uma importância crescente na nossa sociedade. Efectivamente, as 

AFAN parecem ser cada vez mais procuradas, por um lado, “para a 

concretização do uso social do tempo livre” (Pereira, 2004:141) e, por outro 

lado, “para um contacto com a própria Natureza, talvez numa atitude 

romântica” (idem:141). Estes sinais indicam uma transformação da consciência 

cultural e desportiva contemporâneas, cujo o uso social do tempo livre se 

traduz numa alteração ao sentido profundo das formas e conteúdos das 

práticas do desporto. Na realidade, este uso e incremento da importância do 

tempo livre é fruto de alterações muito abrangentes na nossa sociedade e, em 

particular, no quadro axiológico. Assim, nota-se, por um lado, uma perda de 

centralidade do trabalho em favor do lazer libertador e instância de realização 

pessoal (Gama & Santos, 1991). De facto, é visível a crescente importância do 

lazer, consubstanciando-se na diversidade de actividades que podem 

preencher esse tempo, entre as quais as AFAN.  

Pensamos, então, ser necessário expor algumas das mudanças na 

sociedade ocidental, bem como alguns dos novos valores que emergem dela, e 

o consequente aparecimento e o funcionamento das actividades desportivas de 

aventura, na natureza. 

Individualismo, pluralismo, hedonismo, indeterminação e personalização, 

são alguns termos utilizados por Gervilla (1993) para caracterizar a nossa 

sociedade. São, pois, características de correntes de alteração no quadro 

axiológico de onde se destacam valores como o hedonismo, o gosto pelo risco, 

a superação e a exaltação, o individualismo, a busca das origens e, 

consequentemente, a busca da natureza e os valores ecológicos (Pereira & 

Félix, 2002). Valores que terão resultado na busca crescente das AFAN (idem). 

Domingo (1991), em análise a estas transformações, verificou uma 

predominância pela busca da qualidade de vida e a intensidade de sensações, 
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o risco incrementado e um marcado gosto pela figura corporal. Pereira e Félix 

(2002), para além de confirmarem estas transformações de valores, 

apresentaram novos valores relativos à sociedade actual, nomeadamente, a 

ideia de que mais que o esforço, é importante que se sinta a busca do máximo 

prazer no que se faz. Também para Bétran e Bétran (1995), um dos traços que 

melhor caracterizam a sociedade contemporânea é a procura da felicidade, da 

alegria. O hedonismo é, com efeito, um dos valores mais significativos da 

sociedade contemporânea, sendo apresentado por Fortuna, Ferreira e 

Domingues (2002) com os seguintes traços: 

• O primeiro traço diz respeito ao facto de a busca da satisfação pessoal 

se ter deslocado do prazer alcançado a partir da prática de consumo, 

para se procurar uma variedade de experiências tão indiferenciadas 

como estimulantes, promovidas pelas oportunidades do consumo em 

geral; 

• O segundo traço é respeitante à mobilização dos indivíduos nas 

escolhas e decisões de compra em função de factores como o preço, 

qualidade dos produtos e serviços tendo como preocupação aspectos 

éticos, estéticos e ecológicos de consumo, ou seja, verifica-se uma nova 

consciência na compra de acordo com os novos valores da sociedade 

contemporânea;  

• Por último, o terceiro traço do hedonismo actual baseia-se no facto do 

prazer que era retirado directamente da posse dos objectos, passar a 

resultar sobretudo do controlo do significado simbólico que esses 

objectos transmitem ou de que são investidos. 

Por conseguinte, pode dizer-se que valores como a personalização e a 

busca do prazer (Pereira & Félix, 2002) adquirem notoriedade, uma vez que 

cada indivíduo procura ser o mais eficaz possível, procura o sucesso em tudo o 

que faz, adquirindo um estatuto de centralidade. Na realidade, o processo de 

personalização é um aspecto fulcral, na medida em que as instituições 

doravante se fixam nas motivações e nos desejos, incitam à participação, 

organizam os tempos livres e as distracções, manifestam uma mesma 

tendência no sentido da humanização, da diversificação, da psicologização das 

modalidades (Lipovetsky, 1989). 
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Neste sentido, pode dizer-se que o individualismo hedonista, unido ao 

prazer do consumo (Pereira & Félix, 2002), legitimado pela cultura pós-

moderna, contribuiu para o destaque das AFAN. Surgiram novas posturas 

organizacionais, outros modelos de desporto. Na verdade, a prática de 

actividades fora dos seus territórios tradicionais, cujo desenvolvimento e 

incremento envolve emoção, risco, prazer, sensação de limite e aventura, 

surgiram com grande força e continuam a ter um grande incremento na 

sociedade actual. Paralelamente, o mundo da tecnologia vem inovando, 

criando, sofisticando e aperfeiçoando artefactos e materiais esteticamente 

fabulosos e vistosos que permitem ao Homem executar e praticar as AFAN em 

segurança. Graças à tecnologia, o homem pode elevar-se como um pássaro, 

nadar como os peixes, deslizar como o vento, daí estas actividades não 

passarem despercebidas na nossa sociedade cada vez mais rotineira e 

controlada.  

Efectivamente, de acordo com Miranda, Lacasa e Muro (1995), entre os 

factores que favoreceram a difusão vertiginosa dos últimos anos das AFAN 

destacam-se: 

• A necessidade de contacto com a natureza, como forma de fuga da 

sociedade demasiado rotineira e controlada, como escape da vida 

quotidiana; 

• A busca de sensações e emoções, uma vez que proporcionam 

sensações agradáveis e emocionantes; 

• A busca de outros estados de consciência; 

• Um novo modo de viver as férias que impulsionaram o aparecimento de 

numerosas empresas e serviços; 

• A reactivação de zonas desfavorecidas. 

Ainda associado ao despertar social de tentar viver intensamente o 

tempo livre, “a nossa cultura caracteriza-se pelo culto da imagem e a actividade 

comercial aproveita-se disso” (Pereira & Monteiro, 1995:112). De facto, é 

perceptível, através da publicidade, a associação de determinadas actividades 

de exploração da natureza, induzindo uma crescente adesão à sua prática 

(idem). Algo que vem de encontro à ideia de que a publicidade “sustenta, 

rentabiliza e recria a aspiração à realização pessoal, ao estilo de vida, à 
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expressão própria” (Silva, 2002:137). E assim, os media, baseados na sua 

lógica comercial, aproveitam toda a espectacularidade física e estética 

proporcionada pelo desporto em si, com o objectivo de vender os «seus» 

produtos.  

Adicionalmente, fruto do progresso, do desenvolvimento da humanidade, 

do ambiente cinzento das cidades e a falta de zonas verdes, verifica-se uma 

procura desenfreada da natureza e também “no desporto se repercute esse 

desejo do homem” (Pereira, 1998:86). Mais do que isso, assistimos ao 

“desenvolvimento de uma cultura, em que o meio ambiente é um dos valores 

centrais a uma reconciliação com a natureza” (idem:87). Daí que possamos 

afirmar que a vida ao ar livre não é encarada como um simples passatempo, 

mas como uma «válvula de escape» do homem, uma necessidade de se voltar 

a encontrar consigo e de se encontrar com o algo perdido – a «sua» natureza 

(Pereira & Monteiro, 1995). De facto, a sociedade actual parece ter “a 

necessidade de encontrar algo que anda perdido, a natureza do homem” 

(Pereira, 1996:5). Do mesmo modo, este fenómeno caracteriza-se, segundo 

Garcia (1997), na ânsia crescente de procurar aquilo que resta da Natureza e a 

satisfação que o homem encontrou nos desportos realizados em meio natural. 

Neste contexto, não é raro que um «santuário», como a natureza, seja 

«invadido» por uma série de infra-estruturas por parte das empresas que 

desenvolvem AFAN (Pereira & Félix, 2002) e que, de um modo bem evidente, 

“estão a sinalizar novos tempos e diferentes investimentos” (Constantino, 

1997:118). Estas empresas, atentas às necessidades, têm crescido em 

número1 e no tipo de actividades que oferecem. São empresas que 

desenvolvem as suas actividades no âmbito do, habitualmente, designado 

espaço natural, ou seja na Natureza. Um cenário que se revela, desde logo, 

como uma vantagem, proporcionando uma atmosfera rica em todos os sentidos 

(Pereira & Félix, 2002). As AFAN surgem, então, tendo como palco, cenário e 

público a natureza, onde a água, a terra e o ar se transformam num grande 

ginásio, e em que a natureza se torna num parceiro indispensável, exigindo a 

sua preservação, como condição necessária (Constantino, 1997). 

                                                 
1 Segundo dados da Direcção Geral de Turismo (2006), existem em Portugal 317 empresas 
licenciadas para exercer a actividade de animação turística. 
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De facto, os novos desportos, do tempo livre e do lazer, cada vez mais 

populares, aparecem junto dos novos paradigmas axiológicos centrados na 

auto-realização e na melhoria da qualidade de vida em substituição da 

competição e tensão (Miranda, Lacasa & Muro, 1995). É neste contexto que 

Pereira e Félix (2002) afirmam que os valores relacionados com o esforço, 

rendimento e sacrifício, inerentes à cultura moderna, parecem estar fora de 

moda. As autoras referem ainda que as actividades em que o prazer corporal 

se sobrepõe a uma ideia de vitória, sacrifício, livre de horários, que transmitem 

a sensação de liberdade, sem compromissos, têm um papel cada vez mais 

preponderante no seio da sociedade contemporânea. 

Assim, a par de um desporto altamente formalizado, como o desporto de 

alta competição, surgem novas formas de praticar desporto, as AFAN, onde as 

regras são criadas pelo próprio praticante. 

 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE 
AVENTURA NA NATUREZA 

 
Com as novas mudanças ideológicas e tecnológicas da era pós-

moderna surgem as actividades físicas de aventura na Natureza. Para o nosso 

estudo, é conveniente caracterizá-las e enquadrá-las perante os novos valores 

da actualidade, para a compreensão da sua proliferação, tanto numa 

concepção desportiva, como recreativa. Uma expansão que se tem verificado 

em todos os estratos sociais, quer através da prática individualizada ou entre 

amigos, quer através da organização de empresas que comercializam o risco e 

a aventura.  

Segundo Betrán e Betrán (1995), as AFAN consolidaram-se no tempo do 

lazer activo, promovendo o turismo activo cada vez mais massificado, devido 

ao avanço da tecnologia aplicada ao âmbito recreativo, à implantação do 

paradigma ecológico e à influência dos meios de comunicação social. Já na 

opinião de Carvalho e Riera (1995), as AFAN surgem como uma nova 

possibilidade do homem obter o seu equilíbrio interior ao mesmo tempo que 

busca prazer, “aventura” na natureza, colocando-se à prova a cada minuto, 

libertando-se das regras sociais a cumprir quotidianamente e, finalmente, 
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procurando a aventura de ser ele mesmo o dono das suas emoções, mas em 

segurança. 

De acordo com alguns autores, como Miranda, Lacasa e Muro (1995) e 

Domingo (1991), as origens das actividades físicas de aventura na Natureza 

são diversas e dependem de cada desporto em concreto. No entanto, 

começaram a surgir na década de 1960 e a sua difusão e popularidade deu-se 

na década de 1970, perante os novos hábitos e gostos da sociedade pós-

industrial. Estas actividades deram origem a uma nova forma de viver as férias 

e os fins-de-semana, as quais são denominadas, por Miranda, Lacasa & Muro, 

(1995), por turismo de aventura. 

Na Europa, estes desportos foram importados da Costa Oeste dos 

Estados Unidos, tendo aparecido na Califórnia, em 1964, o surf, windsurf, 

depois a asa-delta, o skateboarding e, paralelamente, inventaram-se formas 

alternativas de praticar os desportos na natureza, tal como o rafting e o 

hidrospeed. 

Em Dezembro de 1985, na celebração do Primeiro Simpósio 

Internacional com o título “La Glisse”, na estação invernal de Tignes (Alpes), 

confirmou-se esta nova realidade no universo das práticas corporais, nos 

países economicamente avançados, em alternativa às práticas desportivas 

com fins, motivações e características claramente diferentes (Betrán, 1995). 

A estas práticas desportivas, Domingo (1991) designa de “desporto 

californiano” reportando-se à origem geográfica das práticas mais genuínas e 

denomina-as de “novos desportos”, por expressarem novas práticas. Não 

obstante, é de salientar que neste universo de práticas existem diversas 

classificações em volta das características que as compõem. Assim, estas 

práticas também são designadas de forma genérica como desportos de 

aventura e, por vezes, de desportos de risco. Porém, Funollet (1995) não 

concorda com esta designação porque considera que não favorece a sua 

difusão. Por conseguinte, o autor propõem utilizar a expressão “actividades 

desportivas” em lugar de “actividades físicas” pelo desporto, ou actividade em 

si, e “meio natural” em lugar da “natureza” em sentido mais restrito, ou seja, o 

conjunto de elementos ou de espaços naturais não modificados nem alterados 

pelo homem. Sugere ainda que não se utilize o termo “aventura” pela vivência 

de uma actividade ao limite das possibilidades controláveis. 
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Apresentamos em seguida uma proposta de classificação para estas 

actividades com base nos autores Betrán e Betrán (1995) e Miranda, Lacasa e 

Muro (1995):  

• “Novos desportos”, ou seja, um novo ramo do desporto, pelo seu 

carácter inovador, diferente e alternativo em relação ao desporto 

clássico; 

• “Desportos de Aventura”, pela busca da incerteza e risco em 

contraposição com a tendência do desporto clássico em reduzir 

sistematicamente a incerteza; 

• “Desporto tecnológico”, pela simbiose da tecnologia e natureza, 

imprescindível para a prática destes desportos, por exemplo, nunca 

seria possível praticar BTT com uma bicicleta de ciclismo;  

• “Desporto em liberdade”, em atenção à pouca sujeição a normas 

regulamentares e à larga possibilidade de prática em meio natural; 

• “Desportos Californianos”, em expressa indicação à origem de algumas 

práticas deste âmbito, por exemplo, o surf; 

• “Desporto Selvagem”, para marcar o carácter natural, aberto e incerto da 

sua prática em oposição ao desporto estruturado e civilizado; 

• “Actividades deslizantes de aventura e sensação na natureza”, pela 

razão de quatro parâmetros básicos que compõem a maioria delas, ou 

seja: desenvolvem-se em meio natural, o seu carácter deslizante, a 

produção de sensações corporais e o sentido da aventura para os 

praticantes; 

• “Actividades desportivas de recreio e turísticas de aventura” que incidem 

essencialmente nos termos da recreação e do turismo. 

Tendo em conta o apresentado, podemos dizer que não parece ser 

consensual uma única classificação, não obstante, para o âmbito do nosso 

estudo, optamos pela designação “Actividades Físicas de Aventura na 

Natureza”, uma vez que conjuga as três principais características das 

actividades em estudo, nomeadamente: 

• “Actividades Físicas”, uma vez que se ajustam a um tipo de actividades 

mais ou menos energéticas que necessitam de condição física em 

função de cada uma delas;  
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• “Aventura”, por ser um termo muito utilizado pelos meios de 

comunicação, empresas de Animação Turística, para divulgar o risco e a 

adrenalina que envolve estas actividades; 

•  “Natureza”, porque se desenrolam em meio natural, o menos adulterado 

possível.  

Neste contexto, podemos entender as AFAN como aquelas actividades 

físicas do tempo livre que buscam a aventura imaginária, sentindo emoções e 

sensações hedonistas fundamentalmente individuais e em relação com um 

ambiente natural (Betrán & Betrán, 1995).  

Seguindo a concepção da actividade física postulada por Lagardera 

(1993), que pretende a utilização do termo actividade física relativamente a 

termos tais como físico-educativas, físico-recreativas, actividades desportivas, 

etc; podem-se distinguir diferentes posicionamentos que têm como eixo central 

um conjunto de objectivos e acções desenvolvidas num ambiente natural 

(Figura 1). 

• Os que perseguem as finalidades educativas, utilizadas no mundo 

escolar e do associativismo, onde a natureza em vez de ser lugar de 

prática é um local de reflexão ecológica. As acções fornecem os 

benefícios aos próprios sujeitos e às relações entre sujeitos e o 

ambiente onde se desenvolvem;  

• Outras simplesmente recreativas, onde as actividades em meio natural 

estão incorporadas pela sociedade de consumo com objectivos de 

turismo activo, ou como forma de passar as férias ou os fins-de-semana; 

• Um posicionamento desportivo-competitivo, a partir do qual as práticas 

em meio natural caracterizadas pela origem lúdica e pouco 

convencional, se transformam em práticas totalmente regulamentadas; 

• E um posicionamento utilitário-instrumental, como as actividades de 

outdoor training, team building, cursos endereçados aos quadros 

superiores de empresas, onde se pretende que a realização de 

actividades de risco melhore as suas atitudes directivas e de trabalho 

em equipa. Nos programas dos cursos incluem-se actividades como o 

rapel, escalada, descidas por tirolesas, etc., combinando-se com temas 

de marketing, técnicas de direcção, etc. Neste posicionamento utilitário-
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instrumental incluem-se também actividades com objectivos 

terapêuticos, científicos, profissionais, etc.  

 

 
 
FIGURA 1: Planeamento actual das actividades físicas em ambiente natural 

(Adaptado de Lagardera, 1993). 

 

Quanto à classificação taxinómica das AFAN, Betrán e Betrán (1995) 

propõem cinco critérios, dando lugar à posterior classificação segundo as suas 

características intrínsecas e extrínsecas: 

• Ambiente físico, ou seja, lugar ou ecossistema onde se desenvolvem as 

actividades, onde se inclui o meio (ar, terra e água), o plano (horizontal 

ou vertical) e a incerteza do meio (estável ou instável); 

• Ambiente pessoal, referente ao praticante, em relação às suas 

sensações (prazer/relaxamento ou stress) e emoções a nível psicológico 

(hedonistas e ascéticas) e os recursos biotecnológicos (artefacto 

mecânico/tecnológico, artefacto a motor, suporte ou ajuda de um animal) 

utilizados a nível físico; 

• As Actividades diferenciadas segundo o meio em que actuam. Os 

autores apresentam uma selecção de 32 actividades: canyoning, 

hidrospeed, rafting, surf, cruzeiros, motos de água, vela, mergulho, 

rapel, escalada, alpinismo, espeleologia vertical, BTT, esqui alpino, 
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patins em linha, moto, todo terreno 4x4 (TT), cicloturismo, 

pedestrianismo, orientação, espeleologia horizontal, trenós a cavalo, 

teleférico, ultra leve, aeronave, asa delta, parapente, paraquedismo, 

salto de ponte, voo livre. No anexo 2 apresentamos uma breve 

caracterização de alguns exemplos de AFAN2. 

• Valorização ético – ambiental, sobre o impacto ecológico que se exerce 

sobre o meio, sendo conscientes que todas são em maior ou menor grau 

degradantes, podendo ser de alto, médio ou baixo impacto; 

• Meio social onde se desenvolvem, na medida que estas actividades se 

marcam por um carácter individualista, no entanto, pode desenrolar-se 

em grupo. 

Perante o referido, quando se realiza estes tipos de actividades estão 

sempre presentes, no mínimo, três elementos: o praticante, o material e o 

espaço de prática (Funollet, 1995). Relativamente ao último elemento, as AFAN 

poderão ser realizadas em três planos ou meios, designadamente: a 

terra/terrestre, a água/aquático e o ar/aéreo, com a imprescindível colaboração 

da tecnologia (equipamento, material, mecanismos, meios de controle) e dos 

recursos naturais (Betrán & Betrán, 1995; Guzmán, 2002; Melo, 2003; Marinho, 

2004). Além dos aspectos referidos, outros factores que conformam as 

determinantes destas actividades são as possibilidades de relação dos 

praticantes condicionadas pelo tipo de trajectória que se utilizam, o plano sobre 

o qual se actua, o tipo de elemento sobre o qual se realiza o contacto e a forma 

como realiza (Funollet, 1995). 

Tal como referido anteriormente, esta área de acção tem, como 

denominador comum, a prática num ambiente natural, proporcionador de uma 

estreita relação dialéctica com a natureza. Neste sentido, na perspectiva de 

Pires (1990), as AFAN podem ser entendidas como uma aventura desportiva 

praticada e vivida em plena natureza. Efectivamente, estas actividades, 

marcadamente espontâneas e lúdicas, colocam o sujeito em relação com o 

mundo dos sentidos e da emoção, onde a natureza é vista sob uma 

perspectiva de aventura e de risco. Daí que se possa dizer que a busca por 

                                                 
2 Este conjunto de actividades está tipificado no Programa de Desporto de Natureza em Áreas 
Protegidas (Decreto Regulamentar n.º18/99 de 27 de Agosto alterado pelo Decreto 
Regulamentar n.º17/2003, de 10 de Outubro, Artigo 3.º). 
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estas actividades está impulsionada pelo desejo de experimentar algo novo, 

emoções com prazer, valendo-se da tecnologia infiltrada na esfera da 

recreação e lazer (Marinho, 2004).  

Segundo o conceito proposto por Pires (1992), o desporto de aventura é um 

sector desportivo que apresenta na sua caracterização quatro elementos 

motivacionais que levam à atracção pelo risco em Desporto:  

• Meio Ambiente/Espaço, pela constante instabilidade, provocada pelos 

elementos (ex. rios, mar, montanha, serras, barragens, etc), que 

apresentam momentos, situações e dificuldades impares; 

• Regras/Árbitro – Os elementos naturais como o vento, a chuva, o frio, o 

calor, as ondas, as correntes, ou os redemoinhos apresentam 

dificuldades que podem ditar as regras a adoptar numa AFAN. Sob 

estas circunstâncias, a natureza torna-se o árbitro de todo o processo, 

ou seja, são estes os elementos que nos dizem aquilo que podemos ou 

não fazer; 

• Tecnologia/Técnica – A conciliação entre as áreas do conhecimento 

técnico e da ciência tecnológica são fundamentais para o 

desenvolvimento das AFAN; 

• Motivação/Objectivos que conduzem à participação nos desportos de 

aventura3.  

A aventura que, várias vezes tem sido referida, merece um melhor 

entendimento. Neste sentido, segundo Betrán e Betrán (1999), a aventura tem 

estado frequentemente associada à viagem, à incerteza do trajecto, à excitação 

do desconhecido, à implicação corporal com o inevitável compromisso 

emocional e à existência de um risco real. Na realidade, a aventura e o risco 

fazem parte das necessidades da sociedade contemporânea cada vez mais 

rotineira e controlada e as AFAN, com as suas condições de imprevisibilidade e 

de incerteza, acabam por se tornar especialmente atractivas. 

Estas práticas desportivas reflectem, ainda, quer a busca da intensidade 

de sensações, quer o risco incrementado em situações onde a integridade 

corporal é por vezes posta em jogo, seja duma maneira subjectiva ou 
                                                 
3 Segundo os resultados apresentados por Martinho (1997), os motivos mais importantes para 
a participação nas actividades desportivas de aventura na natureza são o contacto com a 
natureza, o gosto pela aventura, o divertimento e ver paisagens e lugares diferentes. 
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simbólica, seja duma forma indiscutivelmente real. Partir para a aventura 

consiste, essencialmente, em desistir de um mundo conhecido e de segurança 

do mundo habitual, para se aventurar num meio desconhecido (Pereira, 2004). 

Segundo Betrán e Betrán (1999), romper o quotidiano, a norma, os costumes, o 

estabelecido é um desejo não confessado do mortal que busca algo de 

extraordinário na sua vida.  

A aventura de que falamos pode definir-se como a vivência de uma 

actividade no limite das possibilidades controláveis pelo praticante (Funollet, 

1995). Os chamados aventureiros envolvidos nestas práticas, segundo Marinho 

(2004), brincam com o risco e com o perigo num jogo no qual os parceiros e os 

equipamentos tecnológicos compõem a dinâmica a ser vivida. Isto, porque a 

maioria das AFAN ocorrem em grupos ou, no mínimo, com dois participantes, 

ou seja, depende-se de um parceiro, para a prática segura, numa atitude de 

respeito e confiança, entre os praticantes e a natureza. Para além disso, são 

ainda necessários conhecimentos tecnológicos, prudência e bom senso no que 

respeita à segurança dos praticantes.  

Na perspectiva de Trilla (1985), as características das AFAN 

desenvolvem ainda um processo progressivo em direcção à autonomia do 

sujeito e todo conhecimento das suas próprias limitações, numa concepção 

próxima à da educação não formal. Saber os limites próprios, os dos outros, 

respeitando as imprevisibilidades da natureza é pré-requisito para a prática de 

tais actividades (Marinho, 2004). Finalmente, as AFAN, pelos valores que as 

encerram, podem criar a atracção de risco, que deste modo vão ao encontro 

das necessidades da sociedade actual, que vive numa busca de momentos 

únicos, com riscos controlados, com sensações agradáveis fora dos meios 

habituais. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Revisão da Literatura 
 

21 

2.3. O RISCO E A SEGURANÇA NAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE 
AVENTURA NA NATUREZA 

 
De acordo com o que foi exposto anteriormente, podemos dizer que a 

procura do contacto com a natureza, através das AFAN, está associada a uma 

necessidade de fuga à vida quotidiana. Estas actividades podem, pois, 

proporcionar as tão desejadas novas sensações e emoções aliadas a situações 

de risco, diga-se, controlado. Com efeito, pode afirmar-se que a segurança e o 

risco caminham de parceria nos nossos dias, pois o gosto pela aventura 

desenvolve-se cada vez mais como uma das contradições da sociedade actual, 

isto é, queremos a velocidade sem acidentes e desejamos o risco sem que ele 

nunca se concretize (Santos, 2002).  

Tal como referido anteriormente, as AFAN são acompanhadas de algum 

risco, por isso, torna-se imprescindível analisar as suas características, os 

factores inerentes, bem como a relação entre o risco e a segurança.  

De facto, todas as actividades na nossa vida contêm elementos de risco, 

algumas mais óbvias que outras. Porém, os praticantes de AFAN, por exemplo 

os escaladores, desejam evitar riscos desnecessários que possam trazer um 

fim prematuro ao seu divertimento (Smith, 1998). Como sustenta Roderick 

(2000), temos um desejo natural de adquirir o melhor equipamento disponível 

de modo a nos protegermos, mas, ao mesmo tempo, ao estar melhor 

equipados, temos tendência a tentar feitos mais difíceis.  

O termo risco, segundo Assailly (1992), tem origem etimológica no 

Latim, nas palavras “resecare” ou “risiciare”. Em Itália, “rischio” e “risco” 

significam o perigo ligado à navegação marítima, conteúdo semântico com 

íntima relação com o termo Latim “risiciare”.  

Segundo Giddens (2001), esta palavra adquiriu expressão durante os 

séculos XVI e XVII, associado às viagens que levaram os exploradores 

ocidentais a todas as partes do mundo, por mares desconhecidos. Hoje, esta 

expressão é utilizada com muita frequência em muitos contextos de diferentes 

âmbitos e desconexos, tais como o das finanças, sanitários, desporto, entre 

outros. A noção de risco “refere-se a perigos calculados em função de 

possibilidades futuras” (Giddens, 2001:33). Ainda segundo o mesmo autor, o 

conceito de risco é inseparável das ideias de probabilidade e de incerteza, ou 
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seja, não se pode dizer que se está a enfrentar um risco se o resultado da 

acção já está garantido. É ainda de salientar que existem dois tipos de risco, o 

risco exterior, aquele que nos é imposto pela natureza e o risco provocado, 

resultante do impacte do desenvolvimento tecnológico sobre o meio ambiente 

(Giddens, 2001). 

Um dos problemas que se apresenta quando nos reportamos ao risco é 

a ambiguidade do conceito, isto é, a sua complexidade em termos pessoais, 

pois é difícil discernir objectivamente o que é ou deixa de ser uma actividade 

arriscada. Exemplo disso, é a avaliação que se faz de certas situações, como 

por exemplo, na escalada. Acções que para uns poderiam ser arriscadas e 

quase suicidas, são interpretadas pelos participantes totalmente seguras. Algo 

que está associado ao facto de o risco derivar de uma construção social, 

resultando, por conseguinte, do contexto sócio-cultural, tornando a sua 

percepção subjacente a cada grupo social (Picasso, 2002).  

No nosso trabalho, daremos especial atenção aos factores que podem 

intervir na avaliação do risco nas AFAN. Para tal, recorremos a Fuster (1995) 

que nos apresenta uma dupla visão no tratamento do risco relativamente a este 

assunto: 

• Uma visão externa, que faz referência ao tratamento epistemológico do 

risco, que é definido como a probabilidade do acontecimento ser 

produzido num período de tempo determinado. Normalmente faz 

referência a doenças, mortes ou acidentes; 

• E um tratamento do risco desde uma perspectiva multivariável e 

dinâmica, que analisará os âmbitos que relacionem a prática e as 

situações específicas que não se podem evitar. Esta aproximação ao 

risco é complexa, já que depende de factores variáveis e pouco 

estandardizados que tornam muito difícil a sua objectivação.  

A figura 2 mostra-nos os âmbitos gerais que constituem as actividades 

em meio natural e que potencialmente podem ser factor de risco. As relações 

entre os diferentes campos e os elementos que os conformam são múltiplos, e 

são caracterizados, fundamentalmente, pela intervenção dos processos de 

decisão do sujeito frente às mudanças informacionais que se apresentam nos 

lugares de prática. Em função de como se estabelecem estas relações, 

derivará um maior ou menor grau de risco. 
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MEIO NATURAL 
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   Componentes     
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       Grupo
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FIGURA 2: Âmbitos gerais que compõem as actividades físicas em ambiente 

natural (adaptado de Fuster, 1995). 

 

O meio natural, assim como meio específico de prática de AFAN, 

apresenta uma série de componentes espaciais estáticos e dinâmicos que nos 

sugerem o desenvolvimento das actividades. Os elementos com carácter 

estático ou estável durante um certo período de tempo (rocha, lagos, bosques, 

etc.) e os componentes dinâmicos, tais como o mar, cursos de água de um rio, 

o fluxo de vento, etc., são flutuantes e, portanto, instáveis. Neste caso, para 

desenvolver a actividade como segura, é necessário um processo de 

informação complexo. 

 

Agentes  
modificadores

internos 
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Para Fuster (1995), os elementos que constituem o espaço estático e o 

dinâmico podem ser modificados por uma série de agentes internos e externos. 

Os agentes internos são os próprios da natureza, fundamentalmente as 

mudanças meteorológicas que podem fazer variar o meio de prática em poucos 

momentos. Os agentes externos são os que causam envolvimento social que, 

de forma artificial, têm impacto no ecossistema onde se processa a prática. 

O âmbito da actividade centra-se nas relações entre o sujeito e o 

ambiente onde se desenvolve a prática. Toda a actividade realizada na 

natureza é caracterizada pela acção que faz o sujeito adaptar-se aos 

componentes estáticos ou dinâmicos do ambiente, ou por aproveitar as 

energias que estes geram. Considerando a ideia anterior, estes elementos 

naturais apresentam-se como facilitadores e, ao mesmo tempo, como 

limitadores da prática. Daqui derivam as necessidades técnicas, materiais e de 

equipamento, que permitem a adaptação e progresso na natureza e os 

aspectos de planificação da actividade, que nos proporcionam uma informação 

e uma previsão imprescindível pela segurança da prática. Finalmente, falamos 

do elemento central da prática, o sujeito. Em todos os desportos é necessária 

uma implicação global do sujeito, onde as qualidades físicas devem encontrar-

se com uma boa predisposição psicológica.  

Adicionalmente, os elementos naturais apresentam algumas 

características extremas: frio, calor, humidade, etc., que fazem da prática um 

bom indicador de autonomia do sujeito e da sua capacidade para suportar o 

cansaço. Por outro lado, o sujeito pode adquirir de forma directa muitas 

sensações agradáveis e de preenchimento. 

Todo este conjunto de experiências pode fazer entender ao praticante a 

necessidade de se integrar nas relações ecológicas do meio e de não 

considerar o espaço de prática de forma desligada. O sujeito não recebe 

apenas uma estimulação ambiental, ele é também parte activa e decisiva no 

desenvolvimento da prática. O grau de participação no processo de decisão 

estará mais condicionado em função de se a prática é realizada sozinho ou em 

grupo. Neste último caso, é importante o papel que desenvolve o sujeito na 

dinâmica do grupo. 

Ainda em relação ao sujeito e de acordo com Fuster (2005), uma das 

características principais da relação global sujeito-actividade-ambiente é a da 
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criação de um processo de informação completo e de um processo de decisão 

ajustado. O sujeito joga um papel muito importante como modulador entre 

todas as partes: informa-se, planifica, prepara o material e equipamento, 

determina as técnicas a utilizar em cada momento etc. Ainda segundo o autor, 

este processo de decisão está acompanhado de um risco que tem de ser 

avaliado e assumido pelo sujeito. Um dos problemas que se nos apresenta, 

como comentado anteriormente, é a dificuldade de objectivar o risco, pois o 

nível do mesmo depende da percepção que é atingida de uma situação e de 

outros factores individuais, como a personalidade do sujeito.  

Segundo Gomes (1993), as actividades de aventura ou os desportos de 

risco, por nós designadas de AFAN, Escalada, Mergulho, Pára-quedismo, BTT, 

inserem-se neste grupo de actividades de incerteza, provocando nos 

participantes um elevado nível de ansiedade, resultante de vivências de 

situações stressantes. Com efeito, a estas actividades encontram-se, muitas 

vezes, associadas características como a velocidade de raciocínio, a exigência 

de entrega plena, a alteração brusca da segregação hormonal, o gosto pelo 

desconhecido, a disciplina física e mental, a incerteza, o desafio (Branco, 

2002). 

Nestas modalidades, os praticantes têm de estar preparados para 

elaborar a resposta mais eficaz a uma determinada situação. Para isso, com 

base na sua formação devem estar bem dominadas três características 

fundamentais (Branco, 2002):  

• As características técnicas, nomeadamente os factores a considerar, tais 

como, factores ambientais, características da actividade, materiais e 

humanos; 

• As características do foro psicológico, constituídas por factores 

associados ao carácter, personalidade e aspectos cognitivos, também 

são primordiais para assegurar toda a segurança do praticante;  

• E as características físicas, entre estas as qualidades físicas, o modo de 

vida e limitações físicas e/ou motoras.  

Em suma, quando em determinada situação se associam a 

especialização das diferentes características, físicas, psicológicas e técnicas 

adequadas a essa situação, a segurança eleva-se significativamente, passando 

o risco a ser reduzido ao mínimo (idem). 
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2.4. AS ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA NA NATUREZA 
SEGUNDO AS NORMATIVAS PORTUGUESAS  
 

Quase todas estas actividades são fundamentalmente lúdicas, sem 

normas estritas e, inicialmente, não eram institucionalizadas.4 Nas duas últimas 

décadas temos vivido o nascimento de novas e engenhosas práticas de forma 

rápida. Porém, esta emergência de actividades parece não estar a ser 

acompanhada da respectiva regulamentação, cujas lacunas se podem 

repercutir tanto na segurança dos praticantes, como nos ecossistemas que são 

utilizados para a sua realização. Neste sentido, pensamos ser crucial que a 

regulamentação existente ou a criar seja consciente, que favoreça a prática, 

potenciando a segurança, a minimização do risco e a normalização dos 

aspectos como a competição, títulos, ensinamentos, etc. 

No presente estudo tornou-se essencial citar a legislação que envolve as 

chamadas actividades físicas de aventura na natureza, tendo como pano de 

fundo a actividade de Animação Turística e o Turismo de Natureza, com 

especial relevo a regulamentação do Desporto de Natureza. Com efeito, 

pensamos ser importante analisar algumas das características da legislação 

para podermos entender o tecido empresarial actual deste sector, tecido 

associativo, bem como analisar a sua evolução. Adicionalmente, entendemos 

ser necessário abordar o tema “Turismo de Natureza”, visto que o concelho 

aqui em estudo, Concelho de Rio Maior, localiza-se parcialmente no Parque 

Natural da Serra de Aire e Candeeiros, Área Protegida que dispõe da 

regulamentação (Carta de Desporto de Natureza) para a exploração e 

realização de AFAN. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Aquilo que eram práticas informais tornaram-se em práticas formalizadas, com regras e 
tuteladas. Hoje, estas práticas podem fazer-se tanto de forma informal como pela participação 
em diferentes campeonatos. 
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2.4.1. Enquadramento Jurídico das Empresas de Animação 
Turística  

 

No final da década de 1990, perante o desenvolvimento do sector 

Turístico, foi necessário proceder à regulamentação da actividade de animação 

turística. Assim sendo, pela primeira vez na história do Turismo em Portugal, a 

legislação das empresas de animação turística surgiu com o Decreto-Lei n.º 

204/2000, de 1 de Setembro, que regula o acesso e o exercício da actividade 

das empresas de animação turística, alterado pelo Decreto-Lei n.º 108/2002, 

de 16 de Abril.  

O Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro, previa no seu artigo 4.º 

que apenas podiam exercer a actividade de animação turística as empresas 

licenciadas para o efeito, nos termos previstos daquele diploma, não prevendo 

entre as excepções consideradas o exercício das actividades dos operadores 

marítimo-turísticos, os quais são objecto de um licenciamento próprio.  

Desse modo, o Decreto-Lei n.º 108/2002, de 16 de Abril, isenta os 

operadores marítimo-turísticos da necessidade de um duplo licenciamento, tal 

como decorre do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 21/2002, de 

31 de Janeiro.  

O Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro, previa ainda no seu 

artigo 18.º que, para garantia da responsabilidade perante os clientes 

emergente das actividades por estas desenvolvidas, devesse ser prestado um 

seguro de responsabilidade civil, estabelecendo os artigos 20.º e 21.º do 

mesmo diploma, respectivamente, o montante desse seguro e o seu âmbito de 

cobertura.  

Assim, de acordo com o Decreto-Lei n.º 108/2002 de 16 de Abril, os 

artigos 2.º, 4.º, 18.º, 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro, 

passaram a ter outra redacção, nos seguintes números apresentados. 

 Relativamente à “Noção”, o artigo 2.º, nas alíneas 1, 2, e 3, refere: 

1 - São empresas de Animação Turística as que tenham por objecto a 

exploração de actividades lúdicas, culturais, desportivas ou de lazer, que 

contribuam para o desenvolvimento turístico de uma determinada região e não 

se configurem como empreendimentos turísticos, empreendimentos de turismo 
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em espaço rural, casas de natureza, estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas, agências de viagens e turismo ou operadores marítimo-turísticos. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as empresas 

proprietárias ou exploradoras de empreendimentos turísticos, 

empreendimentos de turismo no espaço rural, casas de natureza, 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, agências de viagens e turismo 

e os operadores marítimo-turísticos podem exercer actividades de animação 

turística, desde que cumpram os requisitos previstos no presente diploma.  

3 - Sem prejuízo da legislação própria, os operadores marítimo-

turísticos, as empresas proprietárias e exploradoras de empreendimentos 

turísticos, de empreendimentos de turismo no espaço rural, de casas de 

natureza, de estabelecimentos de restauração ou de bebidas e de agências de 

viagens e turismo, quando estiverem constituídas numa das formas societárias 

previstas no n.º 6 e prevejam no seu objecto social a possibilidade de 

exercerem as actividades previstas no n.º 1, estão isentas do licenciamento 

previsto no capítulo II do presente diploma para as empresas de animação 

turística. 
No que diz respeito à “Exclusividade e limites”, o artigo 4.º, no ponto 2, 

alínea a) refere que não estão abrangidas pelo exclusivo reservado às 

empresas de animação turística: a comercialização directa dos seus produtos e 

serviços pelos empreendimentos turísticos, empreendimentos de turismo em 

espaço rural, casas da natureza, estabelecimentos de restauração ou de 

bebidas, agências de viagens e turismo e pelos operadores marítimo-turisticos. 

Quanto ao artigo 18.º, relativamente às “Garantias exigidas”, para 

garantia da responsabilidade perante clientes emergente das actividades 

previstas no artigo 3.º, as empresas de animação turística devem prestar um 

seguro, nos termos previstos no artigo 20.º, a seguir apresentado, na alínea 1, 

2, 3, 4, e 5: 

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5, as empresas de animação 

turística estão obrigadas a celebrar, nos termos estabelecidos no número 

seguinte, um seguro adequado a garantir os riscos decorrentes das actividades 

que pretendam exercer. 

2 - O capital mínimo, consoante o contrato de seguro a celebrar, deve 

ser o seguinte:  
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a) Seguro de acidentes pessoais garantindo: 

i. Pagamento das despesas de tratamentos, incluindo internamento 

hospitalar, e medicamentos, até ao montante anual de (euro) 

3500; 

ii. Pagamento de um capital de (euro) 20000, em caso de morte ou 

invalidez permanente dos seus clientes, reduzindo-se o capital 

por morte ao reembolso das despesas de funeral até ao montante 

de (euro) 3000, quando estes tiverem idade inferior a 14 anos;  

b) Seguro de assistência às pessoas, válido exclusivamente no 

estrangeiro, garantindo:  

i. Pagamento do repatriamento sanitário e do corpo; 

ii. Pagamento de despesas de hospitalização, médicas e 

farmacêuticas, até ao montante anual de (euro) 3000;  

c) Seguro de responsabilidade civil, garantindo (euro) 50000 por sinistro, 

e anuidade que garanta os danos causados por sinistros ocorridos durante a 

vigência da apólice, desde que reclamados até um ano após a cessação do 

contrato. 

3 - O contrato de seguro pode incluir uma franquia não oponível ao 

lesado. 

4 - Os montantes mínimos fixados no n.º 2 são actualizados anualmente 

por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Economia.  

5 - Em caso de actividades de reduzido risco, a Direcção-Geral do 

Turismo pode dispensar a celebração de seguro. 

Finalmente, no que diz respeito às “Causas de exclusão” do Artigo 21.º, 

relativamente à alínea 1, são excluídos do seguro: os danos causados aos 

agentes ou representantes legais das empresas de animação turística e os 

danos provocados pelo cliente ou por terceiro alheio ao fornecimento dos 

serviços. Na alínea 2, podem ainda ser excluídos do seguro os danos 

causados por acidentes ocorridos com meios de transporte que não pertençam 

à empresa de animação turística, desde que o transportador tenha o seguro 

exigido para aquele meio de transporte. 

Para além disso, um grande passo foi a Portaria nº 96/2001, de 13 de 

Fevereiro, que aprovou o modelo, preço, fornecimento, distribuição, utilização e 

instrução do livro de reclamações para uso dos utentes das empresas de 
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animação turística. E, por último, a Portaria nº 138/2001, de 1 de Março, 

aprovou as taxas devidas pela concessão de licenças relativas ao exercício da 

actividade das empresas de Animação Turística. 

Importa salientar que esta regulamentação foi recebida com agrado 

pelos empresários, uma vez que se vem lutando por ela há já alguns anos e 

tem sido debatida e rebatida em vários congressos (por exemplo o Congresso 

Internacional da Montanha no Estoril, 2001). Apesar disto, as empresas ainda 

se defrontam com alguns problemas, pelas limitações na sua actuação, por 

exemplo, a impossibilidade de venda de alojamentos associados aos 

programas de actividades. No entanto, lentamente alguns passos têm vindo a 

ser dados, nomeadamente, licenciamento, cartas de desporto de natureza das 

áreas protegidas.  

Em Portugal, numa primeira fase, optou-se pelo caminho do 

licenciamento das empresas, contrariamente ao que se fez por exemplo em 

Espanha, onde a regulamentação passou prioritariamente pela regulamentação 

da formação dos técnicos que desenvolvem as actividades. Nesta questão, a 

legislação portuguesa omite a respeito das exigências e ordem formativo-

técnica para os responsáveis pela concretização das actividades (monitores e 

técnicos). 

Segundo Camps, Carretero e Perich, (1995), os profissionais das AFAN 

devem ter a formação em Ciências do Desporto e Educação Física, dada a sua 

preparação técnico-pedagógica e a sua formação especializada em muitas 

actividades que se desenvolvem neste meio. São os profissionais mais 

capacitados para organizar, dirigir e ensinar as actividades físico-desportivas 

em meio natural. Contudo, não é necessário que todos os profissionais tenham 

um grau académico a nível superior, pois também é necessário que existam 

outros profissionais com grau académico inferior que podem ajudar e que, sob 

a orientação, coordenação e direcção, podem desenvolver um conjunto de 

AFAN.  

Esta legislação encontra-se ainda em revisão, em virtude do seu 

desenquadrando face às exigências do sector. Segundo a ANETURA (2006)5, 

hoje em dia este sector já não é visto como um fenómeno passageiro e de 

                                                 
5 ANETURA é a Associação Nacional de Empresas de Turismo Activo. 
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moda, mas sim como um dos caminhos com maior possibilidade de 

crescimento em Portugal na área turística. Por conseguinte, não é de estranhar 

que este sector se apresente como uma prioridade estratégica para os 

próximos anos por parte do Governo. 

 Aliada a esta regulamentação da actividade das empresas de animação 

turística, pensamos ser crucial abordar igualmente a legislação que se reporta 

ao Turismo de Natureza, na medida em que as AFAN estão directamente 

associadas a esta área de intervenção. 

 

 

2.4.2. Enquadramento Jurídico do Turismo de Natureza 
 

No final da década de 1990 tomou-se consciência que os espaços 

naturais surgem cada vez mais, no contexto internacional e nacional, como 

destinos turísticos, em que a existência de valores naturais e culturais 

constituem atributos indissociáveis do turismo de natureza. Segundo dados do 

Instituto de Conservação da Natureza (ICN, 2005), as áreas protegidas ocupam 

actualmente em Portugal 7,4% da área do território nacional e são, deste 

modo, segundo o Decreto–Lei n.º47/99, de 16 de Fevereiro, locais privilegiados 

como novos destinos, em resposta ao surgimento de outros tipos de procura. 

Tal se vem verificando por todas as suas particularidades que permitem a 

prática de actividades ligadas ao recreio, ao lazer e ao contacto com a natureza 

e às culturas locais, cujo equilíbrio, traduzido nas suas paisagens, conferem e 

transmitem um sentido e a noção de «único» e de «identidade de espaço», que 

vão rareando um pouco por todo o território. 

Assim, nos últimos anos, face ao destaque que o sector do turismo tem 

vindo a assumir na cultura e na economia nacionais, houve necessidade de se 

criar legislação de referência e enquadramento, nomeadamente nas Áreas 

Protegidas (AP), necessária à compatibilização com a preservação dos valores 

naturais e com as premissas do desenvolvimento local sustentável. Assim, esta 

legislação passa a regulamentar a actividade turística nas AP nacionais, 

definindo o tipo de actividades possíveis de desenvolver, os condicionalismos, 

a forma de licenciamento, bem como os serviços acessórios possíveis. 
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Com esta regulamentação passamos a ter uma actividade designada de 

Turismo de Natureza que, conforme o Decreto–Lei nº 47/99 de 16 de Fevereiro 

alterado pelo Decreto-Lei nº 56/2002, de 11 de Março, é o produto turístico 

composto por estabelecimentos, actividades e serviços de alojamento e 

animação turística e ambiental, realizados e prestados em zonas integradas na 

rede Nacional de Áreas Protegidas. 

Composto por quatro modalidades distintas – alojamento, animação, 

interpretação e desporto de natureza –, este novo produto turístico pretende 

conciliar interesses, aparentemente tão diversos, quanto a conservação da 

natureza, o desenvolvimento local, a qualificação e a diversificação da oferta 

turística. 

O Programa Nacional de Turismo de Natureza, aplicável na Rede 

Nacional de Áreas Protegidas e de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 112/98, de 25 de Agosto, visa essencialmente integrar quatro 

vectores, nomeadamente, o desenvolvimento local, a conservação da natureza, 

a qualificação e a diversificação da oferta turística, através da promoção dos 

valores e potencialidades que estes espaços encerram. 

A Carta e Regulamento do Desporto de Natureza do Parque Natural da 

Serra d’Aire e Candeeiros (PNSAC), publicado em 17 de Dezembro de 2004 

pela Portaria n.º 1465, decorre do Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de 

Agosto, e constitui um instrumento base de gestão e ordenamento das 

Actividades de Desporto de Natureza no Parque Natural das Serras d’Aire e 

Candeeiros. 

Consideram-se actividades de Desporto de Natureza, todas as que 

sejam praticadas em contacto directo com a natureza e que, pelas suas 

características, possam ser praticadas de forma não nociva para conservação 

da natureza (art.º 9.º, D.L. n.º 47/99 de 16 de Fevereiro). 

De todas as actividades de Desporto de Natureza, na Carta de Desporto 

de Natureza, apenas algumas foram consideradas, tendo em conta as 

características do território e a sustentabilidade do seu uso. 

Assim, de acordo com a Portaria n.º 1465/2004 de 17 de Dezembro e 

sem prejuízo de virem a ser praticadas outras actividades, são: 

a) Actividades de ar: 

• Voo Livre 
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• Balonismo  

b) Actividades de terra:  

• Pedestrianismo; 

• Escalada; 

• Orientação 

• Actividades Equestres; 

• Actividades em BTT; 

• Espeleísmo;                                         

c) Actividades de água: 

• Canoagem. 

A Carta de Desporto de Natureza é composta por um Regulamento que 

estabelece as regras e orientações relativas a cada modalidade de desporto de 

natureza, incluindo os locais e as épocas do ano em que as mesmas podem 

ser praticadas, bem como a respectiva capacidade de carga, nos termos do 

disposto no artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de Agosto e 

respectiva carta, onde estão localizadas algumas actividades. 

Em obediência ao disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 

18/99, de 27 de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto 

Regulamentar n.º 17/2003, de 17 de Dezembro, é necessária licença titulada, 

por documento a emitir pelo ICN, para todas as actividades previstas no artigo 

3.º daquele diploma legal, quando realizadas por: 

a) Comerciante em nome individual, estabelecimento individual de 

responsabilidade limitada, sociedade comercial ou em cooperativa; 

b) Federações, clubes e associações desportivas; 

c) Instituições particulares de solidariedade social; 

d) Institutos públicos; 

e) Associações Juvenis; 

f) Outras associações e demais pessoas colectivas sem fins lucrativos, 

cujo objecto abranja as actividades previstas no n.º 1 do artigo 3.º do 

D.L. n.º 204/2000, de 1 de Setembro. 

Quanto ao licenciamento referido no artigo 8.º do D.R. n.º 18/99, de 27 

de Agosto, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto Regulamentar n.º 

17/2003, de 17 de Dezembro, deve ser obtido directamente pelas pessoas ou 
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entidades organizadoras das actividades, isto é, dotadas de pessoal técnico 

devidamente habilitado, mesmo no caso de existência de patrocínio ou apoio 

de municípios na realização daquelas actividades. 

As entidades a quem não é exigida licença, nos termos do artigo 8.º, do 

D.R. n.º 18/99, de 27 de Agosto (municípios, escolas, pessoas individuais não 

comerciantes, etc.), devem solicitar autorização prévia ao Parque Natural das 

Serras d’Aire e Candeeiros para a organização de todas as actividades de 

Turismo de Natureza e Desporto de Natureza, de forma a poder ser regida a 

capacidade de carga dos locais e o uso sustentado do território. 

Importa referir que a razão pela qual citamos este conjunto de 

regulamentação, está relacionada com a pertinência da informação para o 

melhor entendimento e enquadramento jurídico das entidades em estudo. 

Sabemos, igualmente, que o tema da regulamentação do sector, é um dos 

assuntos mais satirizados por diversos autores que investigam na área, bem 

como pelos profissionais das AFAN.  

 Após termos enunciado os decretos associados ao nosso estudo, 

procedemos a uma breve síntese de aspectos críticos da legislação, no sentido 

de melhor as enquadrar nos nossos objectivos. 

 

 

2.4.3. Aspectos Críticos da Legislação 
 

As AFAN, tal como foi mencionado, estão em constante transformação, 

o que dificulta aos poderes públicos, a permanente elaboração e/ou 

actualização das normas existentes ou inexistentes. Segundo Camps, 

Carretero e Perich (1995), as AFAN, do ponto de vista jurídico, não podem 

tratar-se como uma matéria homogénea e com identidade própria e 

independente. São vários os campos que incidem neste fenómeno da nossa 

sociedade, nomeadamente, o desporto, o meio ambiente, o turismo, o 

associativismo, a formação académica, o ordenamento, etc., que devem ser 

criteriosamente considerados.  

Na verdade, segundo Betrán e Betrán (1999), não existe uma profunda 

regulamentação administrativa do sector. Por um lado, porque não tem havido 

tempo suficiente e, por outro, também a própria regulamentação pode 
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prejudicar a sensação de rebeldia que estas práticas proporcionam. Os 

próprios responsáveis das empresas reconhecem que a excessiva organização 

das actividades, com uma imagem de controlo e segurança levaria ao efeito 

contrário do desejado, isto é, os utilizadores perderiam imediatamente o 

interesse e a atracção por esta oferta (idem). No entanto, a procura e a 

importância das práticas desportivas em contacto com a natureza que fez 

surgir uma indústria de tempos livres, se não for devidamente enquadrada, 

corre o sério risco de consumir elementos naturais, ao nível da paisagem, ao 

nível dos recursos e ao nível das características bio-físicas dos solos e pode 

comportar um “risco efectivo” para os praticantes (Camps, Carretero & Perich 

1995).  

Tal como se evidenciou, uma das lacunas é a omissão legislativa no que 

respeita à formação-técnica para aqueles que se ocupam, como monitores, do 

enquadramento e acompanhamento da prática desportiva, em actividades 

desta natureza tão apetecíveis, como rodeadas de específicos perigos6. 

 Perante o exposto, percebe-se a necessidade da regulamentação do 

sector, tal como já foi feito para as áreas protegidas, na medida em que 

estamos perante “um sério risco de progressiva delapidação de bens não 

renováveis” (Constantino, 1997:121). O risco que estas AFAN podem 

comportar pela falta de formação dos profissionais responsáveis pela sua 

dinamização, em que muitas das vezes resultam em acidentes, até mesmo 

mortais divulgados pelos meios de comunicação social de Portugal e países 

como a Espanha, a França, suscitam o eterno debate da regulação e controle 

do sector.  

Estas circunstâncias fazem com que os poderes públicos tenham que 

intervir normativamente para proteger os praticantes e o meio natural das 

possíveis agressões e desequilíbrios que as AFAN podem gerar.  

 

 

 

 

                                                 
6 Jornal o Público 19 de Setembro de 2005. 
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2.5. O TURISMO E A SUA RELAÇÃO COM AS ACTIVIDADES 
FÍSICAS DE AVENTURA NA NATUREZA 

 

Antes do século XIX, poucas pessoas que não as das classes superiores 

realizavam viagens para um lugar a fim de o contemplar e ali permanecer, 

motivadas por razões que não dissessem respeito ao trabalho ou a negócios. 

Segundo Urry (1990), a viagem é a característica principal do turismo de massa 

das sociedades modernas. A viagem significa a marca do status na vida 

moderna, em que para se recuperar a saúde física e mental é necessário viajar 

de vez em quando (idem:20). 

Hoje, perante as contínuas e rápidas mudanças na sociedade pós- 

moderna, mais do que o sol e praia, a sociedade exige maior diversificação de 

produtos turísticos, maior dinamismo na oferta do lazer (Fernández, 2002). As 

novas férias activas oferecem recreação, possibilidades lúdicas, novos 

desportos. Nestas ofertas encontra-se o turismo desportivo na natureza aliado 

à preocupação pelo meio ambiente e ecologia. Efectivamente, podemos dizer 

que grande parte do incremento das AFAN, e respectiva consolidação no 

tempo de lazer, está associada à promoção de novas formas e designações do 

Turismo relacionadas com o paradigma ecológico, nomeadamente: “Turismo 

de Natureza”, “Eco-Turismo”, “Turismo em Meio Rural”, “Turismo Cultural”, 

“Turismo de Aventura” e “Turismo Desportivo”, cada vez mais massificados, 

devido ao alcance da tecnologia, a implantação do paradigma ecológico e à 

influência dos meios de comunicação social. São novas formas de Turismo que 

proporcionam ao indivíduo um contacto directo com a natureza, e permitem 

vivências às quais não se tem habitualmente acesso, na vida quotidiana.  

Na realidade, perante os novos valores da sociedade, acompanhando 

esta evolução, o Turismo vem crescendo, sendo cada vez mais visível a 

relação que se vai criando entre a propagação das AFAN e a sua integração 

nos serviços relacionados com o Turismo (Pereira & Félix, 2002). Nestas duas 

actividades (que se conectam e se confundem) denota-se a integração quase 

perfeita da sociedade consumista da nossa época (idem). 

Os produtos turísticos têm-se adaptado às novas motivações e 

aspirações das pessoas em relação à forma como pretendem ocupar os seus 

tempos livres e momentos de lazer. Assim, a implementação e 
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desenvolvimento das AFAN, por parte das instituições privadas (ou não), está 

geralmente associada à moda e ao consumo, isto é, escolhem-se destinos 

turísticos cujo êxito está mais ou menos assegurado. Este turismo, ou melhor 

estas diferentes denominações, sugerem imediatamente a referida busca das 

origens, sejam culturais, sejam naturais do indivíduo. É, portanto, natural que 

as novas formas de Turismo que têm surgido nos últimos tempos incluam 

actividades vinculadas à Natureza e a cultura. Adicionalmente, segundo Pereira 

e Félix (2002), parece que cada vez mais, o indivíduo deixa de desejar ser um 

mero espectador, para praticar activamente o que lhe é oferecido, de forma a 

sentir essa aproximação à sua natureza, que tanto procura, e viver em pleno os 

valores da sociedade da qual faz parte. 

Neste contexto, por consequência do lazer, as férias e o turismo 

alcançaram um forte desenvolvimento. Os turistas, de uma forma geral 

procuram férias ou fins-de-semana mais activos que oferecem recreação, 

possibilidades lúdicas, novos desportos, aventura, liberdade, contacto com a 

natureza, prazer, evasão do quotidiano. Conforme é referido por Pereira e Félix 

(2002), o turista moderno deseja fazer parte da acção, provar, vivenciar 

situações e momentos únicos. 

Perante o exposto, o turismo vem alçando um forte desenvolvimento 

que, de acordo com os objectivos do nosso estudo, é necessário analisar a sua 

ligação às AFAN, bem como o seu impacto económico.  

 

 

2.5.1. O Turismo e o seu impacto a nível económico 
 

Tendo como referência Urry (1990), podemos dizer que o Turismo se 

caracteriza por alguns aspectos, nomeadamente:  

• O turismo é uma actividade de lazer, que passou a ser organizado em 

determinados lugares e a ocorrer em períodos regularizados, isto é, 

trabalho regulamentado e organizado; 

• O turismo envolve necessariamente alguma deslocação através do 

espaço, isto é, a viagem, e um período de permanência em lugar ou 

lugares novos; 
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• A viagem e a permanência destinam-se a localidades fora dos lugares 

normais de residência e de trabalho, de forma breve e temporária, em 

que existe uma clara intenção de voltar “para casa”, num período curto; 

• Os lugares prendem-se a motivações que não estão ligadas ao trabalho 

remunerado; 

• Os lugares são escolhidos em relação a prazeres intensos; 

• O olhar do turista é direccionado para aspectos considerados fora 

daquilo que lhe é habitual, que o separa da experiência de todos os dias; 

• O olhar do turista é construído através de signos. 

Para além das características que representam o turismo, sabemos que o 

turismo e o desporto uniram-se desde as sociedades modernas, como forma 

de ocupação do tempo livre e de lazer (Fernández, 2002).  

Para esta relação entre Desporto e Turismo, ou seja, oferta desportiva em 

ambiente turístico, Pereira (1999) apresenta-nos um modelo (figura 3) 
constituído por duas vertentes distintas: a vertente do lazer e a vertente da 

competição e por diferentes categorias que passamos a especificar: 

1. A oferta desportiva na vertente do lazer integra várias categorias de 

acordo com as motivações e necessidades dos turistas: 

• Turismo/desporto condicionador, ou seja, procura-se determinado 

destino turístico em função das condições óptimas ou ideais para 

a prática de determinada modalidade desportiva. Assim, em 

função do tipo de desporto que o turista procura temos as 

distintas categorias: turismo de golfe, turismo náutico, o turismo 

de aventura e contacto com a natureza, o turismo de esqui alpino, 

o turismo de fitness/Spa7, ecoturismo; 

• Turismo Activo/desporto integrador, ou seja, os turistas procuram 

determinado destino ou unidade de alojamento, devido à oferta 

desportiva diversificada, permitindo a prática de várias 

modalidades, por exemplo o Club Med; 

• Turismo Passivo/desporto complementar, ou seja, a oferta 

desportiva não determina a decisão do turista na eleição do 

                                                 
7 Solus per aqua. 
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destino, mas “condiciona a imagem a posteriori, assim como 

possíveis viagens de retorno ao destino” (Pereira, 1999:5).  

2. A oferta desportiva na vertente da competição integra várias categorias 

de acordo com as necessidades do sistema desportiva, pois as pessoas 

deslocam-se para determinado destino, tendo como principal objectivo o 

desporto e não o turismo8: 

• Estágios Desportivos, em que os indivíduos ou equipas se 

deslocam a um determinado destino devido às condições ideais 

que este proporciona para a prática de determinada modalidade 

desportiva, com objectivo de manutenção e/ou melhoria da 

performance; 

• Eventos Desportivos, em que os desportistas e os espectadores 

se deslocam a uma competição desportiva ou a um espectáculo 

desportivo.  
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Figura 3: Modelo Conceptual da Relação entre Desporto e Turismo adaptado 

de Pereira (1999). 

 

O modelo apresentado refere-se ao tipo de oferta desportiva, não 

obstante, pensamos ser igualmente importante discernir o tipo de praticante. 

                                                 
8 Segundo Pereira (1999), o turismo nesta vertente serve de suporte às actividades. 
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De acordo com Bétran e Bétran (1999), podem distinguir-se três categorias de 

praticantes na perspectiva do utilizador, designadamente:  

• Os que solicitam premeditações pedagógicas: integrados por jovens 

estudantes do ensino secundário (12-18 anos) que procedem às 

localidades próximas e cuja a motivação é aprender as técnicas e as 

diferentes disciplinas, começar o contacto activo com o meio natural e 

desenvolver a educação meio ambiental. As entidades públicas, 

colégios, autarquias, etc. encarregam-se de promover estas actividades 

contratando ou subsidiando empresas privadas do sector; 

• Os que buscam intencionalidades turístico-recreativas: integrados por 

um grupo mais amplo da população, maioritariamente pessoas que 

tentam sair do quotidiano e viver uma aventura imediata fora do seu 

meio habitual que os levem a um caudal importante de sensações e 

emoções. Os serviços contratam-se directamente na sede da empresa, 

através da internet ou pelas agências de viagem; 

• Os que têm intenções competitivas dentro do sector, considerando esta 

competição como uma superação contínua e uma incessante busca de 

novos desafios pessoais fundamentados no incremento do risco, do 

exótico e insólito da aventura. Este grupo é composto por peritos das 

actividades, muito autónomos e exigentes que se identificam com estas 

práticas e fazem parte do seu estilo de vida. Também tendem a 

associar-se entre eles, formando associações. Normalmente dirigem-se 

a agências muito especializadas e a empresas do sector, solicitando um 

circuito de práticas de aventura ao seu gosto (do consumidor), ou, em 

maior número de casos, desenvolvem a actividade desejada por conta 

própria.  

Perante o exposto, é perceptível que são vários os aspectos a 

considerar quando nos reportamos à actividade desportiva aliada ao Turismo. 

Percebemos, igualmente, que surjam novas concepções de desporto ou, até 

mesmo, um conceito de Turismo de Desporto, como o que nos é apresentado 

pela organização Mundial de Turismo (OMT). A OMT define o Turismo de 

Desporto como a participação activa ou passiva (espectador) em desporto 

competitivo ou recreativo. O desporto é a motivação principal para a 

deslocação e o destino é escolhido pelas suas qualidades intrínsecas para a 
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prática do desporto, embora o elemento turístico possa estar incluído e reforçar 

a experiência. 

Segundo a Confederação de Turismo (CT) (2005), o tipo de desporto e 

produtos incluídos neste segmento são: 

• Golfe; 

• Desportos naúticos; 

• Caminhada, treking, biking; 

• Ténis e outros desportos passivos de bola; 

• Caça e pesca; 

• Desportos aquáticos/subaquáticos (mergulho e outras actividades 

aquáticas, como surf, viagens em submarinos, etc.); 

• Desportos de Inverno (esqui alpino, snowboard, etc.).  

Em função das motivações dos turistas, existem diferentes tipos de 

produtos turísticos pelos quais definimos alguns segmentos com maior 

pertinência para o nosso estudo. 

 

 

Ecoturismo e Natureza 
 

O grande “bum” das viagens de turismo com o objectivo dos destinos 

exóticos e ambientais ocorre nos anos 1960, após a recuperação da II Guerra 

Mundial. Depois, no final dos anos 1960, aparece nos Estados Unidos o 

conceito de Turismo Natureza ligado, em primeiro lugar, aos seus grandes 

parques naturais. Este conceito, o Turismo de Natureza, tem o seu início na 

vertente do Ecoturismo e está baseado na observação e contacto directo com a 

natureza. Esta actividade tem a sua génese nos países da África, alguns 

destinos na Ásia e América do Sul, predominantemente a sul do Equador, onde 

ainda existe de forma preservada, devido ao seu difícil acesso, uma grande 

diversidade biológica, natureza no seu estado mais puro e selvagem e 

comunidades locais que mantêm o seu estilo de vida inalterável ao longo das 

últimas centenas de anos.  

Em Portugal, segundo a ANETURA (2005), o turismo ligado a grandes 

espaços está intimamente ligado às AP, nomeadamente Parques Naturais e 
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Nacional. Esta procura começa a notar-se no início dos anos 1990, data em 

que surgem os primeiros projectos empresariais no sector do chamado turismo 

de aventura. 

Ecoturismo é definido pela Ecotourism Society de “turismo consciente”, 

“no sentido da conservação dos ambientes naturais e da sustentação do bem-

estar das populações locais” (CT, 2005:636). 

Assim sendo, segundo a ANETURA (2005) nos anos 1960, após a 

recuperação da II Guerra Mundial aparecem como destino as primeiras 

viagens:  

• Às florestas húmidas da América do sul para descoberta e 

aprendizagem; 

• Locais remotos em contacto com culturas primitivas e remotas; 

• Viagens de aventura para destinos mais inóspitos do ponto de vista 

natural e ambiental. 

Sendo a Europa um continente muito povoado, o conceito de Ecoturismo 

foi aqui alterado nos seus destinos. Nesse sentido, os destinos na Europa para 

esta prática de turismo passam a ser: 

• Parques Nacionais e Naturais; 

• Regiões rurais e costeiras com baixo impacto humano; 

• Regiões onde o turismo de massa não se implantou, mas com grande 

interesse paisagístico. 

Este segmento de Ecoturismo e Natureza pode incluir vários produtos 

turísticos centrados sobretudo em visitas a reservas/parques naturais ou outros 

locais protegidos, nomeadamente natured-based travel, viagens ambientais e 

ecológicas, expedições científicas, trocas culturais, estudo de línguas, reality 

tours, earth restoration projects, wildlife safari tours (que incluem birdwacthing, 

ver golfinhos, elephant treking, gorilla safaris, polar-bear wacthing, wolf 

wacthing, etc.) 

Estes tipos de produtos turísticos podem confundir-se com outros 

segmentos, por exemplo, os de Turismo de Aventura, mas a classificação do 

segmento deriva da motivação da viagem.  
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Turismo de Aventura 

 

O Turismo de aventura é definido pela OMT (CT, 2005) como a 

participação em actividades que envolvem tipicamente (não necessariamente) 

esforço físico e compreende dois grandes tipos: 

• Hard adventure: Escalada, montanhismo, slide, rafting, etc.; 

• Soft adventure: Canoagem, birdwatching, passeios de bicicleta, etc. 

O destino, as características intrínsecas das infra-estruturas, a 

realização de “um sonho” e não a deslocação em si são as principais 

motivações dos turistas de aventura (idem).  

Em Portugal, as entidades públicas e privadas que organizam ou 

promovem AFAN não apresentam uniformidade na designação do sector. Este 

tipo de actividade é geralmente apresentado como Turismo Activo, Animação 

Turística, Turismo de Aventura ou mesmo Turismo de Natureza. 

Relativamente às novas formas de turismo, as AFAN têm tido um 

incremento considerável nos últimos anos, contribuindo para o crescimento de 

um grande mercado. Com efeito, de acordo com Camps, Carretero e Perich, 

(1995), as AFAN comportam em si: um aumento progressivo dos praticantes e 

das estruturas implicadas neste tipo de actividades; um crescimento dos 

recursos económicos destinados a estes fins para sua promoção ou para seu 

consumo; um crescimento de infra-estruturas destinadas ao efeito; um maior 

número de profissionais dedicados a este tipo de actividades; um crescimento 

da exigência dos produtos desportivos ligados a este tipo de práticas; um 

crescimento da indústria de serviços complementares a estas actividades, etc. 

 Na verdade, o turismo tem-se desenvolvido para se tornar num dos 

sectores industriais mais importantes do mundo, crescendo rapidamente nos 

últimos 30 anos. De acordo com o Secretário-Geral da OMT, Francesco 

Frangialli, o turismo no virar do século está a crescer mais rápido do que nas 

nossas mais optimistas previsões, e prevê-se que aumente para o dobro nos 

próximos 20 anos (Budeanu, 2005). 

Segundo as previsões da OMT (CT, 2005), o valor das receitas do 

turismo a nível mundial rondará dois biliões de dólares americanos, em 2020, 

representando um crescimento médio entre 6% a 7%. No que diz respeito ao 

contexto português, o Turismo assume uma importância significativa. Com 
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efeito, segundo dados estatísticos da Direcção-Geral do Turismo (DGT) 

relativos a 2000, esta importância verifica-se pela incidência do Valor 

Acrescentado Bruto (VAB) turístico de cerca de 8% no Produto Interno Bruto 

Nacional (PIB), pelo emprego directo e indirecto de cerca de 10% da população 

activa nacional, sendo 6% em regime de emprego directo e pela percentagem 

significativa com que as receitas do turismo cobrem o défice da balança 

comercial. Ainda em Portugal, é de salientar outros dados significativos, 

nomeadamente o crescimento de volume de entradas de visitantes 

estrangeiros, o aumento do número de estabelecimentos hoteleiros, bem como 

a capacidade de alojamento, o crescimento do número de portugueses a gozar 

férias dentro e fora do país, entre outros.  

Segundo Budeanu (2005), a larga importância de rendas relacionadas 

com o turismo para a economia mundial, particularmente para os países em 

desenvolvimento e pequenas ilhas, dita continuamente a criação de políticas 

que suportam o seu desenvolvimento mundial. Porém, as rápidas expansões 

de “resorts” turísticos têm muitos aspectos negativos no que toca ao potencial 

de infligir danos na natureza, nas comunidades, culturas e sociedades. Esta 

dupla natureza do turismo requer uma integração urgente de medidas 

preventivas em todas as estratégias turísticas, planos e acções de 

desenvolvimento, a todos os níveis de governação e organização, para evitar o 

risco de demasiado turismo “matar” o turismo (Budeanu, 2005).  

Para a minimização destes impactos, a CT (2005) considera que as 

hotelarias e outras actividades económicas poderiam desempenhar um 

importante papel do turismo sustentável e beneficiar directamente das 

iniciativas ambientais. Para isso, poderiam, tal como alguns países já o fazem, 

cobrar uma taxa ambiental, ou seja, um valor extra, a fim de ser utilizado para a 

protecção ou melhoramento ambiental. Este é chamado, por Wagner (2005), 

de Turismo consciencioso e torna-se cada vez mais popular na indústria das 

viagens. Na realidade, tal como é referido pela CT (2005:840), o turismo “só 

poderá ser uma componente relevante da estratégia de desenvolvimento da 

economia portuguesa se for dirigido de forma ecológica, integrada e 

sustentável”. 

Neste contexto, nas últimas décadas do século XX assistiu-se ao 

crescimento do turismo e à consequente tomada de consciência sobre o papel 
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na economia e no emprego, bem como das implicações sociais e ambientais. 

Com efeito, frequentemente, os benefícios económicos do turismo têm um alto 

preço a pagar pela natureza e pelas sociedades, colocando em perigo as 

bases do próprio turismo, ou seja, natureza e cultura humana.  

Apesar disso, factos demonstram que também podem trazer benefícios 

em termos de protecção ambiental e conservação sociocultural. Com efeito, na 

perspectiva de Macaya (2004), a relação entre desporto e turismo pode 

reverter-se numa forma de controlo e até de desenvolvimento positivo se a 

implementação das AFAN estiver imbuída de um espírito de preservação e 

conservação. Uma forma de desenvolver tal perspectiva pode ser um desporto 

(ligado ao turismo) ecológico que não compita com a natureza, e colabore na 

sua manutenção e conservação. Na realidade, tendo em conta que o meio 

natural é o ponto de ligação imprescindível entre o Turismo e as Actividades 

Físicas de Aventura, é fundamental que se lhe dê a devida atenção.  

 É neste contexto que emerge o capítulo seguinte, no qual procuramos 

salientar alguns elementos de reflexão no que concerne à associação existente 

entre o meio natural, turismo e actividades físicas e desportivas. 

 

 

2.5.2. O meio natural como ponto de encontro do Turismo e as 
Actividades Físicas de Aventura na Natureza 

 
A urbanização desregrada, a falta de espaços verdes, o aumento dos 

índices de poluição atmosférica, a crescente densidade populacional, o 

carácter mecanizado da vida moderna, etc., induzem a um reavivar de 

conceitos e preocupações relativas à vida humana e à sua relação com o meio 

natural (Pereira & Monteiro, 1995). Perante apertos e constrangimentos, “o 

desejo de divórcio fixa-se no mito da fuga para a natureza” (Bento, 1997:99). 

Daí que Pereira (1998), considera que assiste ao desenvolvimento de uma 

cultura, em que o meio ambiente é um dos valores centrais para uma 

reconciliação com a natureza. 
O meio natural tornou-se, então, um espaço atractivo para o homem 

actual que passa a maior parte do tempo num ambiente artificial, repleto de 

agentes agressores, quer para a saúde quer para a dignidade humana. Neste 
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contexto, as últimas décadas abrigaram um fenómeno social marcado por uma 

procura massiva da oferta desportiva, bem como do contacto com a natureza, 

contribuindo assim para o incremento do turismo desportivo na natureza.  

Segundo Fernández (2002), são muitas as razões para este fenómeno: 

• O cansaço e stress da vida na cidade; 

• Aumento do tempo livre; 

• Aumento das férias familiares; 

• Maior sensibilidade pelo natural; 

• Aumento da oferta de serviços; 

• Uma questão de moda; 

• Uma atracção pelas sensações de risco (desportos de aventura); 

• Necessidade de obter um equilíbrio pessoal em contacto com a 

natureza; 

• Etc. 

Perante este incremento verifica-se que os turistas estão cada vez mais 

interessados em sítios culturais e naturais, em experiências turísticas de maior 

qualidade, “já que a natureza, beleza e calma tendem a ser os primeiros 

critérios para a escolha de um destino mesmo antes do preço” (CT, 2005:80). 

Por essa razão, “alguns destinos tornaram-se vítimas da sua própria 

capacidade de atracção” (idem:82). Na verdade, apesar de durante muitos 

anos não se imputar ao turismo impactes negativos do ponto de vista social, 

cultural e ecológico, na década de 1970, a consciência sobre esta temática 

mudou e começou-se a percepcionar os efeitos perversos que o turismo criava 

em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental. Nesta sequência, vários têm 

sido os estudos (Castillo, Carretero & Perich, 1995; Constantino, 1997; Da 

Costa, 1997; Lemos, 2002; Budeanu, 2005) sobre os impactos do turismo, 

muitas das vezes irreversíveis, no que diz respeito à perda de qualidade de 

vida, criação de assimetrias nas economias locais, desmembramento da 

organização social, perda de identidade de povos pela sua aculturação. 

Adicionalmente, os dados anteriormente citados permitem-nos afirmar 

que o turismo se tornou um fenómeno de massas. Assim sendo, de acordo 

com a CT (2005), é necessário ter em atenção os impactos locais directos do 
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turismo nas pessoas e no ambiente que são seriamente afectados pela 

concentração no espaço e no tempo (sazonalidade), ou seja: 

• Uso intensivo de água, de terra e de equipamento de lazer; 

• Aumento do consumo de energia; 

• Mudanças na paisagem devido à construção de infra-estruturas, 

edifícios e equipamentos; 

• Poluição do ar e aumento dos desperdícios; 

• Destruição da vegetação; 

• Distúrbios na fauna e nas populações locais (poluição sonora); 

• Alteração do aspecto da paisagem através de construções. 

Esta procura nem sempre tem sido benéfica para o meio ambiente, cujo 

equilíbrio é, por vezes, extremamente frágil. Segundo Fernández-Balboa 

(1993), a contaminação do meio ambiente pode afectar a saúde das pessoas 

durante a prática de actividades físicas ao ar livre, mas a prática destas 

também afecta o meio ambiente. Todos estes aspectos críticos chamam a 

atenção para as questões ecológicas do desporto contemporâneo e 

conservação da natureza.  

Com efeito, numa análise relacional entre o meio ambiente e o desporto 

não se verificam só benefícios. O desporto envolveu-se duplamente nesta 

crise, “por um lado deixou de ser um oásis, transformou-se em factor de 

predacção do ambiente” e, por outro lado, “é ele próprio vítima da onda de 

destruição e poluição” (Bento, 1995:112). Realmente, se as AFAN eram 

inicialmente praticadas por um nicho de praticantes (aventureiros), neste 

momento estendem-se a um cada vez maior número de pessoas, convertendo-

se, deste modo, num dos objectos de consumo massivo da nossa sociedade. E 

a massificação das AFAN pode provocar sérios problemas no meio, daí que se 

faça um apelo à necessidade de uma educação ambiental integrada nas 

práticas em espaços naturais, uma vez que cada espaço tem que ser 

considerado como um ecossistema9 que será influenciado pela actividade e do 

qual o homem é também parte integrante (Castillo, Fajardo & Funollet, 2005). 

Perante o incremento das AFAN, para além dos aspectos positivos, há 

que ter em conta os aspectos negativos que podem produzir no meio onde se 
                                                 
9 Os ecossistemas “são unidades naturais básicas da biosfera, constituídas por um biótipo 
(habitats, espaço) e pelos seres que lá habitam” (Castillo, Fajardo & Funollet, 2005:76). 
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desenrolam, seja no ar, na água, ou na terra. Neste sentido, relativamente aos 

aspectos negativos apontamos a massiva difusão das AFAN, que leva a que 

pessoas inexperientes ou com conhecimento inadequado da prática destas 

actividades as realizem, cometendo imprudências que podem custar a vida 

humana (Fernández, 2002). Para além disso, o lixo bem visível em espaços 

naturais derivado de organizações de actividades desta natureza, por exemplo 

fitas sinalizadoras que são colocadas para marcar percursos e que por falta de 

sensibilidade ou talvez por pura ignorância raramente são retiradas. Sem 

esquecer que, muitas actividades, tais como mountain-bike ou motocross 

provocam a erosão e desflorestação dos espaços naturais, bem como grandes 

concentrações de pessoas que utilizam grande quantidade de terreno e 

recursos naturais.  

Quanto aos aspectos positivos, para além do bem-estar físico e social 

das pessoas, destacam-se os efeitos económicos derivados da repercussão da 

prática das AFAN. As competições ligadas às AFAN que vêm a desenvolver-se 

de forma estável e duradoura nos últimos anos, também em Portugal, como por 

exemplo as provas do Eco-Aventura, podem considerar-se um dos tantos 

aspectos positivos inerentes a estas práticas. 

Desta forma, quando falamos de impactos não nos referimos apenas 

aos impactos negativos, uma vez que as actividades também aportam muitos 

aspectos positivos, tanto quantitativamente, como qualitativamente. No entanto, 

tal como referido, com a massificação destas actividades o impacto tem sido 

mais significativo em relação aos impactos directos e indirectos não desejáveis 

das actividades, nomeadamente (Castillo, Fajardo. & Funollet, 2005): 

1. Directos: 

• Acumulação de lixo; 

• Compactação e erosão do solo; 

• Espoliação do meio; 

• Interferências entre actividades. 

2. Indirectos: 

• Contaminação/Alteração da paisagem; 

• Proliferação de acessos e equipamentos; 

• Aumento de águas residuais.  
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Sobre os impactos directos, os autores aconselham a que se 

desenvolvam campanhas de educação ambiental para todos os possíveis 

utilizadores do meio natural, tanto no presente como no futuro. Quanto aos 

impactos indirectos podem ser minimizados, não comprando, por exemplo, 

produtos contaminantes.  

A reconcialização factual do desporto com a natureza submetida a 

ameaças é, todavia, reflexo do que ocorre com a sociedade como um todo (Da 

Costa, 1997). Neste contexto, as AFAN, tal como afirma Marinho (2004), 

requerem um repensar sobre o meio ambiente a partir de três principais 

aspectos interdependentes, isto é, a prática, a conservação ambiental e o 

processo educativo. Adicionalmente, perante a consciência da preservação dos 

sistemas naturais como valor, as desigualdades acentuadas pelo 

desenvolvimento turístico e a descaracterização e homogeneização dos 

territórios verifica-se a necessidade de promover o sector turístico de forma 

sustentada.  

Para finalizar, invocamos Bento (1997:100) quando afirma: 

“… a morte da natureza é a morte do homem: das transcendências, das 

utopias, da poesia, da esperança, da metafísica. É a morte das formas de 

manifestação da vida. Do citius, altius, fortius. É a morte do desporto.” 

Tal afirmação destaca a necessidade de tomada de consciência para o 

equilíbrio entre as AFAN, o Turismo e o Ambiente. 

 

2.5.3. O Turismo, o Ambiente e as Actividades Físicas de Aventura 
na Natureza numa atitude consciente  

 

Para iniciar este capítulo citamos a seguinte afirmação de Urry (1990: 

208): 

“…à medida que o turismo se transforma em uma grande indústria, de 

alcance mundial, muitos ou a maioria dos países serão invadidos por uma onda 

turística. É uma onda que não se confina a determinados lugares, mas na qual 

quase todos os espaços, histórias e actividades sociais podem ser material e 

simbolicamente refeitas para o olhar que não cessa de devorar…”  

Numa retrospectiva da história da humanidade verificamos que de forma 

exponencial os sistemas de consumo desenvolveram-se, implicando, “a par do 
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crescimento da globalização, uma ameaça para o planeta causada pela 

poluição generalizada e, como tal, uma devastação dos nossos sistemas 

básicos de suporte da vida” (Batista & Colaço, 2005:60). Contudo, a sociedade 

tomou consciência que o conhecimento e a conservação da natureza e da 

biodiversidade revestem-se de um grande interesse no seu conjunto, tanto do 

ponto de vista da criação económica de riqueza, como no que concerne à 

satisfação de necessidades fundamentais nos domínios da segurança 

alimentar e da saúde pública.  

Segundo a CT (2005), Portugal apresenta um património natural 

relativamente abundante e diversificado, ou seja, um potencial turístico de 

importância crescente que tem de ser obrigatoriamente protegido. Em Portugal, 

a preocupação em relação à conservação da natureza, é uma das mais antigas 

áreas de intervenção pública na área do ambiente, tendo neste momento 

diversa legislação em prol desta conjuntura10. No entanto, esta situação 

continua a ser motivo de profunda preocupação porque ainda não existem 

mecanismos suficientes para sustentar esta consciência. A CT (2005) 

apresenta-nos os seguintes aspectos críticos da situação actual da política de 

conservação da natureza: 

• Existência de um contraste significativo entre as competências e os 

meios à disposição do ICN para o desempenho da sua ampla missão, 

nomeadamente na carência de recursos técnicos e de equipas de 

vigilância que coloca em risco o bom desempenho dessas amplas 

competências. O atraso permanente na entrada em vigor de 

instrumentos reguladores essenciais para a conservação da natureza, 

por exemplo os planos de ordenamento das áreas protegidas;  

• Insuficiente capacidade de implementação e fiscalização de planos já 

existentes; 

                                                 
10 Segundo a CT (2005), os parâmetros normativos da política de conservação resultam da 
conjugação de uma variada legislação nacional e internacional, onde se incluem as Directivas 
sobre Aves (79/409/CEE) e Habitats (92/43/CEE) (de cuja conjugação resulta a Rede Natura 
2000), as Convenções de Ramsar, Roma e Berna, assim como diversos programas e 
iniciativas do Concelho da Europa e da UNESCO. A Lei-Quadro das AP (Decreto-Lei n.º 19/93 
de 23 de Janeiro) consagra uma tipologia com quatro categorias principais de áreas protegidas, 
da qual sobressai a Rede Nacional das Áreas Protegidas. Acresce que o Decreto-Lei n.º 
227/98 de 17 de Julho veio acrescentar à Lei-quadro das Áreas Protegidas a inclusão de 
“reservas e parques marinhos” (artigo 10º A). 
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• Dificuldades endémicas na coordenação quer das políticas, quer no 

diálogo entre os respectivos actores; 

• O registo de problemas na relação da conservação da natureza com as 

actividades agrícolas, florestais, cinegética, extractiva, turística e 

energética (incluindo as energias renováveis); 

• O baixo nível de adesão aos objectivos de conservação por parte das 

autarquias e populações residentes nas respectivas áreas; 

• Existência de um notável défice no que concerne à mobilização de 

recursos em matéria de investigação, conhecimento e monitorização das 

principais ameaças ao nosso património natural e biodiversidade. 

Em nosso entender, todos estes aspectos são deveras pertinentes, pois 

tal como anteriormente exposto, o turismo na natureza tem tendência a 

aumentar. Não obstante, a actividade turística posiciona-se hoje como forte 

fenómeno de sucesso em expansão a nível nacional e mundial “capaz de 

provocar alterações generalizadas no modo como as pessoas vêm o mundo e 

se relacionam” (Caressato, 2005:1). Adicionalmente, o turismo pode ser 

entendido sob uma perspectiva social, isto é, como “uma actividade estratégica 

na indução do desenvolvimento regional, na manutenção da coesão social, na 

preservação da identidade cultural e do ambiente” (Instituto de Formação 

Turística [INFTUR], 2002:3). Isto é, sob uma óptica onde se patenteia um 

desenvolvimento sustentável. É nesta perspectiva de desenvolvimento 

sustentável que deve ser promovido o próprio desporto, como mais um 

instrumento de desenvolvimento humano (Pires, 2005).  

O desenvolvimento sustentável é aquele “cujo objectivo é fazer face às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras suprirem as suas próprias necessidades” (Schmidt, Nave &: Guerra 

2006:124). Segundo Lemos (2002), para alcançarmos o desenvolvimento 

sustentável serão necessárias mudanças fundamentais na nossa forma de 

pensar e na maneira como que vivemos, produzimos, consumimos, etc. Por 

conseguinte, além da questão ambiental, tecnológica e económica, o 

desenvolvimento sustentável tem uma dimensão cultural e política. Assim 

sendo, para se atingir o desenvolvimento sustentável, será necessário “a 

participação democrática de todos na tomada das decisões para as mudanças 

que serão necessárias” (Lemos, 2002:13). 
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As questões de ordem e preservação ambiental tornaram-se o assunto 

da ordem do dia desde o início da década de 1990. É em 1992, na Conferência 

do Rio de Janeiro, que aparece pela primeira vez o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, passando a ser uma ferramenta essencial para 

a conservação da natureza. Assim, a necessidade de um desenvolvimento 

sustentável inscreveu-se nas prioridades expressas em diferentes documentos, 

nomeadamente: 

• Declaração do Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento, 

documento formado por 27 princípios básicos, que tem como objectivo o 

estabelecimento de uma nova e justa parceria global, através da criação 

de novos níveis de cooperação entre Estados e os sectores mais 

importantes da sociedade e população; 

• Declaração da Floresta, com vista a garantir o mercado sustentado dos 

produtos florestais; 

• Convenção sobre a Diversidade Biológica, com os objectivos de 

conservar a diversidade biológica, usar de forma sustentável os seus 

componentes e dividir de forma justa e equitativa os benefícios 

alcançados pela utilização de recursos genéticos; 

• Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, em que o objectivo é 

estabilizar a concentração de gases estufa; 

• E, finalmente, a Agenda 21 que contém um roteiro detalhado de acções 

concretas a serem adoptadas pelos Governos, Instituições das Nações 

Unidas, comunidades locais, agências de desenvolvimento e sectores 

independentes, para iniciar o processo de transição na direcção do 

desenvolvimento sustentável. 

A Agenda 21 quer a nível local, quer regional, quer internacional propõe 

mudar o rumo na direcção de um melhor padrão de vida para todos, 

ecossistemas melhor geridos e protegidos, e um futuro mais próspero e seguro. 

Segundo Schmidt, Nave e Guerra (2006), a Agenda 21, ao encorajar as 

administrações locais a adoptar formas mais integradas e sustentáveis de 

desenvolvimento, tem vindo a revelar-se um importante instrumento de 

mudança. Nesta perspectiva, a vontade e determinação política das 
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administrações locais, em especial líderes eleitos dos municípios, é crucial para 

o sucesso dos inúmeros projectos de sustentabilidade local11.  

Neste contexto, a actividade turística e, por sua vez, o próprio desporto 

poderão edificar o desenvolvimento de forma sustentável, promovendo a 

conservação da natureza em geral, dos seus valores naturais e culturais, bem 

como estimular o desenvolvimento sócio-económico das suas populações. No 

que concerne ao Turismo, a sua concepção sustentável relaciona-se, segundo 

Tepelus e Córdoba (2005), com a interacção equilibrada de três factores 

básicos dentro da indústria do turismo, nomeadamente, a gestão adequada dos 

recursos naturais e culturais, a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

locais, e o sucesso económico, que podem contribuir para outros programas de 

desenvolvimento nacional. Nesta medida, turismo sustentável12 é aquele que é:  

• Durável: economicamente viável a longo prazo, planificado e bem 

gerido, que implique a não massificação e com um impacte fraco; 

• Respeitador do meio: adaptado à capacidade de carga dos espaços 

naturais e culturais, minimizando os efeitos permanentes; 

• Integrado e diversificado: interagindo com o território e adaptado à 

personalidade do sítio; 

• Participativo: com a participação das populações locais. 

Entende-se, então, por turismo sustentável aquele que compatibiliza o 

desenvolvimento do turismo com o respeito e a preservação dos recursos 

naturais, culturais e sociais, bem como aquele que favorece a redução da 

tensão entre a indústria turística, os visitantes, as comunidades anfitriãs e o 

ambiente. 

Apesar da clarificação do conceito de desenvolvimento de turismo 

sustentável, segundo Tepelus e Córdoba (2005), a respectiva definição varia 

consideravelmente de acordo com a perspectiva das partes interessadas que 

as emitem, designadamente, a indústria do turismo, os governos, as 

organizações internacionais não-governamentais, as comunidades locais, os 

activistas ambientais, entre outros. Isto, porque, para além das premissas e 

                                                 
11 Schmidt, Nave e Guerra (2006) afirmam que ao indagar junto dos autarcas eleitos nas 
autárquicas de 2001 sobre a existência de processos de desenvolvimento sustentável, 
Agendas 21 Locais, depararam-se que muitos dos inquiridos desconheciam ou demonstravam 
uma relativa indefinição destes conceitos. 
12 http://www.geota.pt (12-08-2005) 
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princípios que compõem um processo de desenvolvimento sustentável, não há 

receituários únicos, completos e acabados (Schmidt, Nave & Guerra, 2006). 

Segundo Budeanu (2005), o turismo sustentável não pode ser atingido 

se o turismo de massas não for ajustado para integrar a sustentabilidade. No 

entanto, apesar do turismo ser considerado incompatível com o conceito de 

sustentável, o turismo de massas tem sido recentemente citado na literatura de 

turismo, como sendo potencialmente capaz de desenvolver mais actividades 

responsáveis e de integrar princípios sustentáveis. Aliás, o nascimento do 

conceito de férias durante todo o ano e não apenas o conceito único de Férias 

de Verão e as novas formas de turismo, por exemplo o Ecoturismo, vêm 

tentando colmatar os danos relativos ao turismo de massas. Para além disso, 

devido à extensa influência que têm nos indivíduos, empresas e até regiões, os 

operadores de viagens são considerados pontos de pressão cruciais do 

sistema do turismo de massas, que podem despoletar responsabilidades e 

acções de outras partes interessadas do turismo em busca da sustentabilidade. 

Contudo, tal como afirma Budeanu (2005), até à data, pouco tem sido feito para 

identificar soluções aplicáveis.  

Deste modo, tendo em consideração as preocupações em torno do 

desenvolvimento que vem atingindo o turismo, a fim de se travar o processo de 

degradação ambiental e de se consolidar o princípio de sustentabilidade do 

desenvolvimento, em termos gerais, vários são os requisitos apresentados por 

diferentes autores ou entidades.  

Lemos (2002), por exemplo, cita os seguintes princípios: estabilizar a 

população mundial; reduzir a pobreza; dotar estilos de vida e de 

desenvolvimento mais eficientes em relação à utilização de energia e de 

recursos naturais; acelerar o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes 

na utilização de energia e recursos naturais nas actividades económicas 

“tecnologias mais limpas”; melhorar a educação nomeadamente a educação 

ambiental; ter preocupações económicas e ambientais nas tomadas de 

decisão; reduzir nos gastos militares.  

Por seu lado, a CT (2005) apresenta um conjunto de exigências 

fundamentais: 
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• Redução da intensidade de consumo de combustíveis fósseis (e de 

destruição da floresta) na indústria, urbanização e no apoio energético 

ao crescimento das economias emergentes; 

• Redução da intensidade de consumo de combustíveis fósseis na 

mobilidade e na produção de electricidade residencial e terciária nos 

países desenvolvidos;  

• Uma crescente pressão sobre a gestão dos recursos hídricos, levando à 

alteração de algumas prioridades agrícolas; 

• Preocupação, porque o consumo de petróleo surge como suporte à 

mobilidade e da produção de electricidade e o aumento da produção 

agrícola baseado na disponibilidade fácil de água e na hibridação de 

espécies. 

Neste contexto, parece ficar evidente a necessidade de criar nos vários 

agentes intervenientes uma consciência prática de um turismo ambientalmente 

equilibrado, respeitando a capacidade de assimilação do ecossistema, de 

forma a garantir uma oferta com alto teor de qualidade ambiental. Um meio 

ambiente de qualidade será cada vez mais, e por si só, uma atracção turística, 

podendo ser utilizado pelos agentes turísticos como um cartaz de promoção e 

de imagem da região em causa.  

Assim sendo, segundo Marinho (2004), as AFAN poderão promover uma 

sensibilidade mais profunda, no que diz respeito a uma responsabilidade 

ambiental colectiva, impulsionando até mesmo, o desenvolvimento de políticas 

locais ou globais. Pereira e Monteiro (1995) também consideram que estas 

actividades possuem um extenso potencial educativo, sobretudo porque 

facilitam situações educativas em circunstâncias pouco habituais para o aluno, 

com forte carácter motivador, e carregadas de emoção, de significado e de 

intenção. Por conseguinte, pode dizer-se que as AFAN, para além de poderem 

ser utilizadas para fins de lazer, podem permitir a satisfação de uma variedade 

de objectivos educacionais, dando oportunidade a diferentes níveis de 

desenvolvimento13. 

                                                 
13 Níveis de desenvolvimento13: Colectivo: habilidades cooperativas, de comunicação, inter-

relação grupal, trabalho de equipa; Pessoal: auto-estima, autonomia; Cognitivo: tomada de 
decisão, resolução de problemas; Físico: aptidão e desenvolvimento de habilidades motoras 
(Pereira & Monteiro, 1995; Marinho, 2004). 
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Em suma, as AFAN, por intermédio de uma adequada educação 

ambiental, poderão contribuir para uma valiosa mudança de comportamentos, 

atitudes e valores. O objectivo é formar sujeitos conscientes, sensíveis e 

críticos no que se refere ao tempo livre e à natureza. Contudo, para além do 

que a educação ambiental possa promover nos amantes da natureza, são 

urgentes “medidas legislativas cautelares de utilização intensiva de recursos 

naturais” (Constantino, 1997:121). 
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3. O CONCELHO DE RIO MAIOR 
 

O Concelho de Rio Maior faz parte do Distrito de Santarém e integra a 

Sub-região da Lezíria do Tejo e a Região de Turismo do Oeste. Localiza-se na 

zona de vale do Tejo, numa área de transição, onde as influências do Ribatejo 

e do Litoral Oeste se misturam.  

O Concelho de Rio Maior tem uma área de 272,8 km2 (4,18% do total da 

área do distrito) e situa-se praticamente no Centro-Oeste do país, a 80 km de 

Lisboa. A norte é limitado pelo Concelho de Alcobaça, a sul pelo Concelho de 

Azambuja, a nascente pelo Concelho de Santarém e a poente pelo Concelho 

de Caldas da Rainha.  

A zona Norte é delimitada pela Serra e, na zona sul, evidenciam-se 

áreas planas, com grandes extensões de terrenos férteis e de florestação. A 

Serra de Candeeiros, as salinas da Fonte da Bica, o rio Maior, a Gruta de 

Alcobertas, a lagoa do Areeiro, são alguns dos seus principais pontos de 

referência naturais.  

A paisagem do Concelho de Rio Maior caracteriza-se por extensos 

terrenos férteis e de florestação. Para complementar, parte da zona norte do 

território do Concelho integra-se na área do Parque Natural das Serras D’Aire e 

Candeeiros (PNSAC) e a Direcção de serviços do Parque está sedeada na 

Cidade de Rio Maior, o que lhe confere benefícios e vantagens. Neste sentido, 

este concelho dispõem de algumas potencialidades para a prática de AFAN. 

O Concelho de Rio Maior, em termos administrativos, é constituído por 

14 (catorze) freguesias e, segundo os censos de 2001, tem uma população 

residente de 20 110 habitantes.  

De acordo com os objectivos do estudo no que diz respeito às entidades 

privadas e públicas que desenvolvem ou promovem AFAN, destacamos o 

Clube do Mato, a Cooperativa Terra Chã, a Fábrica da Alegria, a Escola 

Superior de Desporto e Rio Maior (ESDRM) e o PNSAC, sobre as quais nos 

deteremos no capítulo referente à metodologia. 

O Concelho de Rio Maior dispõe de diferentes entidades que operam no 

terreno e que, de certo modo, promovem diferentes AFAN. Num estudo 

efectuado por Santos (2005), relevante para o nosso estudo, existem onze 
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associações e estabelecimentos de ensino que operam no concelho de Rio 

Maior, destacando-se os seguintes factos: 

• Relativamente à promoção de AFAN, 93,33% pelas organizações 

desportivas inquiridas dão preferência a modalidades terrestres 

(pedestrianismo, BTT, escalada, orientação, etc.), 6,66% dão 

preferência a modalidades aquáticas (vela, canoagem, remo, surf, etc.) e 

0% relativamente a modalidades aéreas (parapente, balonismo, asa 

delta, etc.); 

• O Grupo de actividades como BTT, orientação e actividades com cordas 

apresentam maior número de escolhas pela amostra do estudo. As 

modalidades como escalada, pedestrianismo e canoagem são as 

modalidades que mais se aproximam das preferências destas entidades. 

Em terceiro, as modalidades como espeleologia, tiro com arco, 

montanhismo.  

 Para finalizar, a cidade de Rio Maior, é hoje conhecida por “cidade do 

desporto”. Com efeito, esta cidade é detentora de um Complexo Desportivo, 

um Centro de Estágios, a ESDRM, pista de cicloturismo, entre outros 

equipamentos de desporto e lazer, bem como educativos. 
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4. CAMPO METODOLÓGICO 
 

4.1 GRUPOS DE ESTUDO E SUA CARACTERIZAÇÃO 
 

Neste trabalho tornou-se necessário delimitar o território de estudo que, 

depois de um levantamento com base na proximidade, se optou por centralizar 

no Concelho de Rio Maior. Neste sentido, a nossa preferência por esta região 

concelhia justifica-se pelas seguintes razões: 

• A zona de estudo situa-se, parcialmente, no PNSAC, área protegida 

que, pelas suas características naturais, potencia a exploração e 

desenvolvimento de actividades físicas de aventura na natureza; 

• Na sua área de influência, localiza-se a ESDRM, entidade que 

desenvolve o grau de licenciatura em Desporto de Natureza e Turismo 

Activo (DNTA); 

• Nesta área são várias as iniciativas, no âmbito das actividades em 

estudo, promovidas pelas entidades públicas e privadas, sedeadas no 

concelho, das quais se destacam o Clube do Mato, a Cooperativa Terra 

Chã e, mais recentemente, a empresa Fábrica da Alegria; 

• A autarquia tem vindo a desenvolver e a apoiar iniciativas no âmbito do 

estudo, das quais salientamos o Centro de Alcobertas do Programa 

“Mais Desporto mais Saúde”. 
Sendo uma área com as potencialidades enunciadas e enorme 

actividade no âmbito do estudo, revelou-se essencial avançar com o estudo a 

fim de caracterizar as actividades aqui promovidas, os locais de actuação, os 

recursos humanos, bem como as mais valias para este concelho. 

Perante o exposto, definimos como grupo de estudo, referenciado da 

seguinte forma: 

• (R1) Responsável pela Cooperativa Terra Chã; 

• (R2) Responsável pela Fábrica da Alegria; 

• (R3) Responsável pelo Clube do Mato; 

• (R4) Departamento de Desporto de Natureza e Turismo Activo da Escola 

Superior de Rio Maior; 
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• (R5) Responsável/director, do Parque Natural da Serra D’Aire e 

Candeeiros; 

• (R6) Autarca da Câmara Municipal de Rio Maior, responsável pelo 

Centro de Desporto Aventura.  

• (M1), (M2) e (M3) os Monitores/responsáveis pela concretização das 

actividades nas entidades que promovem e desenvolvem Actividades 

Físicas de Aventura na Natureza em Rio Maior. 

Quanto às entidades públicas e privadas de exercício e promoção de 

AFAN em Rio Maior estudadas, apresentamos em seguida uma breve 

caracterização para o seu melhor enquadramento. Assim, com base nos seus 

folhetos e prospectos informativos (indicados no ponto 4.2 da recolha 

documental) passamos a caracterizar as entidades públicas: 

 
Clube do Mato  

 

O Clube do Mato, sem fins lucrativos, é uma Associação Ambiental de 

Promoção de Actividades de Ar Livre e iniciou a sua actividade a 6 de 

Novembro de 1998. Através da intervenção directa e plurifacetada sobre os 

jovens, em particular, e cidadãos em geral, o Clube tem por objectivo promover 

os aspectos da ecologia, da preservação do ambiente e do usufruto saudável 

dos espaços naturais, conduzindo à elevação dos valores humanos e 

civilizacionais. 

 
Centro de Desporto Aventura   

 

A Câmara Municipal de Rio Maior, juntamente com a Junta de Freguesia 

de Alcobertas, tem apostado no desenvolvimento do turismo e actividades de 

aventura, recebendo anualmente estagiários da Escola Superior de Desporto, 

do Curso de Ciências do Desporto, Desporto de Aventura e Turismo Activo, 

para a realização do seu estágio académico. Por conseguinte, o Centro de 

Desporto de Aventura, do programa “Mais Desporto Mais Saúde”, promove 

nesta freguesia actividades de aventura, de natureza e turísticas, 

especialmente, em romarias da freguesia, para turistas, escolas e munícipes do 

concelho.          
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 A Freguesia de Alcobertas situa-se a norte do Concelho de Rio Maior, a 

cerca de 12 quilómetros, estendendo-se por uma área total de 32 km2.  

 Na esfera do desporto e lazer, a freguesia tem como principais 

equipamentos: um campo de futebol, um ringue para a prática de futebol de 

salão e diversos espaços naturais para a prática de actividades físicas de 

aventura na natureza – parapente, escalada, BTT e outros. No quadro 

associativo local são várias as entidades, destacando-se o Alcobertas Futebol 

Clube, a Associação de Melhoramentos de Chãos, a Associação de Casais 

Monizes, a Associação da Ribeira de Cima, a Associação de Fonte Longa, a 

Associação de Sourões, a Associação de Portela, a Associação de Teira e 

Casal da Velha e a Associação de Caçadores, o Grupo de Escuteiros e o 

Rancho Folclórico de Chãos e a Cooperativa Terra Chã.   

 Esta freguesia conta com vários locais de grande interesse turístico, 

como sejam a Serra dos Candeeiros, integrada no Parque Natural, as 

paisagens, a Gruta de Alcobertas, os potes mouros, as ruínas do castro de S. 

Martinho, os moinhos  de vento, as azenhas, as cisternas, os parques de 

merendas, o Olho de Água e Anta ou Dolmen junto à Igreja Paroquial. É 

possível efectuar agradáveis percursos pedestres ou em B.T.T. Em termos de 

alojamentos contam-se o centro de acolhimento de Chãos com 24 camas e as 

casas de natureza com gestão do P.N.S.A.C. em Valventos, Alto da Serra e 

Valverde com um total de 40 camas. 

Faremos em seguida uma breve caracterização das entidades privadas. 

 

Cooperativa Terra Chã e Rancho Folclórico de Chãos 

 

A Cooperativa Terra Chã – Desenvolvimento Local, Artesanato e 

Serviços é uma estrutura empresarial nascida a 29 de Março de 2001 pela 

continuação do Rancho Folclórico de Chãos que, desde 1984, iniciou a sua 

actividade. O Rancho Folclórico de Chãos é uma Associação Juvenil inscrita no 

Registo Nacional de Associações Juvenis – Instituto Português –, desde 1986 e 

no INATEL14 como Centro de Cultura e Desporto, desde 2000. A Cooperativa 

Terra Chã tem por objectivos:  

                                                 
14 Instituto Nacional de aproveitamento dos Tempos Livres 
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• A criação de actividades económicas, sócio-culturais e de valorização 

ambiental; 

• A comercialização de produtos e serviços locais; 

• A concepção, organização e animação de acções de formação 

profissional e sócio – cultural. 

Para além disso, está inserida na área protegida – PNSAC –, tendo um 

Centro de Apoio a Actividades e desenvolvendo diferentes actividades na 

natureza, tais como: percursos pedestres, BTT, espeleísmo, escalada, rapel, 

orientação, observação da flora, fauna, bem como organização de campos de 

férias. 

 

Fábricadalegria, Insufláveis e Animação Turística, Lda. 

 

A Fábricadalegria é uma empresa de animação turística com o Alvará nº 

12/2005 da Direcção Geral de Turismo, Capital Social 15.000€ localizada no 

Distrito de Santarém, com espaço de divulgação situado nas Marinhas do Sal, 

em Rio Maior. Esta empresa tem por objectivos:  

• Promover o desenvolvimento turístico das regiões, através da realização 

de eventos integrados no meio natural, cultural e social; 

• Proporcionar momentos de pura diversão a todas as idades; 

• Estimular a observação e a descoberta do património natural e cultural; 

• Dinamizar actividades que promovam o convívio entre todas as 

gerações; 

• Animação e decoração de espaços festivos. 

A empresa promove várias actividades, das quais mencionamos as que 

têm interesse para este estudo, nomeadamente, passeios de BTT, balonismo, 

multi-actividades, passeios TT, pedestrianismo. 

Finalmente, prosseguimos com as entidades da ESDRM e o PNSAC. 

  

Escola Superior de Desporto de Rio Maior 

 
A Escola Superior de Desporto de Rio Maior foi criada pelo Decreto-Lei 

n.º 352/97, de 5 de Dezembro, como unidade orgânica do Instituto Politécnico 

de Santarém. As suas actividades de formação tiveram início no ano lectivo de 
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1998/99, com os cursos de desporto, variante de Treino Desportivo de Alto 

Rendimento (opções de Futebol, Atletismo e Natação) e na variante de 

Condição Física.  

Pela portaria 495/99 de 12 de Julho, aprovou-se a criação dos cursos de 

licenciatura em Desporto nas variantes de Treino Desportivo de Alto 

Rendimento (todas as opções), de Condição Física, e ainda de Animação 

Desportiva, Recreação e Lazer.  

O plano de estudos do curso bietápico de licenciatura em Desporto, 

variante de Animação Desportiva, Recreação e Lazer aprovado pela Portaria 

432/2001, de 26 de Abril, está em revisão a fim da anulação do bacharelato e 

reformulação do plano de estudos. Neste sentido, o curso, é hoje designado 

por Licenciatura em Ciências do Desporto, Desporto de Natureza e Turismo 

Activo. 

O Departamento de Animação Desportiva, Recreação e Lazer, 

designado no presente por Departamento de Desporto de Natureza e Turismo 

Activo (DDNTA), realiza as suas actividades nos domínios da formação 

profissional, da investigação científica e da prestação de serviços à 

comunidade, visando os seguintes fins: 

• A formação superior de profissionais de Animação Desportiva, com 

preparação humana, cultural, científica, pedagógica e técnica para o 

exercício de actividades profissionais no domínio da Animação 

Desportiva e do Lazer; 

• A realização de actividades de pesquisa que contribuam para o 

desenvolvimento da Animação Desportiva, Recreação e Lazer; 

• A prestação de serviços à comunidade numa perspectiva de valorização 

e promoção recíprocas e de desenvolvimento da região;  

• A cooperação de âmbito cultural, científico e técnico com entidades 

públicas ou privadas, nacionais e internacionais. 

Os técnicos desportivos, licenciados em Desporto de Natureza e 

Turismo Activo, têm como principal alvo de actuação as actividades de 

Animação, Lazer e Recreação, bem como as actividades de exploração da 

Natureza. 
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Parque natural da Serra D’Aire e Candeeiros (PNSAC) 

 

Esta Área Protegida foi criada em 1979 pelo Decreto-Lei nº 118/79, de 4 

de Maio, cujos limites encerram cerca de 40 000 ha, assemelhando-se ao 

“reino da pedra” pela sua paisagem predominantemente cinza, da rocha 

calcário. O PNSAC, segundo Botelho (2004), teve a sua concretização 

irreversível no terreno em finais de 1986. 

Os objectivos do Parque Natural, entidade ambiental, são:  

• A protecção dos aspectos naturais; 

• O desenvolvimento e a renovação da economia local; 

• A defesa do património arquitectónico e cultural; 

• A promoção do repouso e do recreio ao ar livre. 

Para cumprir estes objectivos, o PNSAC possui, neste momento, 

diferentes estruturas de apoio e desenvolvimento sustentado para a ocupação 

e utilização desta área protegida, das quais se distinguem o Centro de 

Interpretação Subterrâneo da Gruta “Algar do Pena” em Alcanede, o Núcleo 

Ecomuseológico em Mira de Aire, a Ecoteca em Porto de Mós, o Monumento 

Natural das Pegadas de Dinossáurios em Ourém, a Sede, em Rio Maior, entre 

outras estruturas estrategicamente distribuídas. 

De acordo com Alho, Martins e Martins (2001), o PNSAC tem vindo a 

desenvolver, em estreita colaboração com a comunidade espeleológica e 

científica, formas de gestão sustentada do uso do património espeleológico da 

sua responsabilidade, contando actualmente com mais de 1500 cavidades 

inventariadas. Desta forma, tem conciliado as exigências ambientais do meio 

com a sua utilização, no sentido de evitar que os impactes negativos 

introduzidos se sobreponham às mais valias ambientais resultantes do uso.  

Assim, segundo o PNSAC, a criação do conceito de Centros de 

Interpretação Subterrâneos, e a sua concretização, veio possibilitar, de uma 

forma sustentada, a utilização lúdica do meio cavernícola a grupos de 

utilizadores em franco crescimento. 

O PNSAC tem desenvolvido um trabalho de reconhecimento e 

exploração de locais para a prática de AFAN, destacando-se a sinalização de 

16 percursos pedestres de pequena rota (PR). 
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De acordo com a sua Carta e Regulamento do Desporto de Natureza, 

publicada em 17 de Dezembro de 2004 pela Portaria n.º 1465, o PNSAC tem a 

competência de controlar e gerir o ordenamento das Actividades de Desporto 

de Natureza em toda a sua área protegida. É da sua total responsabilidade a 

gestão da capacidade de carga dos locais e o uso sustentado do território. 

 

 

4.2. RECOLHA DOCUMENTAL 
 

No que diz respeito à recolha documental, tivemos acesso a uma série 

de documentos de divulgação pública ou de uso interno, que foram cedidos 

pelas entidades em estudo, nomeadamente brochuras, regulamentos internos, 

prospectos, planos de actividades que, posteriormente, nos permitiram fazer 

uma caracterização das actividades por elas desenvolvidas, bem como, 

entender os objectivos subjacentes às suas iniciativas. Ainda recolhemos toda 

a legislação que regula as Actividades Físicas de Aventura na Natureza, a fim 

de perceber as obrigações perante a lei destas entidades. 

De facto, para o entendimento dos fenómenos sociais, os mais diversos 

tipos de documentos desde brochuras, prospectos, sites, entre outros 

documentos, podem servir de apoio, acerca das entidades em estudo. 

Segundo Barata (1993), a análise tradicional dos documentos segue 

certos processos de crítica interna e externa. A crítica interna visa o 

entendimento do sentido exacto do conteúdo do documento. A crítica externa 

orienta-se para o esclarecimento do contexto em que surgiu e do impacto 

social que veio a ter o documento. Trata-se de estabelecer, além do sentido 

das ideias, a autenticidade do documento, a verdade, ou seja, a medida em 

que o seu conteúdo corresponde aos factos, e os condicionalismos sociais em 

que se apresenta. 

 

 

4.3. CORPUS DE ESTUDO 
 

O conjunto de documentos seleccionados para o nosso estudo, isto é, o 

corpus de estudo, é constituído I) pelas Brochuras e Panfletos e pelos Sites 
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das várias entidades pela importância que assumem na divulgação dos seus 

próprios produtos e serviços das entidades em estudo; II) pelo Plano de 

Actividades da Câmara Municipal de Rio Maior de 2006, Plano de 

Desenvolvimento Desportivo de Rio Maior de 1999 e Programa de Actividade 

Física para a População do Concelho de Rio Maior “Mais Desporto Mais 

Saúde”, outros documentos analisados, pois é nestes documentos oficiais que 

estão as principais intenções da Câmara na vertente desportiva; e, III) pelas 

transcrições das entrevistas efectuadas aos responsáveis pelas entidades que 

implementam, gerem e desenvolvem Actividades Desportivas de Aventura na 

Natureza, no Concelho de Rio Maior, bem como, aos responsáveis pela 

concretização das actividades no terreno (monitores, técnicos).  

 

 

4.4. CONSTRUÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

Nas investigações de ciências sociais, o uso da entrevista tornou-se num 

“instrumento primordial” (Ruquoy, 1997) com o aparecimento e 

desenvolvimento de novos métodos de análise dos dados qualitativos, pela 

capacidade de compreender de forma rica e matizada as situações. 

A entrevista é uma das técnicas da observação directa intensiva que, 

segundo Barata (1993), se distingue pelo grau de profundidade a que procura 

chegar no estudo das atitudes e comportamentos dos indivíduos e dos grupos 

que estuda, pelas técnicas de que faz uso na recolha das informações. 

Neste sentido, tal como afirma Ruquoy (1997), a entrevista é o 

instrumento mais adequado para delimitar os sistemas de representações, de 

valores, de normas veiculadas por um indivíduo, isto é, estes esquemas 

culturais podem ser apreendidos em diferentes níveis de profundidade, quer 

pelo tipo de leitura, quer pelos conteúdos enunciados. Assim sendo, são várias 

as vantagens das entrevistas enunciadas por Heinemann (2003): 

• Grande espectro de aplicação, ou seja, é possível verificar dados não 

observáveis e que podem ser significativos, pontos de vista, opiniões, 

insinuações, emoções, etc; 
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• Sem limitações espaço – temporais, isto é, os dados obtidos não 

estão limitados por espaços ou tempos concretos. Permitem obter 

dados sobre o passado ou sobre o futuro15; 

• Possibilidade de centrar o tema, na medida que as entrevistas podem 

dirigir-se mediante o guião da entrevista centrando sempre no tema 

específico; 

• Aplicação independentemente do espaço e do tempo16; 

• Estandardização e representatividade dos resultados, ou seja, é 

possível estandardizar o guião para comparar posteriormente os 

resultados; 

• Observação própria e de outros, isto é, mediante a entrevista pode-

se averiguar tanto informações próprias do entrevistado como o 

próprio entrevistado pode fazer observações sobre, por exemplo, o 

sucesso de outras pessoas. 

Não obstante, esta técnica também tem alguns inconvenientes que 

poderão dificultar a análise. Segundo Heinemann (2003), são estes os 

inconvenientes: 

• Artificialidade da situação da mediação, uma vez que a entrevista 

não é uma mera conversa como se tem na vida quotidiana; 

• Limitação da veracidade das respostas, isto porque a pessoa 

entrevistada responde de acordo com o seu interesse; 

• Limitação no controlo da situação da mediação, ou seja, o 

entrevistado pode estar cansado, o espaço pode não ser o mais 

apropriado, etc; 

• Significado atribuído à resposta, sendo preponderante que ambos 

entendam da mesma forma o que se disse; 

• Limitação por falta de riqueza de vocabulário, na medida em que as 

respostas dependem da capacidade de expressão e narração de 

cada pessoa em particular; 

                                                 
15 Permitem obter dados sobre o passado ou sobre o futuro. É possível recolher dados 
passados, da trajectória da sua vida, sucessos relevantes da biografia e também situações de 
planos de futuro, previsões profissionais, por exemplo.  
16 Podem realizar-se em qualquer altura, de acordo com a disponibilidade do entrevistado. 
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• Índices de não resposta, uma vez que o entrevistado pode não estar 

disposto a colaborar em alguma questão. 

É possível reduzir estes inconvenientes se se tiver em atenção a escolha 

do tipo de entrevista, a formulação das questões, grande preparação a nível 

teórico sobre os conteúdos que serão questionados, enfim, estar preparado 

para qualquer inconveniente que possa suceder. Tendo em conta estes 

aspectos, procurámos estar atentos a estes inconvenientes e tentámos evitá-

los ou, pelo menos, atenuá-los.  

As entrevistas, segundo Fontana e Frey (2000), podem ser de três tipos, 

estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. No nosso estudo, utilizamos 

entrevistas semi-estruturadas, ou seja, parte-se de questões colocadas de 

forma directa com um guião que pode ser flexível, isto é, semi-estruturado. 

Este tipo de entrevista tem a vantagem de obter uma mútua compreensão e 

suporte entre o entrevistador e o entrevistado.  

A realização das entrevistas esteve de acordo com os princípios de 

Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1990), Quivy e Campenhoudt (1998), 

Ruquoy (1997) e Silverman (2000). A validação do instrumento, a entrevista 

semi-estruturada foi assegurada pelos processos descritivos referidos pelos 

autores. Desta forma, com base na revisão da literatura e recolha documental, 

elaborámos dois guiões de entrevista para as entidades em estudo e para os 

responsáveis pela concretização das actividades (Técnicos e Monitores). Estes 

guiões foram submetidos a um painel de especialistas formado por professores 

universitários que habitualmente lidam com este instrumento de investigação e 

que ajudaram em todo o processo até à efectivação das entrevistas.  

Por conseguinte, efectuámos entrevistas piloto a um professor 

universitário, um Técnico Superior de Desporto, a um Engenheiro Ambiental e 

a um Estagiário de DNAT, de acordo com os critérios definidos, após os quais 

procedemos a ajustamentos de perguntas, na forma da nossa intervenção, 

voltando novamente a aplicar a outros sujeitos. Com este processo, com 

consciência do pretendido e quando não restavam dúvidas, elaborámos o 

guião final da entrevista semi-estruturada para cada entidade e responsáveis 

pela concretização das actividades (os guiões das entrevistas encontram-se 

em anexo). 
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As entrevistas foram realizadas individualmente, no local escolhido pelos 

entrevistados e de acordo com as suas disponibilidades pessoais e 

profissionais. 

Assim sendo, utilizámos um guião de entrevista para cada grupo, ou 

seja, aos responsáveis pelas entidades em estudo, aos responsáveis pela 

concretização das actividades (Técnicos, Monitores) e ao Vereador do 

Desporto de Rio Maior, que foram convidados a responder de forma exaustiva, 

com as suas próprias palavras e através do seu próprio quadro de referência, a 

uma questão geral caracterizada pela ambiguidade. Quando o indivíduo não 

abordou espontaneamente um dos sub-temas, foi-lhe colocada uma nova 

questão, de forma a reencaminhá-lo para os objectivos pretendidos da questão, 

tal como é sugerido por Ruquoy (1997). 

Para este estudo, consideramos esta técnica a mais apropriada para a 

recolha de informação, que dificilmente seria conhecida de outro modo e 

porque procurávamos recolher indicações sobre as opiniões, atitudes e 

comportamentos. Através das interpretações dos interlocutores, tivemos uma 

maior profundidade na recolha dos elementos em análise, sempre com respeito 

aos próprios quadros de referência, a linguagem dos intervenientes e as suas 

categorias mentais. 

A média da duração das entrevistas foi de cerca de 30 minutos, tendo 

sido realizadas entre 10 de Fevereiro a 17 de Abril de 2006. Tendo em 

consideração outras investigações e tal como recomendam vários autores, 

Sacks (1992), Ruquoy (1997), Quivy e Campenhoudt (1998) e Silverman 

(2000), as respostas foram gravadas num gravador audio, depois de obtido o 

respectivo consentimento por parte dos entrevistados, uma vez que é muito 

difícil e quase impossível memorizar as entrevistas permitindo-nos recolher na 

íntegra os discursos, incluindo pausas e hesitações. Todas as entrevistas 

foram transcritas na íntegra para papel e processadas em computador para 

facilitar a posterior análise do seu conteúdo, segundo Bardin (1977), Grawitz 

(1993), Vala (1986). 

Para a análise de conteúdo das entrevistas, os textos que resultaram da 

transcrição das mesmas, foram preparados e formatados para serem 

introduzidos no programa de análise de dados qualitativos QSR.NVIVO 2.0, 

utilizado na codificação dos documentos de estudo. Com um sistema de 
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codificação estruturado, este programa possibilitou-nos o manuseamento dos 

dados mais facilmente, estando o seu sistema de codificação baseado em 

teorias que o suportam (Weitzman, 2000). 

 

 

4.5. ANÁLISE DO CORPUS DE ESTUDO 
 

Neste estudo recorremos à Análise de Conteúdo por ser uma das 

técnicas de tratamento de informação mais utilizadas, mais comuns nas 

investigações empíricas realizadas pelas diferentes ciências humanas e 

sociais. Através da Análise de Conteúdo, segundo Vala (1986), é possível fazer 

inferências, com base numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas 

características foram inventariadas e sistematizadas. Esta técnica, e não um 

método, pode integrar-se em qualquer dos tipos de procedimentos lógicos de 

investigação, bem como servir em diferentes níveis da investigação empírica.  

Para Bardin (1977), o objectivo da análise de conteúdo é a manipulação 

de mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da 

mensagem, ou seja, permite obter indicadores que de outra forma não se 

poderiam analisar. Ainda uma outra vantagem é “o facto de poder exercer-se 

sobre material que não foi produzido com o fim de servir a investigação 

empírica” (Vala, 1986:107), o que permite proceder-se à análise de conteúdo 

de um texto, um documento, uma entrevista ou qualquer outro material.  

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo desempenha duas 

funções, nomeadamente a função heurística, que permite a descoberta e 

exploração do material, e a função de administração de prova, pela 

confirmação ou não das hipóteses ou afirmações provisórias. De acordo com 

estas funções, e nos termos de Vala (1986), o sistema categorial será 

predominantemente construído a posteriori ou a priori, respectivamente. O 

sistema categorial poderá ser efectuado com a junção dos dois processos 

conforme será descrito adiante. Numa primeira fase estabelecemos o contacto 

com os documentos a analisar, com o intuito de conhecer o texto, ou seja, 

deixámo-nos invadir por impressões e orientações (Bardin, 1977:90). Com esta 

fase, denominada de leitura flutuante, a pouco e pouco, a leitura foi-se 
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tornando mais precisa em função de hipóteses emergentes, da projecção de 

teorias adaptadas sobre o material e da possível aplicação de técnicas 

utilizadas sobre materiais análogos. 

 Assim, numa primeira fase escolhemos os documentos a serem 

submetidos à análise, para formar o nosso corpus de estudo. Neste processo 

analítico, a constituição do corpus, utilizámos os princípios enunciados por 

Bardin (1977), nomeadamente: 

• Exaustividade: uma vez definido o corpus de estudo não se pode deixar 

de fora qualquer elemento do corpus por qualquer razão (Dificuldade de 

acesso, por aparentemente não interessar); 

• Representatividade: a análise pode efectuar-se numa amostra desde 

que uma parte da respectiva seja representativa; 

• Homogeneidade: os documentos devem obedecer a critérios precisos de 

escolha e não apresentar demasiada singularidade; 

• Pertinência: os documentos retidos devem ser fonte de informação para 

corresponderem ao objectivo da análise. 

 Para a análise e tratamento do material efectuámos o processo que se 

designa por codificação que, segundo Bardin (1997), corresponde a uma 

transformação dos dados em bruto do texto que, por recorte (escolha das 

unidades), enumeração (escolha das regras de contagem), classificação e 

agregação (escolha das categorias), permite atingir a representação do 

conteúdo, ou da sua expressão, levando, assim, à possível descrição e 

identificação exacta das características pertinentes do conteúdo. 

  Quanto às unidades de análise, definidas em três tipos – unidade de 

registo, de contexto e de enumeração – a sua escolha, segundo Bardin 

(1997:98), deve ser pertinente “em relação às características do material e face 

aos objectivos da análise”. Assim, a unidade de registo, “é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar 

como unidade de base, visando a categorizarão e a contagem frequencial” 

(idem, ibidem), estando ligada a variáveis linguísticas (palavra ou frase, por 

exemplo), e a variáveis de semântica (tema ou assunto do conteúdo). A 

unidade de contexto “serve de unidade de compreensão para codificar a 

unidade de registo e corresponde ao segmento da mensagem, cujas 

dimensões (superiores às unidades de registo) são óptimas para que se possa 
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compreender a significação exacta da unidade de registo” (idem:100-101). A 

unidade de enumeração é o modo de contagem. 

 Neste estudo, utilizamos unidades de contexto porque o nosso objectivo 

não é identificar a palavra, a frase, o tema, mas sim compreender o seu 

significado exacto. Além disso, utilizámos ainda unidades de enumeração17 

com a seguinte regra: 

• Presença (ou ausência): a presença de variáveis em questão 

funcionam como indicador significativo, no entanto, a ausência de 

elementos também pode ser uma variável importante.  
 

 

4.6. SISTEMA CATEGORIAL E JUSTIFICAÇÃO DO SISTEMA  
 

A categorização ou classificação é uma acção que realizamos 

quotidianamente com o objectivo de reduzir a complexidade do meio ambiente, 

de modo a estabilizá-lo, a identificá-lo, a ordená-lo ou a atribuir-lhe sentido 

(Vala, 1986), ou seja, esta operação permite simplificar, a fim de apreender e 

se possível explicar.  

Segundo Bardin (1977), a categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o género, com os critérios 

previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento efectuado em 

razão dos caracteres comuns desses mesmos elementos. Neste sentido, uma 

categoria é habitualmente composta por um termo-chave que indica a 

significação central do conceito que se quer apreender, e de outros indicadores 

que descrevem o campo semântico do conceito (Vala, 1986). Este processo 

comporta duas etapas: o inventário, pelo qual se isolam os elementos e a 

classificação, onde se procura repartir os elementos e, portanto, tentar 

organizar as mensagens. 

De acordo com Vala (1986), a construção de um sistema categorial pode 

ser feita a priori ou a posteriori, ou também através da combinação dos dois 

                                                 
17 Além destas podem ainda ser consideradas segundo Bardin (1977), a frequência, a 
frequência ponderada, a intensidade, a direcção, a ordem, a co-ocorrência. 
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processos. Assim sendo, neste estudo, foi definido a priori um sistema 

categorial, tendo como ponto de partida a revisão da literatura, no entanto, 

aquando da leitura flutuante do corpus de estudo e com a efectivação da 

análise encontrámos outras categorias. Ou seja, partindo da revisão da 

literatura foi elaborado o guião da entrevista, surgindo daqui algumas das 

categorias. Não obstante, a resposta às diversas perguntas não era conhecida, 

com efeito, depois da leitura flutuante surgiram outras categorias, o que nos 

remete para um duplo processo: um quadro categorial construído quer a priori, 

quer a posteriori. O conjunto das categorias determinadas tentaram cumprir o 

conjunto de qualidades enunciadas por Bardin (1977), a saber:  

• A exclusão mútua, ou seja, cada elemento não pode existir em mais de 

uma divisão; 

• A homogeneidade, isto é, um mesmo conjunto categorial, só pode 

funcionar com um registo e com uma dimensão da análise; 

• A pertinência, na medida que uma categoria tem de estar adaptada ao 

material de análise escolhido e pertencer ao quadro teórico definido; 

• A produtividade, se fornecer resultados férteis.18 

Para o nosso estudo, de acordo com os objectivos do trabalho e em 

relação ao quadro teórico, definimos o sistema categorial19 constituído pelas 

seguintes categorias que nos serviram de base para a análise. 

• Categoria A – Entidade  

• Categoria B – Actividades/Serviços 

• Categoria C – Preservação Ambiental 

• Categoria D – Segurança 

• Categoria E – Formação 

• Categoria F – Turismo 

• Categoria H – Legislação 

 
 
 
 

                                                 
18 Férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados exactos. 
19 O sistema categorial, constituído pelas categorias e respectivas unidades de contextos, 
encontra-se na sua totalidade no Anexo 3.  
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4.6.1. Categoria A – Entidade 
 

De acordo com Pires (2005), a maneira especial como uma 

organização20 deve cumprir a sua vocação designa-se por missão. Na 

perspectiva de Da Câmara, Guerra e Rodrigues (1999), a Missão é traduzida 

em quatro elementos:  

• A finalidade ou razão de ser da entidade;  

• A estratégia da entidade, ou seja, quais os objectivos que se propõe a 

atingir e como se vai posicionar para os atingir; 

• Os valores que consistem nos princípios éticos que norteiam a actuação 

da entidade; 

• Os padrões de actuação que são esperados.  

Neste sentido, pretendemos saber a missão das entidades que realizam 

AFAN e como os responsáveis por estas a descrevem. Com efeito, a partir da 

sua missão é possível conhecer melhor a entidade. Por conseguinte, esta 

categoria permitirá distinguir diferentes posicionamentos das entidades que têm 

como eixo central um conjunto de objectivos e acções. Assim, pretendemos 

perceber como as entidades operacionam os seus objectivos e quais as 

estratégias adoptadas para a promoção da missão, valores e dos seus 

produtos e serviços, ou seja, quais as suas acções de marketing. Por outro 

lado, pretendemos averiguar para quem se dirigem os seus produtos e serviços 

e por quem são mais procurados.  

 

 

4.6.2. Categoria B – Actividade 
 

Esta categoria surge com o principal objectivo de determinar quais as 

actividades promovidas ou desenvolvidas pelas entidades em estudo, a fim de 

ser construído uma quadro de referência ao nível das actividades propostas por 

estas. Isto, porque este é um dos objectivos do nosso estudo, pois a 
                                                 
20 Palavra polissémica que segundo Pires (2005) significa que pode assumir diversos sentidos. 
A célebre frase “a organização, faz a organização da organização” significa: i) A organização – 
conjunto de princípios que governam a actividade de um clube ou qualquer outro organismo 
desportivo; ii) Faz a organização – acto de organizar (gerir), ou esforço dirigido à prossecução 
de determinados objectivos desportivos; iii) Da organização – organismo criado, por exemplo, 
um clube (Pires, 2005:100). 
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informação sobre este assunto a nível nacional é escassa e pouco 

sistematizada. Por outro lado, com a sua caracterização poderemos perceber 

quais as actividades que desenvolvem os responsáveis ou monitores, podendo, 

assim, compreender aspectos relacionados com a segurança, preservação do 

meio ambiente e formação. Estas poderão ser realizadas, tal como referem 

Betrán e Betrán (1995), Guzmán (2002), Marinho (2004) em três meios – 

aéreo, terrestre e aquático. Este conjunto de actividades, cuja prática não se 

mostre nociva para a conservação da natureza está tipificada no Programa de 

Desporto de Natureza em Áreas Protegidas (D. R. n.º18/99 de 27 de Agosto 

alterado pelo D. R. n.º17/2003, de 10 de Outubro, Artigo 3.º), das quais 

passamos a apresentar: pedestrianismo, montanhismo, orientação, escalada, 

rapel, espeleologia, balonismo, parapente, asa delta sem motor, bicicleta TT, 

equitação, canoagem, remo, Vela, Surf, windsurf, mergulho, rafting, hidrospeed 

(Ver em Anexo 2). Para além de estas actividades outras poderão ser 

incluídas, bem como serviços. 

 

 

4.6.3. Categoria C – Preservação Ambiental 
 

Quando se pretende compreender a relação existente entre o meio 

ambiente e o aumento das AFAN, percebemos que não existem somente 

benefícios. Na realidade, a procura e a importância das práticas desportivas em 

contacto com a natureza, que fez surgir uma indústria de tempos livres, se não 

for devidamente enquadrada, corre o sério risco de consumir elementos 

naturais, ao nível da paisagem, ao nível dos recursos e ao nível das 

características bio-físicas dos solos e pode comportar um risco efectivo 

(Camps, Carretero & Perich, 1995:44) para os praticantes. Neste sentido, 

perante a massificação destas actividades, o impacto tem sido mais 

significativo, levando a que pessoas inexperientes ou com conhecimentos 

inadequados da prática destas actividades as realizem e cometam 

imprudências no meio ambiente que podem custar a vida humana. Por 

conseguinte, torna-se necessária uma educação ambiental integrada nas 

práticas em espaços naturais (Castillo, Fajardo. & Funollet, 2005). É pois, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável que deve ser promovido o próprio 
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desporto como mais um instrumento de desenvolvimento humano (Pires, 

2005).  

O desenvolvimento sustentado é aquele que não é realizado à custa da 

qualidade de vida das gerações vindouras (Pires, 2005). Segundo Lemos 

(2002), para alcançarmos o desenvolvimento sustentável serão necessárias 

mudanças fundamentais na nossa forma de pensar e na maneira em que 

vivemos, produzimos, consumimos, etc.  

Assim, com esta categoria pretendemos identificar a percepção das 

entidades e monitores/responsáveis pelas AFAN no que diz respeito à 

importância que as AFAN poderão ter na edificação do desenvolvimento 

sustentável, promovendo a conservação da natureza em geral, dos seus 

valores naturais e culturais, bem como estimular o desenvolvimento socio-

económico das suas populações. Por outro lado, com esta categoria 

procuramos entender até que ponto as entidades e seus monitores estão 

sensibilizadas para estas problemáticas e colocam em prática determinadas 

formas e meios para a preservação da natureza.  

 

 

4.6.4. Categoria D – Segurança 
 

As AFAN, também designadas por desportos de risco, tal como todos os 

desportos têm regras de jogo. Segundo Roderick (2000), nestas actividades a 

redução do risco é o princípio básico, pois obrigam a uma maior 

responsabilidade por parte dos praticantes, técnicos e monitores, a fim de levá-

los a descobrir um mundo de sensações em segurança. A relação entre a 

segurança e risco é definida por Smith (1998) pelo uso de juízo pessoal em 

utilizar a experiência e capacidades técnicas contra os perigos dos quais se 

está consciente. Não obstante, as AFAN dispõem de elevados índices de 

segurança se forem praticadas por pessoas disciplinadas e instruídas por 

formadores com credibilidade para intervir, alertar para o rigor, fiscalizar e, 

sobretudo, formar (Branco, 2002). Neste sentido, esta categoria surge com o 

objectivo de perceber qual o entendimento que as entidades em estudo têm 

sobre o risco inerente às AFAN e, também, determinar de que forma têm 

preocupações com os aspectos relacionados com a segurança dos 
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praticantes/clientes, durante a realização das actividades. Pretendemos, ainda, 

determinar a frequência de acidentes durante a realização das AFAN e quais 

as suas causas segundo os responsáveis e monitores das entidades em 

estudo.  

 

 

4.6.5. Categoria E – Formação 
 
A categoria Formação surge com o objectivo de determinar a formação 

dos recursos humanos das entidades em estudo que promovem ou realizam 

AFAN. No que respeita à formação técnica para aqueles que se ocupam, como 

monitores ou responsáveis pelo enquadramento e acompanhamento nas AFAN 

existe uma total omissão deste assunto na legislação. Uma outra questão é 

identificar quais os requisitos considerados necessários para se desempenhar 

funções de monitor ou responsável pela concretização das AFAN. Tal como já 

foi referenciado, os autores Camps, Carretero e Perich (1995), consideram que 

a formação de ensino superior torna os profissionais mais capacitados para 

poder organizar, dirigir e ensinar AFAN. Contudo, ainda segundo o autor, não é 

necessário que todos os profissionais tenham um grau académico de nível 

superior, pois também é necessário que existam outros profissionais com grau 

académico inferior que podem ajudar e que, sob orientação, coordenação e 

direcção, podem desenvolver um conjunto de AFAN.  

No que diz respeito à responsabilidade pela formação, esta categoria 

assume uma importância acrescida para a determinar qual a perspectiva das 

entidades em estudo sobre esta temática, ou seja, quem consideram que 

devem ser as entidades formadoras em AFAN. Assuntos como formação, 

qualificação e certificação dos monitores vêm sendo discutidos em vários 

congressos (por exemplo o Congresso Internacional da Montanha no Estoril, 

2001), verificando-se assim a pertinência desta categoria. 
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4.6.6. Categoria F – Turismo 
 

Nas últimas décadas do século XX assistiu-se ao crescimento do turismo e à 

consequente tomada de consciência sobre o papel na economia e no emprego, 

bem como das implicações sociais e ambientais. Tal como referido no capítulo 

2.5.3 (O Turismo, o Ambiente e as AFAN numa atitude consciente), o turismo é 

uma actividade central sob o ponto de vista económico na maioria dos países, 

sendo mesmo considerado como o elemento de desenvolvimento social e 

cultural, e até de preservação ambiental (INFTUR, 2006).  

Assim, com esta categoria pretendemos identificar a percepção das 

entidades no que diz respeito à importância que a actividade turística, e por sua 

vez das AFAN, poderão ter na edificação do desenvolvimento sócio-económico 

das suas populações. Por outro lado, analisar de que forma as entidades 

relacionam as três áreas Turismo, Desporto e Ambiente.  

 

 

4.6.7. Categoria H – Legislação 
 

Esta última categoria, está relacionada com as categorias anteriores, no 

que diz respeito ao enquadramento legal ao nível da formação, da segurança, 

da preservação do meio ambiente, do turismo, das actividades e das próprias 

entidades. Assim sendo, tal como se verificou nos capítulos de enquadramento 

jurídico, a legislação portuguesa omite ou contém pouca informação sobre 

algumas destas questões, nomeadamente, sobre as exigências e ordem 

formativo-técnica para os responsáveis pela concretização das actividades 

(monitores e técnicos). Na realidade, este é um assunto deveras pertinente já 

que a segurança dos participantes, e do próprio meio onde se desenrolam as 

actividades, pode estar em causa. Com efeito, é possível em Portugal que 

qualquer pessoa, com ou sem formação técnica, forme a sua empresa de 

Animação Turística, pois o único requisito é adquirir uma licença emitida pela 

Direcção Geral de Turismo.  

Quanto ao Desporto e às Actividades de Desporto de Natureza, em 

Parques Naturais e Áreas Protegidas, as Cartas e Regulamentos do Desporto 

de Natureza constituem um instrumento de base de gestão e ordenamento. 
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Este instrumento estabelece as regras e orientações relativas a cada 

modalidade de desporto de natureza, incluindo, os locais e as épocas do ano 

em que as mesmas podem ser praticadas, bem como a respectiva capacidade 

de carga. Apesar de nos últimos anos a legislação em torno das AFAN ter 

sofrido alterações é importante perceber de que forma se adequa ao 

funcionamento das entidades privadas ou simplesmente públicas, sem fins 

lucrativos. 
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo iremos realizar de forma simultânea a apresentação e a 

discussão dos resultados obtidos, organizando-os pelas categorias 

anteriormente apresentadas. Salientamos que o nosso estudo pretende atingir 

os seguintes objectivos: 

• Descrever a natureza das actividades propostas pelas entidades 

privadas e púbicas do Concelho de Rio Maior;  

• Perceber as diferenças (para além dos fins lucrativos das primeiras) 

entre os dois tipos de entidades; 

• Saber quais as características dos recursos humanos requisitados pelos 

dois tipos de entidades; 

• Compreender se a formação profissional dos responsáveis pela 

concretização das actividades corresponde ao nível de exigência técnica 

e pessoal das actividades propostas; 

• Procurar saber se existem (e quais os tipos de) mais valias da 

organização destas actividades nos locais onde ocorrem. 

Passaremos de seguida a apresentar os dados obtidos, 

contextualizando-os com vários pontos de discussão. 

 

 

5.1. ANÁLISE DA CATEGORIA A – ENTIDADE 
 

Conhecer as entidades não parece ser uma tarefa fácil, por isso 

devemos partir da premissa de que “a organização é complexa, ambígua e 

paradoxal” (Pires, 2005:111). Apesar desta premissa, podemos distinguir uma 

organização da outra, uma vez que deixaram de ser “entidades abstractas, 

para passarem a ser entidades concretas, com vida própria, com um passado e 

com objectivos que lhes organizam o futuro aos quais as pessoas se ligam 

através de uma dada identidade cultural” (idem:183).  

Em análise às transcrições das entrevistas efectuadas às entidades em 

estudo, de um modo geral, todas parecem estar cientes em relação aos 

objectivos que se propõem a cumprir. Não obstante, pelas diferenças a nível 

institucional, são diversos os seus objectivos. A nível privado, por exemplo, a 
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“cooperativa sem fins lucrativos”21 “veio dar mais um carácter profissional”22, 

bem como, “criar uma maior dinâmica em volta destas actividades” ou seja, 

completar “a parte voluntária do Rancho Folclórico que é uma Associação 

Juvenil”23 e tem “a função de desenvolvimento local”24. Quanto à empresa de 

animação turística, esta apresenta como missão “a valorização do património 

natural e construído que envolve (…) a região”25.  

No que concerne às entidades públicas, o clube tem como “grande 

objectivo, que faz parte (…) dos pontos do (…) estatuto, a promoção de hábitos 

saudáveis de vida e a sensibilização das pessoas para as questões ambientais 

através do usufruto dos espaços ambientais de natureza em si”.26 A ESDRM, 

especificamente o curso de DNTA, apresenta como principal objectivo a 

formação de “Técnicos Superiores de Desporto com especialidade de 

desportos natureza da recreação e lazer”27. Relativamente ao Parque, a sua 

missão “é tentar compatibilizar, no fundo, as actividades económicas que 

existem numa área onde existem bastantes pessoas, que têm as suas 

actividades económicas, que nem sempre são muito benéficas e compatíveis 

com a conservação da natureza e tentar criar desenvolvimento de uma forma 

sustentável”28.  

Finalmente, a CMRM é constituída pela “Divisão de Desporto (…) e uma 

empresa municipal que gere o Complexo Desportivo”29, ou seja, “uma está 

mais direccionada para a gestão em si do complexo desportivo e a outra (…) 

para a promoção da actividade desportiva, que é a Divisão de Desporto da 

Câmara Municipal de Rio Maior, ou seja, tem uma papel mais político”30. Assim, 

“a Câmara deve ter aqui um papel de impulsionador, mas não deve ter o papel 

principal”, isto é, “o movimento associativo deve ter (…) um papel determinante 

e (…) a política tem sido a de criar condições para que estas actividades 

existam, dar apoio às instituições que desenvolvem essas actividades”31. 

                                                 
21 R1 
22 R1 
23 R1 
24 R1 
25 R2 
26 R3 
27 R4 
28 R5 
29 R6 
30 R6 
31 R6 
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Adicionalmente e em análise ao Plano de Actividades da CMRM de 2006, 

comprovam-se estas intenções, nomeadamente o orçamento de Apoio ao 

Associativismo Desportivo, que é o segundo maior investimento autárquico e o 

Projecto “Mais Desporto Mais Saúde”, o terceiro. Efectivamente, são intenções 

que parecem corresponder às orientações prioritárias do poder local sugeridas 

por Constantino (1999). De acordo com o autor e em relação ao 

desenvolvimento do sistema desportivo, o poder local deve assumir-se como 

entidade propiciadora e estimuladora do aumento da oferta de condições que 

permitam à generalidade dos cidadãos o acesso a formas qualificadas de 

prática do desporto, aumentando os respectivos níveis de participação e 

frequência nas actividades desportivas.  

A população alvo, para a qual se dirigem as actividades e serviços das 

entidades em estudo, é “o público escolar.”32, “empresas”33, a “população 

local”34, porém, tal como é salientado por um dos entrevistados, “este tipo de 

prática desportiva, nomeadamente ligada à natureza, deve ser para todas as 

idades”35. Entende-se, deste modo, tal como afirma Constantino (1999), que 

todos têm actualmente lugar no desporto independentemente da idade, do 

sexo, ou da capacidade de rendimento desportivo, ou seja, o desporto surgiu 

como um novo direito ao alcance de todos. Talvez, tal como nos diz Bento 

(1995), é um desporto para todos, ou seja, adaptado a todos, aos diferentes 

estados de condição, de rendimento, de desenvolvimento, de saúde e de 

idade.  

Na verdade, estes serviços e as AFAN “têm sido procurados por uma 

população muito heterogénea. Vai desde crianças a adultos e já idosos, até em 

fase de idades já bem avançadas.”36 Adicionalmente, “as escolas vêm de todos 

os pontos do país, desde universidades ao ensino primário”37, para além das 

“escolas da área do parque”38, ou seja, da população do Concelho de Rio 

Maior. 

                                                 
32 R1 
33 R2 
34 R3, R5 
35 R6 
36 R3 
37 R1 
38 R5 
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No que concerne à divulgação dos serviços e produtos das entidades 

em estudo promovem-nas “através do Jornal Região de Rio Maior, jornal 

local”39, “na Região de Turismo”40, “folhetos ou flyer’s”41, “um guia de percursos 

pedestres”42 e “página na Internet”43. Esta divulgação é ainda desenvolvida 

através da participação “em congressos e jornadas”44, em “feiras”45, “colóquios, 

seminários”46.  

É de salientar que o uso da Internet, fruto do desenvolvimento 

tecnológico, se tornou num indispensável meio de comunicação e divulgação. 

Com efeito, segundo Castells (2005), o actual processo de transformação 

tecnológica expande-se exponencialmente pela sua capacidade de transformar 

todas as informações num sistema comum de informação, à escala global, 

processando-as em velocidade e capacidade cada vez maiores e com custos 

cada vez mais reduzidos numa rede de recuperação e distribuição 

potencialmente ubíqua. Neste ponto, em análise às transcrições das 

entrevistas nota-se que “principalmente a Internet é que é o grande canal de 

procura”47, no entanto, nem todas as entidades a referenciaram como a mais 

importante, aliás “ainda é muito quase passe a palavra”48 o meio de divulgação 

mais utilizado.  

Podemos pois inferir que as entidades em estudo se distinguem pelos 

objectivos, pelas estratégias adoptadas para a promoção da sua missão, seus 

valores e seus produtos e serviços, ou seja, pelas suas acções de marketing.  

 

 

5.2. ANÁLISE DA CATEGORIA B – ACTIVIDADES 
 

As AFAN, chamadas também de “Actividades de Desporto de Natureza, 

porque estão enquadradas no Turismo de Natureza que decorre do programa 

                                                 
39 R3, R6 
40 R2 
41 R1, R2, R3, R5, R6 
42 R5 
43 R1, R2, R3 
44 R1 
45 R2 
46 R5 
47 R2 
48 R1 
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de Turismo de Natureza”49 poderão ser realizadas em três planos ou meios, 

designadamente: a terra/terrestre, a água/aquático e o ar/aéreo (Betrán e 

Betrán, 1995; Guzmán, 2002; Melo, 2003; Marinho, 2004). Perante a análise 

das transcrições das entrevistas efectuadas às entidades em estudo, foram 

encontradas várias AFAN50, nomeadamente no meio terrestre, “escalada, rapel, 

slide”51, “espeleologia ou espeleolismo”52, “manobras de cordas, treinos com 

cordas e cabos de aço”53, “pedestrianismo, orientação”54, “birdwacthing”55 “tiro 

com arco”56, “todo o terreno”57. Ainda neste plano, algumas entidades 

promovem “percursos interpretativos da natureza”58, “visitas, temáticas mesmo 

de BTT acompanhadas por algum monitor”59, e “visitas digamos, que mais 

genéricas, sobre o património cultural desde eiras, cisternas, as covas do 

bagaço, todo este tipo de património rural”60. É de salientar “uma interessante 

vertente que são os jogos tradicionais”61 e outras também como 

“peddypapers”62 que, embora não se enquadrem no âmbito do estudo, são 

possíveis de encontrar nos pacotes de AFAN promovidas pelas entidades em 

estudo. No meio aéreo apenas se destacam o “balonismo”63 e no meio aquático 

a “canoagem, windsurf, vela”64.  

Quanto às actividades aquáticas, como a canoagem, windsurf e vela, 

são referidas por alguns responsáveis, como não praticadas em Rio Maior, no 

entanto, é do nosso conhecimento que uma das entidades realiza 

pontualmente canoagem numa presa de água com o nome “Areeiro”. Apesar 

deste espaço ter condições para a prática, não é um local por excelência para 

os responsáveis, provavelmente, por não inspirar segurança, uma vez que é 

uma presa de água formada pela extracção de areias. 

                                                 
49 R5 
50 Anexo 2 
51 R1 
52 R1 
53 R4 
54 R4 
55 R2 
56 R4 
57 R4 
58 R3 
59 R1 
60 R1 
61 R1 
62 R2 
63 R2 
64 R4 
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Ao analisarmos as diferenças entre as actividades promovidas pelas 

diversas entidades percebemos que cada entidade dispõe de “um maior 

domínio de acção”65 que difere entre elas. Ou seja, apesar de desenvolverem 

diferentes actividades há uma que se destaca tanto pelas ofertas disponíveis e 

requisitadas, como também, pelo próprio gosto pessoal e formação dos 

técnicos/monitores. Exemplo disso é o Clube do Mato, quando nos afirma: 

“aquelas que são o nosso maior domínio de acção são os percursos 

pedestres”66. Um dos pontos comuns, entre as várias entidades, encontrados 

nos vários elementos do corpus de estudo (entrevistas, prospectos fornecidos 

pelas entidades e páginas da Internet) reporta-se às “actividades relacionadas 

com montanhismo”67, em meio terrestre, tais como as caminhadas, os 

percursos pedestres, modalidades que se destacam em todas as entidades em 

estudo. Existem, contudo, algumas actividades que não são desenvolvidas em 

mais que uma entidade, como o balonismo, windsurf, vela. Algumas destas 

actividades encontram-se descritas nas diversas possibilidades de AFAN 

apresentadas no quadro em anexo 2.  

O grupo de estudo, para além das AFAN, promove outro tipo de serviços 

“restaurante, alojamento, artesanato”68. Note-se, por exemplo, que uma das 

entidades quando desenvolve “percursos pedestres temáticos como a Rota dos 

Pastores ou como à Descoberta das Orquídeas do Parque Natural”69 associa 

“sempre a gastronomia”70. 

Fazendo uma comparação entre o privado e o púbico, verifica-se que, 

por exemplo, o Clube do Mato ao longo dos seus anos de existência mantém 

as mesmas ofertas – as caminhadas –, no entanto, por exemplo, a 

Cooperativa, que nasceu na sequência do Rancho Folclórico de Chãos, vem 

acompanhando as tendências do mercado, proporcionando aos clientes 

diferentes produtos e serviços. Isto é, a Cooperativa Terra Chã é uma estrutura 

empresarial que neste momento dispõem desde estruturas de alojamento, 

restaurante, a comercialização de produtos tradicionais, para além da 

organização de AFAN, entre outros. Assim, com a disseminação da sociedade 
                                                 
65 R3 
66 R3 
67 R4 
68 R1 
69 R1 
70 R1 
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de consumo e serviços, os produtos turísticos têm-se adaptado às novas 

motivações e aspirações das pessoas em relação à forma como pretendem 

ocupar os seus tempos livres e momentos de lazer.  

Para o desenvolvimento e suporte das AFAN, algumas entidades do 

Concelho de Rio Maior também dispõem de diversas “estruturas de alojamento, 

como as casas de abrigo, um parque de campismo e um centro de 

acolhimento”71. Possuem, ainda, “em termos interpretativos, a Ecoteca em 

Porto de Mós, dois Centros de Interpretação Subterrânea associados a duas 

Grutas, o Algar do Pena e as Grutas do Almonda”72; “o Monumento Natural da 

Pegadas dos Dinossáurios”73. Além disso, o PNSAC ainda “tem cerca de 

catorze Parques de Merendas e dezasseis Percursos Pedestres sinalizados no 

terreno”.74  

Relativamente à Câmara Municipal de Rio Maior, esta promove um 

programa “que se chama “Mais Desporto Mais Saúde, que tem levado à prática 

desportiva centenas de pessoas, anualmente, de todas as idades e que 

também promove o próprio mais desporto mais saúde, actividades ligadas ao 

desporto de natureza e de contacto com a natureza”75. O programa 

desenvolve-se em “30 Centros do Mais Desporto Mais Saúde”76 dos quais, 

apenas se releva o Centro de Desporto Aventura de Alcobertas, o único que se 

enquadra no âmbito deste trabalho. De acordo com o nosso conhecimento, 

este Centro de Desporto de Aventura surgiu em 2003, posteriormente à 

implementação, por exemplo, dos Centros de Condição Física (2000). Deste 

modo, podemos inferir que terá havido uma adequação das políticas 

desportivas locais ao que são as necessidades e expectativas dos cidadãos e 

as mutações que se estão a verificar no âmbito das modalidades desportivas, 

nas formas de as organizar e praticar, ou seja, uma acrescida atenção aos 

novos sinais dos tempos. Em análise a estas transformações da sociedade 

contemporânea, destacam-se valores como o hedonismo, o gosto pelo risco, a 

superação e a exaltação, o individualismo, a busca das origens e, 

consequentemente, a busca da natureza e os valores ecológicos. Segundo 
                                                 
71 R5 
72 R5 
73 R5 
74 R5 
75 R6 
76 R6 
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Pereira e Félix (2002), estes valores tiveram como consequência a busca 

crescente das AFAN. Este crescente aumento das AFAN está, igualmente, 

relacionado com os efeitos ditos perversos da industrialização. Isto é, com o 

aumento dos índices de poluição atmosférica, a falta de espaços verdes, o 

ambiente cinzento, os altos índices de rotina, o carácter mecanicista da vida 

moderna que, tal como afirmam Miranda, Lacasa e Muro (1995), levaram a que 

o homem moderno a procurar a natureza para a prática deste tipo de 

actividades.  

 

 

5.3. ANÁLISE DA CATEGORIA C – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
  

A preservação ambiental tornou-se numa prioridade mundial que, 

através da edificação do desenvolvimento sustentável, poderá promover a 

conservação da natureza em geral, dos seus valores naturais e culturais, bem 

como estimular o desenvolvimento sócio-económico das populações de forma 

racional.  

É sabido que “o ambiente e a natureza têm sido as infra-estruturas 

desportivas que nestes últimos anos têm sido mais utilizadas”77, isto porque 

“em particular pelo estilo de vida moderno, mas em particular sobretudo pelas 

grandes cidades”78. Nota-se portanto, tal como afirmam Pereira e Monteiro 

(1995), uma procura massiva do contacto com a natureza. Este fenómeno 

social tem caracterizado a presente sociedade, como consequência do 

progresso, do desenvolvimento da humanidade, do ambiente cinzento das 

cidades e a falta de zonas verdes. Verifica-se, deste modo, uma procura 

desenfreada da natureza por estas sociedades desenvolvidas, ou seja, “o 

desenvolvimento de uma cultura, em que o meio ambiente é um dos valores 

centrais a uma reconciliação com a natureza” (Pereira, 1998:87). Por outras 

palavras, o espaço urbano tornou-se demasiado asfixiante e a vida civilizada 

demasiado rotineira o que, tal como nos afirma Melo (2003), não fez 

desaparecer os desportos dito tradicionais, mas potenciou o florescimento dos 

desportos praticados na natureza. 

                                                 
77 R3 
78 R4 
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Quando relacionamos o meio ambiente e as AFAN pelo seu significante 

incremento, não se verificam só benefícios. Ou seja, com esta procura 

crescente, sobressaem potencialidades, mas também problemas no que toca 

aos danos na natureza, nas comunidades, culturas e sociedades. Por exemplo, 

a acumulação de lixo, a compactação e erosão do solo, a espoliação do meio, 

a contaminação e alteração da paisagem, a proliferação de acessos e 

equipamentos, o aumento de águas residuais, entre outros (Fernández, 2002; 

Melo, 2003; Chao, 2004; Castillo, Fajardo & Funollet, 2005). Em análise às 

transcrições das entrevistas relativamente às entidades e seus monitores, de 

um modo geral, todos parecem estar sensibilizados para as problemáticas da 

conservação da natureza, parecendo colocar em prática determinadas formas 

e meios para a respectiva preservação. Podemos dar como exemplo 

afirmações como: “É claro que temos essas preocupações porque não faz 

sentido falar de Desporto de Natureza, de Turismo de Natureza sem ter essas 

preocupações”79; “sem o meio ambiente não há actividades de natureza”80. 

Com isto, as entidades, dizem tomar algumas medidas, entre as quais, que “os 

grupos não sejam muito grandes (…), haja monitores equivalentes ao número 

de pessoas de forma que sejam mais acompanhadas, para que não cause 

alguns danos desnecessários em termos ambientais, por via de um mau 

acompanhamento”81. Apesar do exposto, não nos foi possível identificar o 

número máximo pessoas nas actividades e, tal como afirma Funollet (1995), os 

espaços naturais sofrem um enorme desgaste com determinadas actividades, 

tanto pela grande pressão que exercem, como pelo aumento progressivo de 

praticantes, podendo contribuir para a degradação do meio. 

 Adicionalmente, os entrevistados afirmam levar “as pessoas por locais 

menos sensíveis e que estejam devidamente ordenados, como os percursos 

pedestres, por exemplo”82, sendo “da responsabilidade dos monitores, sempre 

que há uma actividade não pode ficar lixo no campo dessa mesma 

actividade”83. Um outro exemplo, que parece dar conta de algum cuidado, está 

relacionado com o balonismo, em que quando estão “a voar de balão se souber 

                                                 
79 R1 
80 R1 
81 R1 
82 R1 
83 R1 
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que estou a voar para uma zona onde está a dignificar uma determinada águia, 

na altura da dignificação, tento apanhar ventos que nos levem para fora da 

área”. Outro tipo de preocupações, passa por “sensibilizarmos os clientes para 

não saírem dos trilhos, não deitarem o lixo ao chão, não fazerem muito 

barulho”84.  

Estas atitudes respondem, de certa forma, às preocupações indicadas 

por certos autores (Fernández, 2002; Melo, 2003; Chao, 2004; Castillo, Fajardo 

& Funollet, 2005), algumas das quais, quanto ao lixo, à compactação e erosão 

do solo, entre outros impactos. Acrescentem-se ainda outros aspectos que nos 

parecem relevantes, designadamente: “se encontrarmos alguma coisa menos 

bem, tentamos alterá-la, porque é o local onde nós trabalhamos e temos que o 

preservar, se não ficamos sem locais para os turistas nos visitarem e para os 

turistas se sentirem bem”85. Através deste discurso, podemos inferir que esta 

entidade tem consciência de que o ambiente é uma fonte de receitas e que 

interessa obviamente preservar. Não obstante, fica a questão, será que este 

tipo de comportamento resulta unicamente da necessidade de preservar um 

local lucrativo, ou pela consciência de que, efectivamente, é necessário ter 

alguns cuidados, para além da sua actividade lucrativa?  

Existem outras unidades que nos ajudam a compreender um pouco 

melhor a razão de ser destes comportamentos, nomeadamente: “Nos 

percursos pedestres locais, alguns são intencionalmente organizados de forma 

a levar as pessoas a sítios que não são os mais agradáveis”86; “Ou seja, 

queremos através de actividades de ar livre, que envolvem a participação 

directa das pessoas com a natureza, sensibilizar as pessoas para os 

problemas que neste momento, na sociedade em que estamos, afectam o 

ambiente. No fundo, as pessoas sentem que as coisas fazem parte delas 

quando realmente as utilizam, portanto, o ambiente será mais valorizado se as 

pessoas virem e sentirem que aquilo tem valor”87. De facto, esta atitude vai ao 

encontro das considerações apontadas por Mota (2002) e Castillo, Fajardo e 

Funollet (2005), que invocam a necessidade de uma educação ambiental 

integrada nas práticas em espaços naturais.  
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Apesar do que foi exposto, tal como apontam Camps, Carretero e Perich 

(1995), se as práticas desportivas em contacto com a natureza não forem 

devidamente enquadradas, corre-se o sério risco de consumir elementos 

naturais, ao nível da paisagem, ao nível dos recursos e ao nível das 

características bio-físicas dos solos, podendo mesmo comportar um risco 

efectivo para os praticantes. Neste sentido, quando questionados acerca do 

eventual impacto ecológico com a realização de AFAN, os responsáveis e 

monitores das entidades, se por um lado alguns tendem a confirmar que existe 

necessariamente algum impacto, mas “nós tentamos sempre evitar”88; “o 

impacto é mínimo”89; “o nosso objectivo é que seja mínimo”90, por outro lado, 

há quem considere que “não existe”91 impacto algum decorrente da sua 

actividade. Assim, podemos perceber que todos os responsáveis das entidades 

em estudo têm consciência que as AFAN poderão provocar impactos na 

natureza, porém, um dos monitores parece ter outra opinião ao afirmar 

peremptoriamente que “não existe qualquer tipo de impacto”92.  

Esta sensibilidade para as questões ambientais pode ser fruto de vários 

factores, como por exemplo, decorrente da “participação activa, pelo menos 

houve uma informação às associações, às autarquias, às empresas no sentido 

de também se pronunciarem e de certa forma sensibilizá-las para estas 

questões”93.  

Adicionalmente, a criação e aprovação da Carta de Desporto do PNSAC 

resulta em algumas limitações na utilização do Parque, uma vez que na Carta 

“estão definidos os locais, os itinerários preferenciais, com as regras de 

utilização de espaços, condicionantes em determinadas alturas do ano, as 

capacidades de carga, no fundo para canalizar as pessoas para os sítios 

menos sensíveis, para que se reduza ao máximo os impactos que estas 

actividades possam ter”94. Além disso, de acordo com a responsável do 

Parque, “quando emitimos autorização, licença para a prática desse tipo de 
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actividades remetemos também o código de conduta e alertamos para 

comportamentos ambientalmente correctos”95.  

Outro dado apontado é o facto de que “hoje em dia e graças a muitas 

campanhas que têm feito e à evolução da própria sociedade, há muito mais 

sensibilidade para as questões do ambiente”96, mas, no caso de Rio Maior, 

parece-nos que o PNSAC tem aqui uma grande responsabilidade.  

Na realidade e reportando-nos ao concelho em estudo, pode dizer-se 

que “o local por excelência para actividades de Desporto de Natureza está 

ligado com a Serra D’Aire e Candeeiros”97. Neste sentido, é fundamental ter 

“em conta o próprio desenvolvimento sustentável deste território, com a 

preservação do meio ambiente”98. Por conseguinte, é natural que os 

responsáveis por este Parque estejam alertados para a preservação deste 

local. Com efeito, outra coisa não seria de estranhar, uma vez que a sua 

formação e função está directamente relacionada com essa mesma 

preservação e sustentabilidade de recursos. De acordo com o disposto no 

número 1, do artigo 1.º do Decreto-lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro, alterado 

pelos Decretos-Lei n.º 151/95, de 24 de Junho, 213/97, de 16 de Agosto, 

227/98, de 17 de Julho e 221/2002, de 22 de Outubro, fazem parte dos seus 

princípios gerais, a conservação da natureza, a protecção dos espaços naturais 

e das paisagens, a preservação das espécies da fauna e da flora e dos seus 

habitats naturais, a manutenção dos equilíbrios ecológicos e a protecção dos 

recursos naturais contra todas as formas de degradação. Prevê-se, deste 

modo, que os Parques cumpram com as suas obrigações. 

Nesta sequência, não é demais reflectir sobre a questão do 

desenvolvimento sustentável deste território, por isso, quando questionados 

sobre a definição de desenvolvimento sustentável, é possível inferir que existe 

algum conhecimento por parte dos responsáveis das entidades acerca do 

assunto. As unidades de contexto seguintes são disso exemplo: “é aquele que 

se consegue fazer através do recursos que se tem, rentabilizando ao máximo e 

não prejudicando terceiros, nem terceiras pessoas ou ambiente. O 

desenvolvimento sustentável é aquele que não se autodestrói a si próprio, 
                                                 
95 R5 
96 R6 
97 R6 
98 R6 



Apresentação e discussão dos resultados 

99 

consegue incrementos no seu desenvolvimento sem pôr em causa quer 

pessoas, quer ambiente”99; “Desenvolvimento sustentável significa 

desenvolvimento sem pôr em causa os recursos que actualmente existem e no 

futuro. O Parque, através do Plano de Ordenamento e da Carta de Desporto e 

de instrumentos de gestão que tem, de certa forma, procura assegurar esse 

desenvolvimento sustentável”100; “Nós desenvolvermos de forma que no futuro 

a vida daqueles que vêm aí, ou seja, que vão viver futuramente, para ter 

condições dignas de um ser humano viver”. Com efeito, as falas referidas estão 

em concordância com o conceito em causa. O desenvolvimento sustentável é 

aquele “cujo objectivo é fazer face às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras suprirem as suas próprias 

necessidades” (Schmidt, Nave & Guerra, 2006:124). Não obstante, quando o 

assunto se torna mais específico e a questão está directamente relacionada 

com a Agenda 21, nem todos demonstram saber do que se trata. Com efeito, 

apenas o PNSAC, a Fábricadalegria e a CMRM apresentaram conhecimento 

sobre o assunto.  

Somente o Parque parece estar directamente envolvido com esta 

problemática, pois são “vários [os] projectos que decorrem, alguns 

directamente, outros indirectamente, da Agenda 21, nomeadamente a criação 

da Ecoteca em Porto Mós, (...) um centro de interpretação, da recuperação de 

um edifício, em que se pretende ser um local público de informação, de 

encontro e de realização de conferências. É um espaço utilizado 

frequentemente pelas autarquias, pela população em geral e penso que isso 

cumpre de certa forma os objectivos, que é envolver vários parceiros na 

dignificação de acções que motivem para as questões ambientais”101. Também 

o autarca da CMA, referiu que estão “a tomar um conjunto de medidas e a 

elaborar um conjunto de projectos para enquadrarmos as nossas linhas 

estratégicas no quadro da agenda 21, portanto isso está a ser cuidado, está a 

ser trabalhado”102. Apesar deste discurso, as medidas e os projectos ainda não 

estão implementados. Não obstante, perante o que parece ser a realidade 

nacional de uma forma geral, este município parece estar a trabalhar para o 
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efeito. De acordo com Schmidt, Nave e Guerra (2006), ao indagar-se junto dos 

autarcas eleitos nas autárquicas de 2001 sobre a existência de processos de 

desenvolvimento sustentável, Agendas 21 Locais, verificou-se que muitos dos 

inquiridos desconheciam ou demonstravam uma relativa indefinição destes 

conceitos. De facto, este assunto é preocupante, uma vez que a Agenda 21 

Local representa um meio de implementação num território específico do 

conceito de desenvolvimento sustentável, tendo como expectativa que as 

autarquias trabalhem em parceria com a comunidade103 para esse fim. Neste 

concelho, até ao momento desconhece-se qualquer acção em parceria. 

 Independentemente da legislação estar ou não adequada à realidade, 

haver ou não projectos relacionados com a Agenda 21, podemos dizer que as 

entidades e os monitores parecem ter consciência que se movem em meios 

sensíveis e se não tomarem as devidas preocupações e não se comportem 

como os defensores do ambiente, poderão pôr em causa as próximas 

gerações. 

 

 

5.4. ANÁLISE DA CATEGORIA D – SEGURANÇA 
 

A categoria Segurança tem por objectivo perceber qual o entendimento 

dos responsáveis e monitores das entidades em estudo sobre o risco inerente 

às AFAN.  

Sob o ponto de vista teórico, a noção de risco “refere-se a perigos 

calculados em função de possibilidades futuras” (Giddens, 2001:33). Neste 

sentido, pela análise às entrevistas, percebe-se que o entendimento, sob o 

ponto de vista da vida quotidiana, se apresenta em concordância, isto é, todos 

os entrevistados consideram que as AFAN envolvem frequentemente a 

possibilidade da existência de alguns riscos. Não obstante, para os 

entrevistados, as actividades oferecidas detêm um grau de risco inerente a 

qualquer actividade. Nas suas palavras, “o grau de risco das actividades é um 

risco como em qualquer actividade”104; “não envolvem mais risco que outra 

qualquer actividade desportiva, como fazer futebol, ou praticar natação, ou ir 
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para ao ginásio fazer fitness ou, indor cycling pois uma pessoa pode ter sempre 

uma lesão muscular, entorse, uma fractura”105. A sua justificação prende-se 

com a eventualidade de “haver um problema qualquer, que por muita 

segurança que haja, pode haver algo que nos ultrapasse e que possa provocar 

um acidente.”106 De qualquer modo, para os entrevistados, o risco existente é 

um “risco controlado”107, na medida em que “o risco pode ser sempre 

prevenido”108 e “reduzido «ao mínimo»”109. Na realidade, podemos dizer que 

grande parte destas actividades detêm um risco institucionalizado, para usar as 

palavras de Giddens (1995). Segundo o mesmo autor, há algumas 

circunstâncias nas quais estão institucionalizados padrões de risco, dentro de 

estruturas circundantes de confiança, e onde normalmente o risco é 

conscientemente calculado. De facto, o risco passa a ser reduzido ao mínimo e 

a segurança eleva-se significativamente quando, em determinada situação, se 

associam a especialização das diferentes características, físicas, psicológicas e 

técnicas adequadas a essa situação (Branco, 2002). Neste contexto, podemos 

inferir que os entrevistados percebem que os riscos podem e são, 

efectivamente, minorados se todos os elementos da actividade estiverem 

controlados. 

No que concerne aos acidentes propriamente ditos durante as AFAN, as 

principais causas apontadas estão relacionadas com alguma negligência dos 

próprios participantes resultante de algum “excesso de confiança”110. De 

qualquer modo, alguns entrevistados referem-se a algum descuido da sua 

própria actividade, isto é, “negligência de quem as organiza, da entidade 

promotora, dos técnicos que estão com as pessoas e muitas vezes negligência 

do próprio participante”111, ou por, “descuido por haver muitas pessoas”112, ou 

ainda “por questões de regras de segurança que não foram cumpridas”113; 

pelas “condições climatéricas, má formação dos monitores, inexperiência dos 
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participantes, falta de percepção do risco, entre outros”114. Alguns dos 

entrevistados reiteram mesmo a “falta de segurança, falta de conhecimentos 

dos materiais que se estão a utilizar”115, colocando-se em evidência a falta de 

formação dos monitores. Algo que é confirmado não só pela responsável do 

parque – “muitas vezes decorre da falta de formação das pessoas que praticam 

essas modalidades”116, mas igualmente por um dos monitores: “se calhar 

muitas empresas colocam pessoas a trabalhar sem formação”117.  

Adicionalmente, a utilização de materiais específicos e de segurança 

requer conhecimento específico, bem como a devida manutenção e inspecção 

dos recursos materiais inerentes a cada actividade específica. Porém, existe 

“às vezes algum voluntarismo de quem pratica este tipo de actividades e não 

tem atenção a essas mesmas normas de segurança”118. Por outro lado, a 

“utilização de determinados materiais de segurança”119 obriga a que sejam 

“devidamente inspeccionados, [pois] têm uma determinada duração, quer em 

termos temporais, quer em termos de utilização”120. Algo que, a ter em conta o 

discurso, nem sempre parece acontecer. 

Na realidade, são vários os autores (Fuster, 1995; Branco, 2002; 

Férnandez, 2002) que se reportam a estas mesmas causas, isto é, à ausência 

de conhecimento e experiência com alguns equipamentos, bem como a 

deficiente utilização dos materiais. Neste sentido, parece ficar patente que os 

monitores têm um papel muito importante como moduladores entre todas as 

partes, ou seja, devem informar-se, planificar, preparar o material e 

equipamento, determinar as técnicas a utilizar em cada momento, bem como 

outras atitudes a considerar (Fuster, 1995).  

Um exemplo da referida planificação está associada à necessidade de 

saber se as condições climatéricas são adequadas à actividade programada, 

nomeadamente, “numa actividade como o balonismo temos acesso aos sites 

de meteorologia, sabemos os sentidos do vento, as frentes que se estão a 

formar e, logo à partida, se não houver condições cancelamos a actividade, 
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porque sempre que damos um orçamento para uma actividade pomos as 

condicionantes climatéricas, pois não nos interessa que o cliente seja mal 

servido ou que esteja em risco”121. Assim sendo, verificamos que os 

entrevistados estão cientes da necessidade de obter todas as informações 

respeitantes às actividades planeadas, para que seja possível um processo de 

decisão ajustado e, assim, optimizar a segurança e eliminar o risco. Ou seja, 

está patente a relação entre segurança e risco a que Smith (1998) faz 

referência, a do uso de juízo pessoal em utilizar a experiência e capacidades 

técnicas contra os perigos dos quais se está consciente. 

A imprevisibilidade do meio, aludida por Fuster (1995), factores de 

ordem natural que nem sempre são controláveis, é outra das causas apontadas 

por um dos entrevistados: “há sempre riscos que dependem da natureza, de 

uma série de situações que não conseguimos controlar”122. Este tipo de 

situações dizem respeito aos componentes espaciais dinâmicos do meio 

natural, tais como o fluxo do vento, da chuva, o nevoeiro, os cursos de água, 

etc. São componentes flutuantes e instáveis (Fuster, 1995), que não podem ser 

descurados e cuja informação deve ser o mais exaustiva possível se se 

pretende desenvolver uma actividade com segurança. 

Quanto à frequência de acidentes durante a realização das AFAN, os 

responsáveis e monitores das entidades em estudo, de um modo geral, 

afirmam nunca terem tido nenhum acidente grave, para além de “coisas sem 

gravidade, sem recorrer ao hospital”123, no entanto, já foram noticiados na 

imprensa portuguesa124 vários acidentes. O facto dos acidentes se 

caracterizarem na maioria das vezes sem gravidade, pode ter a ver com as 

normas de segurança que as AFAN exigem tanto antes, como durante e depois 

da sua realização, que os monitores e responsáveis dizem seguir.  

Ainda no que diz respeito à frequência de acidentes nas AFAN, um dos 

entrevistados foi muito expressivo quando questionado acerca deste assunto, 

manifestando a sensação de prazer que lhe proporciona a realização destas 

actividades e referindo que “Já ando neste tipo de actividades há 20 anos e 
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acho que nunca tive nenhum acidente (…) já tive uns sustos, acidente não.”125 

Esta afirmação vai totalmente ao encontro de Santos (2002) quando afirma 

querermos a velocidade sem acidentes e desejarmos o risco sem que ele 

nunca se concretize, ou seja, procura-se nas actividades de contacto com a 

natureza a busca de novas sensações e emoções, sensações de viver 

momentos únicos e excepcionais com riscos controlados.  

Em suma, esta categoria ajuda-nos a perceber que as AFAN devem ser 

praticadas com cuidados especiais, para explorar as suas potencialidades, 

evitar os riscos que comportam e enaltecer a segurança tantos dos 

participantes, como do próprio meio ambiente. 

 

 

5.5. ANÁLISE DA CATEGORIA E – FORMAÇÃO 
 

 Em análise às entrevistas dos responsáveis pelas entidades e 

monitores, percebemos que este é um assunto crítico e que desde logo não 

existe uniformidade. De facto, não nos foi possível identificar ou perceber qual 

o tipo de formação de todos os responsáveis. Aliás, a unidade seguinte parece 

evidenciar a complexidade existente: “A formação profissional nesta área, acho 

que é uma coisa muito difícil, porque esta formação profissional não pode ter 

só um vector, ou seja, não se pode ter pessoas formadas no Turismo de 

Natureza e que seja só da área desportiva, por exemplo. O Turismo de 

Natureza é muito mais do que o desporto em si”126.  

De qualquer modo, é de salientar que a formação dos monitores 

entrevistados é de licenciatura ou bacharelato127 em Desporto Natureza e 

Turismo Activo (DNTA) pela ESDRM. Na opinião destes monitores, os 

requisitos necessários para desempenhar funções de monitor/responsável pela 

concretização de actividades de aventura prendem-se com o conhecimento 

técnico das actividades em si, bem como com a capacidade e responsabilidade 

de trabalhar com grupos. Nas suas palavras, ser técnico é: “saber o que estás 
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a fazer, ter experiência”128, “ser responsável porque se trabalha com grupos”129, 

”ter um bom contacto relacional com os clientes”130, bem como “formação 

superior (…) como base para um bom desempenho profissional”131.  

No que diz respeito a quais devem ser as entidades formadoras, não nos 

parece que este seja um assunto consensual, ou que pelo menos tenha sido 

alvo de reflexão, conforme se depreende da diversidade de entidades 

apontadas para tal. Isto é, de acordo com os monitores a formação deve ser da 

responsabilidade “das universidades, dos politécnicos, federações”132. 

Podemos inferir que esta formação se refere a uma formação básica e geral, 

pois na sua opinião, para além desta, é de esperar que “cada empresa ou cada 

entidade deve dar formação específica, porque uma coisa é ter formação no 

geral, uma coisa é ter formação específica, para o que a empresa pretende ou 

para o que a associação pretende, porque são muito diversificados esses 

objectivos”.133  Uma opinião que é corroborada por alguns dos responsáveis 

pelas empresas, já que alguns afirmaram desenvolver acções de formação 

sempre que necessário. Relativamente à questão da formação dos recursos 

humanos que monitorizam AFAN, não existe qualquer referência no actual 

quadro legislativo português.   

Relativamente aos responsáveis das entidades, importa referir que estes 

também desempenham funções de monitores de AFAN e segundo as suas 

afirmações, este é um trabalho em part-time. A sua formação é variada, desde 

“técnico de pedestrianismo, também espeleólogo e também formação na área 

das cordas e em especial a parte cultural”134, “pilotos de balões de ar 

quente”135, “monitores de montanhismo e pedestrianismo”136, “monitor de 

escalada”137, “monitor de canoagem”138, “técnicos formados pela Escola 

Superior Desporto de Rio Maior”139, “licenciados em Educação Física”140 “ou 
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em Educação Física e Desporto, ou é a Licenciatura em Ciências do 

Desporto”141. Desde logo se percebe que, para além de não existir uma 

formação específica por parte destes, também parece não haver consenso no 

tipo de formação que se quer específica para esta área de intervenção. 

Elementos que, associados ao tipo de requisitos técnicos para estas 

actividades, parecem corroborar a necessidade para uma regularização desta 

situação na lei. Na opinião de Melo (2003), a formação e credenciação dos 

monitores deve ser realizada por entidades autónomas, como federações, 

instituições de ensino superior e estas supervisionadas por entidades 

capacitadas para o efeito. 

De facto, no que concerne aos requisitos que consideram necessários 

para a contratação dos monitores/responsáveis pela concretização das 

actividades, novamente se verificou uma relativa diferença de opiniões. Sob o 

ponto de vista geral, os responsáveis pelas entidades consideram importante 

não só “a formação e a experiência”142, mas igualmente “se estão credenciados 

e se sabem fazer o trabalho”143. Na óptica das funções propriamente ditas, 

estes entrevistados são da opinião de que ter uma formação técnica específica, 

sustentada pela experiência no terreno são elementos básicos para a 

contratação dos serviços de monitores. Neste sentido, apontam como 

requisitos, “o curso da vida que é o saber fazer, que é o conhecimento que se 

adquiriu ao longo de vários anos a desenvolver actividades nestas áreas”144; 

“que conheçam as actividades, que tenham alguma psicologia de liderança”145; 

a “formação técnica, académica e técnica, nessa área e experiência 

profissional e (…) conhecer o curriculum da pessoa, não pode ser alguém 

estranho”146; “habilitações académicas necessárias que eu acho que hoje em 

dia são fundamentais, deve ter o gosto para a prática desse tipo de actividades 

e sensibilidade suficiente, para além de coordenar da melhor forma as 

actividades, promovê-las de forma a cada vez ter mais participantes”147 e 

“formação na área do desporto, (…) essa é uma premissa fundamental, o 
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requisito para as pessoas que trabalhem connosco”148. Por conseguinte, 

parece ficar patente que para uns a formação superior é um dos principais 

requisitos, mas para outros, outros factores, como a experiência são tão 

importante como outros.  

O discurso dos entrevistados é corroborado por Camps, Carretero e 

Perich (1995), pois na generalidade, para organizar, dirigir e ensinar as AFAN 

torna-se necessária formação avançada, nomeadamente na área das Ciências 

do Desporto. Não obstante, de acordo com os mesmos autores, esta formação 

não tem que ser de âmbito académico para todos os intervenientes, desde que 

possuam conhecimentos técnicos adequados às AFAN em causa.  

De qualquer modo, não podemos deixar de realçar que, mesmo na 

literatura, não existem dados concretos quanto ao que seria uma formação 

seriamente adequada, ou pelo menos legislada. Na realidade estas são 

questões que têm sido levantadas (Camps, Carretero & Perich,1995; Pereira & 

Félix, 2002; Costa, 2006), mas para as quais ainda parece não existir 

consenso. Com efeito, num estudo realizado no distrito do Porto semelhante ao 

nosso (Costa, 2006), o autor chegou ao mesmo tipo de conclusões. Facto que 

reitera a necessidade de gerar, pelo menos, alguma homogeneidade na 

formação adequada. 

 As entidades em estudo consideram que os responsáveis pela formação 

dos responsáveis/monitores de AFAN, de um modo geral, devem ser as 

“Federações que têm essa tutela”149 e as “Faculdades, nos cursos de 

Educação Física”150. No entanto, um dos entrevistados, apresentou uma 

diferenciação, nomeadamente quando afirma: “quando falamos de monitores 

de escalada ou de BTT, ou de actividades de voo livre, entre várias, penso que 

as Federações e se calhar o IDP [Instituto de Desporto de Portugal] a montante 

serão as entidades, as entidades de formação, formação desportiva (sic). Mas 

penso que serão essas entidades, mais ligadas à área do desporto, que 

deverão ter a palavra máxima a dizer nestes monitores. Quando se trata da 

questão mais interpretativa do meio, quando falamos de guias da natureza, no 

fundo é a pessoa poder usufruir do território, seja a pé, seja de bicicleta, mas 
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com uma componente interpretativa mais forte, aí penso que o ICN terá uma 

palavra a dizer, assim como tem na questão do licenciamento”151. Perante 

estas afirmações, entende-se que o trabalho nas áreas protegidas requer outro 

tipo de formação especializada, no domínio do ambiente, sob pena de serem 

os principais causadores de danos à própria natureza de que pretendem 

usufruir. No entanto, este é um dos problemas com que nos deparamos, ou 

seja, diferentes entidades requerem a tutela da formação e certificação das 

AFAN. Aliás, a formação dos recursos humanos, na área das AFAN, tem-se 

caracterizado por uma certa incoerência, por uma orientação pouco ortodoxa e 

por uma descoordenação a todos os níveis (Sallent, 1991).  
 Por tudo o que foi dito, de acordo com Melo (2003), nem qualquer 

pessoa, como por exemplo, um professor de educação física, um animador 

cultural, um animador turístico, um monitor ou, um técnico superior de desporto 

formado em DNTA, pela ESDRM estará capacitado para a monitorização de 

todas as AFAN. Isto porque, existem algumas AFAN, extremamente técnicas, 

que requerem uma compreensão profunda, um à-vontade com o equipamento, 

uma capacidade de resolver problemas, experiência, a prática regular, uma 

capacidade de liderança e de resposta a emergências, entre outras. Quer isto 

dizer que além de toda a experiência e conhecimentos adquiridos numa 

formação básica, é necessária a sua actualização. Com efeito, não podemos 

deixar de realçar que estas actividades são alvo de uma contínua 

transformação, não só sob o ponto de vista da oferta em si (estimuladas pelas 

correntes de moda e consumo), mas igualmente, na utilização e substituição de 

equipamentos cada vez mais sofisticados (a par e passo do desenvolvimento 

tecnológico). Por conseguinte, também nesta área de intervenção será 

fundamental que a formação seja contínua e multifacetada. 

 

5.6. ANÁLISE DA CATEGORIA F – TURISMO 
 

Tal como ficou patente no capítulo 2.5.1 – o Turismo e o seu impacto a 

nível económico –, esta actividade é, sem dúvida, um dos sectores mais 

proeminentes actualmente. De acordo com esta ideia, podemos dizer que esta 

                                                 
151 R5 



Apresentação e discussão dos resultados 

109 

categoria se posiciona no plano estratégico e mesmo político, já que quanto 

mais oferta turística existir numa dada localidade, maior será a sua visibilidade, 

com tudo o que se isso significa sob o ponto de vista de desenvolvimento local. 

Assim sendo, parece justificar-se que seja na entrevista do autarca da CMRM 

que esta categoria se torne mais pertinente. Com efeito, de acordo com o 

autarca, Rio Maior apresenta-se como um forte potencial turístico em várias 

perspectivas, nomeadamente, através da promoção desportiva, de uma forma 

geral, e na promoção das AFAN, em particular. Nas suas palavras: “Em Rio 

Maior (…) em termos estratégicos, a Cidade do Desporto tendo já a dimensão 

que tem e estando ligada em termos físicos a um património natural e turístico 

como são as Salinas, Marinhas do Sal e Serra D’Aire e Candeeiros, é lógico 

que a promoção do desporto pode ser associada à promoção turística do 

concelho”152.  

Segundo declarações do Presidente de Câmara de Rio Maior153, o 

município optou pelo desenvolvimento do concelho pelo desporto, desde há 20 

anos, pela implementação do Complexo Desportivo de Rio Maior, o Centro de 

Estágios e a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, entre outros 

equipamentos. A implantação desta vasta área de equipamentos de desporto e 

lazer com equipamentos de natureza educativa, e também o facto da zona 

norte do território do Concelho estar integrada na área do PNASC e a Direcção 

de serviços do Parque está sedeada na Cidade de Rio Maior, parece conferir 

benefícios, vantagens, bem como, constituir um passo essencial na 

concretização dos objectivos de Rio Maior, como Cidade do Desporto. Com 

efeito, Rio Maior é hoje denominada por Cidade do Desporto. Para o 

entendimento desta designação, socorremo-nos de Fortuna e Silva (2002) que 

confirmam que os nomes que as cidades ganham para além do que têm, são 

amplamente difundidos e socialmente partilhados, uma vez que, retirados da 

paisagem social, geográfica ou histórica, a todos permitem identificar a cidade 

sem que o seu nome seja referido. 

A ideia de que existem condições para o desenvolvimento do turismo em 

Rio Maior é complementada pela análise da entrevista efectuada à responsável 

do Parque. De acordo com esta entrevista, “o Parque tem várias estruturas 
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disponíveis para os visitantes”154; “algumas delas decorreram da recuperação 

de edifícios de guardas florestais que foram recuperadas numa perspectiva de 

recuperação turístico”155. Ou seja, estas estruturas de suporte contribuem 

também para o incremento e desenvolvimento turístico de Rio Maior. 

Por conseguinte, parece consensual entre a responsável do PNSAC e o 

autarca, que Rio Maior dispõe de características naturais e culturais para o 

desenvolvimento do turismo e, por sua vez, para a prática e AFAN, pois 

“apesar das áreas protegidas serem territórios sensíveis, são um palco ideal 

para, a prática das mesmas”156. Na opinião do autarca “a tendência é para 

aumentar”157, quanto ao número de praticantes e de actividades. Este aumento 

no número de AFAN é justificado pelo entrevistado da ESDRM pelas 

“tendências em termos da procura, motivações, interesses das populações, 

que cada vez mais (…) procuram a realização dum chamado o turismo de 

natureza, ou Turismo Desportivo (…) ou Turismo de Aventura, ao fim ao cabo é 

um Turismo Activo, em contacto com a natureza (sic)”158. De facto este 

entrevistado prevê “que haja um aumento de quer no número das entidades 

privadas, quer no número das públicas a prestar, a oferecer, a ter mais 

iniciativas relativamente a este tipo de actividades”159. Este tipo de resultados 

está em consonância com os valores da nossa sociedade que se repercutem 

na crescente importância do Turismo, do lazer em geral, das AFAN em 

particular (Pereira & Félix, 2002). Por outro lado, são tendências previstas 

desde há algum tempo para Camps, Carretero e Perich (1995). Já em 1995, 

estes autores sugerim que as AFAN tenderiam a registrar não só um 

incremento progressivo no número de praticantes, mas igualmente nas 

estruturas e em todo o tipo de recursos inerentes a estas actividades. Previam, 

pois, uma tendência generalizada a todo o contexto que envolve a oferta e 

serviços das AFAN.  

Segundo as declarações do autarca, “em Rio Maior, o desporto já 

começa a ter uma dimensão económica assinalada e é de facto o motor 
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económico principalmente da cidade”160. Expôs também que, “como o desporto 

também deve estar quase em tudo e como também o turismo ligado ao 

desporto, ligado ao ambiente só assim é que terá futuro” (sic)161. Na realidade, 

o desporto e o turismo só poderão ser uma componente relevante da estratégia 

de desenvolvimento da economia se forem dirigidos de forma ecológica, 

integrada e sustentável. 

Em análise ao Plano de Desenvolvimento Desportivo (1999) e ao 

Programa “Mais Desporto mais Saúde” verifica-se que houve a preocupação de 

traçar linhas orientadoras da política desportiva do Concelho, através do 

levantamento da situação desportiva, na União Europeia, Portugal e em Rio 

Maior, em contraponto com as preocupações com a saúde, com as doenças 

civilizacionais, que derivam da inactividade física, da deficiente alimentação, do 

tabagismo, sedentarismo, etc. Assim, é indicado que “o incremento da 

Actividade Física e Desportiva de uma população, está relacionado com o 

respectivo desenvolvimento sócio-económico. Em regra, os países mais 

desenvolvidos são os que registam maiores índices de participação desportiva 

das respectivas populações”162. Percebe-se, deste modo, que o programa vê 

no desporto o elixir para o desenvolvimento do concelho. Perante esta 

consciência, o autarca também afirma que “já (…) apareceram várias propostas 

nesse sentido (…) neste âmbito de Desporto de Natureza para criar, aqui, 

alguma actividade económica e também assim gerar mais valias que depois 

serão utilizadas para a prática deste tipo de desporto”163. Verifica-se, desta 

forma, a consequente tomada de consciência sobre o papel do turismo e do 

desporto, na economia e no emprego, bem como das implicações sociais e 

ambientais. Todas as informações, e tal como já apresentámos na categoria – 

preservação ambiental –, confirmam o valor da actividade turística, como uma 

actividade estratégica na indução do desenvolvimento regional, na manutenção 

da coesão social, na preservação da identidade cultural e do ambiente 

(INFTUR, 2006). Em suma, os espaços naturais que caracterizam Portugal 

constituem os cartazes de promoção do turismo nacional, sendo que, tal como 
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verificámos, tanto as entidades, como os praticantes de AFAN, pelos seus 

interesses directos e objectivos, terão de ser os primeiros defensores do meio 

ambiente. 

 

 

5.7. ANÁLISE DA CATEGORIA H – LEGISLAÇÃO 
 

No que diz respeito à legislação que regula o acesso e o exercício da 

actividade das empresas de animação turística, o modo como algumas 

entidades se reportam a este assunto, não se pode fazer qualquer inferência, 

pelas respostas evasivas. Por outro lado, por parte de uma entidade, parece 

existir alguma falta de conhecimento, tal como se verifica pela resposta: “não 

sou um grande conhecedor”164. Quanto, à empresa de Animação Turística165, 

com alvará n.º 12/2005 da DGT, esta, não apresentou qualquer proposta de 

alteração à legislação, no entanto reportou-se à legislação que regula o 

Turismo de Natureza, referindo que “nas áreas protegidas existe processos de 

licenciamento que apesar de ter acompanhado o processo de Turismo de 

Natureza do início, é algo que não está bem adequado à realidade”166. Já o 

entrevistado do DDNTA sugeriu que “antes de se alterar a legislação, se crie 

mecanismos de fiscalização, que não existem”167e, aludiu ainda, que “nada 

interessa ter legislação [se] depois não existe fiscalização”168. O PNSAC foi a 

única entidade que aludiu de forma específica a este assunto, realçando a 

facilidade de obtenção do alvará, independentemente de se terem todos os 

pretensos requisitos para exercer a actividade. Isto é: “as empresas de 

Animação Turística têm um alvará que pagam independentemente da formação 

muitas vezes dos seus monitores”169. Adicionalmente, na opinião da 

responsável pelo PNASC, para obter o respectivo licenciamento para a 

actividade em questão deveria ser obrigatória formação específica em 
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animação desportiva, ou seja, “uma exigência forte em termos de do 

licenciamento das empresas, de animação turística”170.  

Na verdade, no que diz respeito às exigências de ordem formativo-

técnica dos monitores das empresas de animação turística, o Decreto-Lei que 

regulamenta o sector omite qualquer referência a este assunto. Por 

conseguinte, nem sempre aqueles que orientam as AFAN têm uma formação 

adequada, sendo esta uma das causas possíveis dos acidentes, alguns até 

mortais e divulgados pelos meios de comunicação social de Portugal. 

Adicionalmente, para além da formação específica dos monitores ser 

praticamente inexistente, o Estado também não a exige, daí que emirjam 

alguns debates acerca da regulação e controle do sector (Pereira & Félix, 

2002). Com efeito o Decreto-Regulamentar n.º 18/99, de 27 de Agosto, apenas 

alude á necessidade de formação adequada, mas não prevê, nem especifica 

essa mesma formação. 

No que concerne à legislação que regula a realização de actividades de 

Desporto de Natureza em locais como áreas protegidas e parques naturais, 

bem como em relação à Carta e Regulamento do Desporto de Natureza do 

PNSAC, as considerações foram diversas e não favoráveis à lei, 

particularmente no que diz respeito à sua adequação à realidade existente. 

Efectivamente, a maioria dos entrevistados tem o mesmo entendimento acerca 

da mesma, nomeadamente quanto ao facto de haver: “alguns pontos se calhar 

da redacção que podiam ter um melhor ajuste, uma melhor adaptação”171, bem 

como, “não está bem adequado à realidade”172. Na opinião de outros 

entrevistados é “demasiado limitativo e relativamente à legislação, posso dizer 

(...), que é excessivo”173, daí que se afirme: “Não concordo com a legislação 

que está em vigor relativamente à preservação da natureza”174, pois é 

“demasiadamente restritivo”175.  

Na realidade, a legislação é um aspecto que parece gerar algum 

descontentamento entre as entidades em estudo, como se pode ver no 

seguinte discurso: “Para mim, a realidade seria as empresas não pagarem uma 
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licença mas, sim uma eco taxa por cada cliente. Porque não está certo uma 

empresa que faça cem clientes pague o mesmo que faça dez mil e aí 

beneficiaria ao fim ao cabo, o Instituto de Conservação da Natureza, o 

ministério do Ambiente e beneficiariam as empresas que fazem menos 

trabalho. Os clientes também, com essa eco taxa sentiam-se bem, ao saberem 

que estão a contribuir para o melhoramento do meio ambiente”176. 

Relativamente à sugestão apontada para uma eco taxa, alguns países já 

cobram uma taxa ambiental, ou seja um valor extra, a fim de ser utilizado para 

a protecção ou melhoramento ambiental.  

A seguinte unidade de contexto é outro exemplo de desacordo perante 

esta taxa: “o facto de se estar a cobrar uma taxa por se fazer actividades nas 

áreas Protegidas não faz qualquer sentido e vem totalmente fazer uma coisa 

contrária àquilo que são os objectivos das Áreas Protegidas, ou seja, (…) uma 

melhoria da qualidade de vida das populações residentes e do 

desenvolvimento local. Portanto, o pagamento desta taxa é totalmente contrário 

a este ponto que as Áreas Protegidas têm nos seus estatutos”177. Estas 

afirmações vêem de encontro ao disposto na alínea i) e j), no artigo 3.º do 

Decreto-lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 151/95, 

de 24 de Junho, 213/97, de 16 de Agosto, 227/98, de 17 de Julho e 221/2002, 

de 22 de Outubro, onde se pode ler como objectivos das áreas protegidas: a 

promoção do desenvolvimento sustentado da região, valorizando a interacção 

entre componentes ambientais naturais e humanas e promovendo a qualidade 

de vida das populações; a valorização e actividades culturais e económicas 

tradicionais, assente na gestão racional do património natural.  

Apresentam-se, assim, algumas afirmações sobre a preocupação das 

entidades: “é demasiado penalizador até mesmo para as localidades que estão 

inseridas dentro do Parque Natural”178; “estamos a condicionar não só o 

conhecimento do parque, mas também o desenvolvimento das regiões que 

estão localizadas dentro do parque”179; “Agora com uma série de entraves, o 

que é que acontece? Acontece que a maior parte das pessoas começam a 

fugir dos parques naturais e vão fazer as actividades noutros sítios que não são 
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tão condicionados”180; “o ambiente pode ficar a ganhar alguma coisa mas, as 

pessoas não ficam a ganhar nada, as pessoas que residem dentro da área do 

parque natural”181. Estes dados revelam a preocupação de algumas entidades, 

na medida em que consideram que a redacção da Carta de Desporto de 

Natureza do PNSAC, veio prejudicar o seu trabalho na região, bem como o seu 

desenvolvimento. Na sua perspectiva é necessário fazer alguma coisa, no 

entanto, solicitam mais atenção aos que residem no parque. Dão a entender 

que as pessoas, empresas, entre outras entidades vão deixar de recorrer às 

Áreas Protegidas pelos requisitos necessários para a realização de actividades, 

sendo assim, a população residente pode ser afectada com a diminuição de 

visitantes.  

Ainda neste sentido, uma das entidades sugeriu a seguinte alteração em 

relação à legislação em vigor que: “as pessoas que desenvolvem actividades 

dentro das Áreas Protegidas tenham de estar sedeadas no concelho ou 

recorrer a serviços do concelho porque se vier aqui um grupo fazer uma 

actividade de Lisboa por exemplo, vem aqui a Chãos, traz cinquenta ou cem 

miúdos e não está preocupado com as capacidades de carga, está a pensar 

que só vai usar aquela vez (...) e o problema é que se vem numa perspectiva 

de aproveitamento máximo de uma só vez, não estão muito preocupados se os 

miúdos passam por dentro de um batatal, ou se passam, ou se deitam um 

muro abaixo”182. Em análise a estas afirmações entende-se quem trabalha 

dentro de uma área protegida está “a pagar um bocado (sic) a factura pelo 

facto de serem Área Protegida”183. Isto, porque a legislação referente às áreas 

protegidas torna a vida dos habitantes mais limitada, uma vez que se se habitar 

nestes espaços está-se sujeito a certas medidas que em outros locais não 

existem. Igualmente, a Carta de Desporto de Natureza, com todas as 

restrições, parece fazer com que diminua a procura e a iniciativa de oferta.  

De um modo geral, em relação ao Programa de Desporto de Natureza 

em áreas protegidas, existe concordância sobre algumas das limitações da 

legislação em vigor, uma vez que, segundo alguns, “não potencia o 
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desenvolvimento de actividades e a exploração e o aproveitamento do espaço 

natural”184.  

  Apesar de algumas dissonâncias atrás referenciadas, de acordo com 

o discurso da responsável pelo PNSAC “a legislação que existe foi um passo 

muito importante, porque para já, conseguiu reunir três Secretarias de Estado, 

o turismo, o desporto e ambiente, coisa que não é fácil”185. A mesma 

entrevistada concorda com o facto de “que algumas questões deveriam ser 

mais ajustadas à realidade”186, porém, a verdade é que “mal ou bem alguma 

coisa tinha de ser feita”187, uma vez que “não poderíamos continuar a promover 

actividades em ambientes naturais, principalmente em parques naturais, sem 

qualquer tipo de legislação ou então era uma selva completa”188. Com efeito, se 

nada for feito, estaremos perante um sério risco de progressiva delapidação de 

bens não renováveis, percebendo-se, assim, a necessidade da 

regulamentação do sector (Constantino, 1997). De facto, este assunto é sério e 

independentemente de alguns responsáveis indicarem várias limitações nesta 

regulamentação, pensamos ser necessária, embora, talvez com alguns ajustes. 

Com efeito, também nesta regulamentação das áreas protegidas se omite o 

tipo de formação necessária para se actuar nestes ecossistemas tão sensíveis. 

 
 

5.8. RELAÇÃO ENTRE AS CATEGORIAS EM ANÁLISE 
 

Com base nos resultados anteriormente apresentados e discutidos, 

pretendemos agora obter o entendimento das diferentes categorias como um 

todo através de um trabalho de relação entre elas.  

Deste modo, em análise à relação entre as categorias entidade e 

actividades, observa-se que entidades com formas jurídicas diferentes 

desenvolvem o mesmo tipo de actividades, apesar das obrigações perante a lei 

serem diferentes. Por exemplo, a empresa de animação turística para o 

desenvolvimento de AFAN necessita de um alvará da DGT enquanto que um 

clube não. 
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Relacionando as categorias actividades e formação, percebemos que a 

formação dos responsáveis e monitores influencia o cartaz de publicidade da 

entidade, na medida em que as actividades em que têm formação, tornam-se o 

seu maior domínio de acção. Neste sentido, o ter formação numa dada 

actividade significa que é nessa em que vão trabalhar preferencialmente. 

 Quanto à relação entre a categoria formação e a categoria preservação 

ambiental, verificamos que nem todos os monitores possuem formação na área 

das questões da conservação do ambiente. Também a ambiguidade de 

respostas dos responsáveis das entidades e monitores acerca das medidas por 

eles tomadas para a preservação do ambiente, parece demonstrar falta de 

clareza na sua formação. Com efeito, embora demonstrem estar sensibilizados 

para as problemáticas da conservação da natureza, as formas e os meios com 

que colocam em prática a respectiva preservação são díspares. Isto é, 

enquanto que para os monitores as acções são pontuais, como por exemplo, 

as recolhas de lixo, para os responsáveis, os exemplos dados estão 

relacionados com aspectos organizacionais da própria actividade, como por 

exemplo o número de participantes por actividade. Para além disso, por vezes 

encontramos alguma contradição nos próprios discursos, pois, pese embora 

afirmem tomar alguns cuidados nas questões directamente relacionadas com 

isso, encontramos unidades de contexto que parecem contrariar isso mesmo. 

Por exemplo, tal como foi descrito anteriormente, um dos cuidados mais 

citados diz respeito ao número de participantes. Quase todos os entrevistados 

são unânimes em afirmar que este deve ser reduzido, porém quando 

questionados acerca de outros assuntos são capazes de dizer que “se for um 

grupo muito grande, (…) dois monitores não conseguem controlar quarenta 

pessoas…”189. 

A formação também pode relacionar-se com a legislação, visto que tanto 

na regulamentação das empresas de Animação Turística, como também do 

Turismo de Natureza, não há nenhuma referência sobre qual o tipo de 

formação necessária para o desempenho de funções de monitor de AFAN. 

Neste sentido, não havendo referência na legislação sobre as questões de 

ordem técnico-formativa para o desenvolvimento das AFAN, pela opinião dos 
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responsáveis das entidades são várias as pessoa que podem ser monitores 

responsáveis pelas actividades, ou seja, não existe uniformidade, na medida 

que para uns é necessária formação superior, para outros é necessária 

experiência, entre outros requisitos. 

Na relação entre a categoria formação e a categoria segurança, 

entendemos que é necessário definir parâmetros normativos no que diz 

respeito à definição do nível de exigência técnica e pessoal dos 

responsáveis/monitores de AFAN, de forma a aumentar quer a segurança dos 

praticantes, quer do meio ambiente. Quer isto dizer que a segurança dos 

participantes e da natureza pode estar relacionada com a falta de formação por 

parte dos monitores, tal como é dito pelos mesmos. Assim, percebemos que a 

legislação pode também relacionar-se com a segurança ao não referir 

exactamente o tipo de formação requerida. Adicionalmente, e tal como é 

sugerido por um dos entrevistados, alguns dos problemas poderiam ser 

diminuídos, se se criassem mecanismos de fiscalização para que as leis 

vigorem. 

 Quando relacionamos a categoria preservação ambiental com a 

categoria legislação percebe-se que apenas a legislação relativa ao Turismo de 

Natureza faz referência às questões da conservação da natureza. De facto, a 

implementação das Cartas de Desporto de Natureza, de um modo geral, pode 

ser um mecanismo de controlo e de desenvolvimento sustentável do território, 

ou seja, um instrumento base de gestão e ordenamento das actividades de 

Desporto de Natureza nos parques. Não obstante, ainda não foi seguida por 

todas as áreas protegidas. O PNSAC, por exemplo, foi pioneiro na Carta de 

Desporto da Natureza, no entanto, apesar do exposto, verificou-se que as 

entidades em estudo, não estavam satisfeitas com a sua Carta de Desporto de 

Natureza, pelas restrições às suas actividades.  

 Ao relacionarmos a categoria preservação ambiental com a categoria 

actividades, damo-nos conta que alguns dos entrevistados consideraram 

algumas delas com mais impacto que outras. Algo que pode ser verificado no 

quadro que regula o Turismo da Natureza e que indica o coeficiente de impacto 

de algumas actividades. 

 Quanto à categoria turismo esta pode-se relacionar com a categoria 

actividades, pela sua conexão. Segundo alguns entrevistados, Rio Maior 
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parece dispor de condições óptimas para o incremento de AFAN e, por sua 

vez, do Turismo Activo. Tais circunstâncias parecem contribuir para o 

desenvolvimento do concelho. 

 Para terminar, podemos relacionar a categoria turismo com a 

preservação ambiental. De facto, verificou-se que existe, por parte dos 

responsáveis das entidades e monitores, uma tomada de consciência da 

necessidade da preservação do meio ambiente, talvez por ser o seu local de 

trabalho, mas também porque entendem que o ambiente é a chave para o 

desenvolvimento turístico, desportivo e, acima de tudo, económico do Concelho 

de Rio Maior. 
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CONCLUSÕES 
 

Este capítulo remete-nos para as conclusões que, de um modo geral, 

concretizam os objectivos que delinearam o nosso estudo. Neste sentido, 

poderemos apresentar algumas criteriosas e relevantes conclusões para a 

síntese deste trabalho, das quais:  

 

As entidades em estudo distinguem-se pela sua forma jurídica, 

essencialmente, pela sua missão, pelas suas actividades, produtos e serviços. 

No entanto, independentemente da sua diferente forma jurídica desenvolvem 

algumas actividades em comum, até pelas características naturais dos locais 

de actuação. As entidades dirigem as suas actividades e serviços para um 

leque diverso de participantes/clientes, ou seja, cada entidade tenta atingir uma 

determinada população, ora tendo em conta a faixa etária e respectiva 

ocupação, ora considerando se são residentes do concelho e/ou provenientes 

de vários pontos do país e estrangeiro. No que diz respeito, aos meios de 

divulgação, são desde jornais e rádios locais, panfletos, internet e pela 

participação em feiras e congressos.  

 

As AFAN desenvolvidas pelas entidades do concelho de Rio Maior 

realizam-se nos três planos ou meios, designadamente: a terra/terrestre, a 

água/aquático e o ar/aéreo. No entanto, no caso de Rio Maior prosperam 

predominantemente no plano terrestre. Assim, as entidades em estudo 

promovem diferentes actividades, destacando-se: escalada, rapel, slide, 

espeleologia, pedestrianismo, orientação, birdwacthing, tiro com arco, todo 

terreno turístico, BTT, balonismo, canoagem, windsurf e vela. Entre todas as 

entidades em estudo, destacaram-se as actividades relacionadas com 

montanhismo, em meio terrestre, tais como as caminhadas e os percursos 

pedestres. Para o desenvolvimento e suporte das AFAN, algumas entidades do 

Concelho de Rio Maior também dispõem de outros serviços e estruturas como: 

casas de abrigo, parque de campismo, centro de acolhimento, centros de 

interpretação subterrânea, Monumento Natural da Pegadas dos Dinossáurios, 
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parques de merendas, percursos pedestres, restaurante, Centro de Desporto 

de Aventura e comercialização de produtos tradicionais. 

 

Em relação às questões da preservação do meio ambiente as entidades 

e seus monitores em estudo, de um modo geral, parecem estar sensibilizados 

para as problemáticas da conservação da natureza, parecendo colocar em 

prática determinadas formas e meios para a respectiva preservação. Deste 

modo, actuam essencialmente ao nível da prevenção do abandono do lixo, do 

barulho, da compactação e erosão do solo. Algumas entidades promovem 

actividades com cariz pedagógico, tendo como objectivo a educação ambiental. 

Relativamente ao impacto na natureza aquando a realização de AFAN, existe 

percepção dos riscos para o meio natural. Pelo exposto, consideramos que as 

entidades têm consciência de que o ambiente é uma fonte de receitas e que 

interessa obviamente preservar, não só pela própria sensibilidade para as 

questões ambientais, mas igualmente pelo seu potencial lucrativo. No caso de 

Rio Maior, entendemos que o PNSAC foi um grande impulsionador para o 

desenvolvimento da consciência das entidades e monitores para os cuidados 

necessários a tomar com o meio ambiente, especialmente com o lançamento 

da Carta de Desporto de Natureza. Não obstante, relativamente ao 

desenvolvimento sustentável do concelho de Rio Maior, parece haver algumas 

lacunas especialmente no que diz respeito à Agenda 21. Nem todos 

demonstram saber do que trata a Agenda 21 e apenas três entidades 

mostraram conhecimento sobre o assunto. Somente o Parque está 

directamente envolvido com esta problemática e a CMRM parece estar a 

elaborar um conjunto de medidas e projectos no quadro da Agenda 21 Local.  

 

Todos os responsáveis das entidades e monitores consideram que as 

AFAN envolvem frequentemente a possibilidade da existência de alguns riscos. 

No que concerne às causas dos acidentes durante a realização das AFAN, as 

principais causas apontadas relacionam-se i) com a ausência de 

conhecimentos, formação, ou experiência com alguns equipamentos; ii) com a 

deficiente utilização dos materiais ou a falta de manutenção e inspecção dos 

mesmos; iii) com o incumprimento de regras de segurança, excesso de 

confiança ou a inexperiência de quem promove ou pratica; e iv) com factores 
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de ordem natural, por exemplo, alterações climatéricas. Quanto ao índice de 

acidentes, durante a realização das AFAN, promovidas pelas entidades em 

estudo, parece ser reduzido. Podemos ainda afirmar que os entrevistados 

demonstram consciência e sentido de responsabilidade perante as questões de 

segurança durante a realização das actividades. 

 

Os monitores requisitados pelas entidades em estudo geralmente são 

formados pela ESDRM, em DNTA, para além de outros, tanto com como sem 

formação superior. De facto, não existe uniformidade, ou seja, para além de 

não existir uma formação específica por parte dos monitores, também parece 

não haver consenso no tipo de formação que se quer específica para esta área 

de intervenção. Quanto aos requisitos técnicos para estas actividades, 

apresentados pelas entidades e monitores em estudo, é importante a formação 

técnica, a formação académica e a experiência no terreno. As entidades em 

estudo consideram, ainda, que os responsáveis pela formação dos 

responsáveis/monitores de AFAN devem ser as Federações e as 

Universidades, no entanto, esta formação deve ser complementada com outra 

mais específica de acordo com as tarefas a desempenhar. 

 

Ainda sobre os recursos humanos das entidades em estudo, estes 

trabalham essencialmente em part-time ou pontualmente, de acordo com as 

necessidades das entidades, e os responsáveis das entidades são quase todos 

monitores das suas próprias entidades. Estes resultados parecem demonstrar 

que, por um lado, as entidades se constituem a partir de grupos de amigos com 

formação ou praticantes deste tipo de actividades e, por outro, ao serem 

monitores, os responsáveis encontram uma forma de reduzir custos. 

 

O turismo e o desporto, segundo os responsáveis das entidades em 

estudo, desempenham um papel preponderante na economia, no emprego, 

bem como a nível social e ambiental para o concelho de Rio Maior. Rio Maior 

parece apresentar-se como um forte potencial turístico em várias perspectivas, 

nomeadamente, através da promoção desportiva, de uma forma geral, e na 

promoção das AFAN, em particular. Adicionalmente, Rio Maior dispõe de 

características naturais e culturais para o desenvolvimento do turismo e, por 
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sua vez, para a prática e AFAN, uma vez que o concelho está ligado em termos 

físicos, a um património natural e turístico, que são as Salinas e a Serra D’Aire 

e Candeeiros.  

 

A legislação relativa ao acesso e o exercício da actividade das empresas 

de animação turística é considerada inadequada, uma vez que apenas se exige 

o pagamento do alvará para a sua regularização. Com efeito, a formação dos 

recursos humanos e questões de ordem de preservação ambiental não estão 

referenciadas na respectiva lei, conduzindo a uma total liberdade destes 

empresários. Quanto à legislação que regula a realização de actividades de 

Desporto de Natureza em locais como áreas protegidas e parques naturais, 

bem como em relação à Carta e Regulamento do Desporto de Natureza do 

PNSAC, esta é criticada por ter limitações e por não servir os interesses tanto 

das entidades como da população residente do Parque Natural. Para terminar, 

para além dos responsáveis considerarem necessária a regulamentação do 

sector do Turismo Activo, consideram essencial a sua fiscalização. 

 

 

SUGESTÕES PARA TEMAS DE INVESTIGAÇÃO  

 

No que respeita ao caso de Rio Maior: 

• Estudo da população residente do concelho de Rio Maior no que 

respeita ao impacto económico das AFAN, à exploração de 

oportunidades comerciais. 

• Estudo sobre a distribuição geográfica, idades, frequência de prática e 

motivações para a prática de AFAN, no concelho de Rio Maior. 

Julgamos ainda que estes, entre outros estudos, podem ser alargados a 

todo Portugal, para assim dar mais passo em frente na compreensão destas 

actividades. 
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Anexo 1.A – Guião da entrevista ao responsável da Cooperativa Terra Chã 
 

 
 
 
 
 
 

1. Como surgiu a Cooperativa? 
 
2. Quais são as actividades de aventura na natureza que oferecem às 
pessoas e quais as mais procuradas? 
 
2. Qual é a vossa população alvo, e em geral, qual a origem das pessoas, 
ou entidades, que solicitam os vossos serviços e/ou que participam nas 
vossas actividades? 
Pergunta alternativa: Para quem se dirigem essencialmente as vossas 
actividades e de onde vêm os vossos principais participantes? 
  
3. Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 
produtos? 
 
4. Qual é a missão da Cooperativa?  
Pergunta alternativa: Quais são os objectivos da Cooperativa? 
 
5. Quanto aos Recursos Humanos da cooperativa (nome), qual é a 
formação profissional dos monitores/responsáveis pela concretização 
das actividades de aventura na natureza? Estes trabalham em part-time, 
full-time, ou são contratadas pessoas ou serviços pontualmente? 
 
6. Ainda sobre os Recursos Humanos da organização, têm algum 
requisito para a contratação dos monitores/responsáveis pela 
concretização das actividades?  
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Pergunta alternativa: Ou seja, a nível da formação profissional mínima e a 
ideal, experiência profissional, idade, género (feminino ou masculino). 
 
7. Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 
responsabilidade de que entidades? 
 
8. A cooperativa promove algum tipo de formação junto dos seus 
recursos humanos? 
 
9. Quais os locais mais frequentes em que organizam e realizam 
actividades? Qual o motivo para tal?  
 
10. Durante a realização de actividades de aventura na natureza têm 
preocupações para com a preservação dos espaços naturais? Se sim, de 
que modo essas preocupações são postas em prática?  
Pergunta alternativa: Como actuam para evitar ou minimizar a degradação 
do meio ambiente. 
 
11. Utilizam algum tipo de metodologia ou estratégia para incentivar e 
alertar os participantes para questões relacionadas com a preservação do 
meio onde se desenrola a actividade? Que tipo de estratégias? 
 
12. Existe algum impacto ecológico com a realização destas actividades? 
(Se sim) De que modo? 
 
13. Considera que a legislação em vigor, que regula a realização de 
actividades de Desporto de Natureza em locais, como por exemplo, áreas 
protegidas e parques naturais é suficientemente adequada? Concorda 
com a redacção aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de 
Natureza do PNSAC? 
 
14. Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo? 
 
15. Como define desenvolvimento sustentável? 
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16. Já ouviu falar da Agenda 21? 
 
17. Existe algum tipo de projecto relacionado com a agenda 21 em que 
estejam envolvidos? 
 
18. Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da actividade 
das empresas de animação turística suficiente e adequada? Tem alguma 
proposta de alteração à legislação em vigor? 
 
19. As actividades de aventura na natureza desenvolvidas pela 
Cooperativa, de certo modo envolvem sempre um grau de risco? (Se sim) 
De que modo? 
 
20. Nas actividades até hoje realizadas alguma vez ocorreu algum tipo de 
acidente? 
 
21. Quais são as causas principais dos acidentes nas actividades de 
aventura? 

 
22. A cooperativa recebe algum tipo de apoio? (Se sim) De que 
instituições? 
 
23. Para terminar: Como responsável pela Cooperativa qual será o futuro 
no nosso país deste género de actividades e das entidades que as 
promovem? 
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Anexo 1.B – Guião da entrevista ao responsável da Fábrica da Alegria 
 

 
 
 
 
 

 
1. Como surgiu a Empresa? 
 

2. Quais são as actividades de aventura na natureza que oferecem 
(comercializam) para os clientes (pessoas) e quais são as mais 
procuradas? 

 
3. Qual é a vossa população alvo, e em geral, qual a origem das pessoas, 
ou entidades, que solicitam os vossos serviços e/ou que participam nas 
vossas actividades? 
Pergunta alternativa: Para quem se dirigem essencialmente as vossas 
actividades e de onde vêm os vossos principais clientes? 
 

4. Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 
produtos? 
 

5. Qual é a missão da vossa Empresa?  
Pergunta alternativa: Quais são os objectivos da vossa empresa? 
 
6. Quanto aos Recursos Humanos da empresa, qual é a formação 
profissional dos responsáveis pela concretização das actividades de 
aventura na natureza no Parque? Estes trabalham em part-time, full-time, 

ou são contratadas pessoas ou serviços pontualmente? 
 
7. Ainda sobre os Recursos Humanos da empresa, têm algum requisito 
para a contratação dos monitores/responsáveis pela concretização das 
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actividades? Ou seja, a nível da formação profissional mínima e a ideal, 
experiência profissional, idade, género (feminino ou masculino). 
 

8. A formação profissional destes deve ser da responsabilidade de que 
entidades? 
 

9. A vossa entidade promove algum tipo de formação junto dos seus 
recursos humanos? 
 
10. Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da actividade 
das empresas de animação turística suficiente e adequada? Tem alguma 
proposta de alteração à legislação em vigor? 
 
11. Relativamente a esta legislação a vossa entidade cumpre com os 
requisitos legais?  
 

12 Quais os locais mais frequentes em que organizam e realizam 
actividades? Qual o motivo para tal?  
 

13 Durante a realização de actividades de aventura na natureza têm 
preocupações com a preservação dos espaços naturais? (Se sim) De que 
modo essas preocupações são postas em prática?  
 
14. Utilizam algum tipo de metodologia ou estratégia para incentivar e 
alertar os clientes para questões relacionadas com a preservação do meio 
onde se desenrola a actividade? Que tipo de estratégias? 
 
15. Existe algum impacto ecológico com a realização destas actividades? 
(Se sim) De que modo? 
 

16. Considera que a legislação em vigor que regula a realização de 
actividades de Desporto de Natureza em locais, como por exemplo, áreas 
protegidas e parques naturais é suficientemente adequada. Concorda 
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com a redacção aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de 
Natureza do PNSAC. 
 

17. Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo? 
 
18. Como define desenvolvimento sustentado? 
 

19. Já ouviu falar da Agenda 21? 
 

20. Existe algum tipo de projecto relacionado com a Agenda 21 em que 
estejam envolvidos? 
 

21. As actividades de aventura na natureza desenvolvidas pela vossa 
entidade, envolvem sempre algum grau de risco? Se sim de que modo? 
 

22. Quais são as causas principais dos acidentes nas actividades de 
aventura? 
 

23. Nas actividades de aventura até hoje realizadas alguma vez ocorreu 
algum tipo de acidente? 
 

24. A vossa entidade recebe algum tipo de apoio? E de que instituições? 
 

25. Para terminar: Como, responsável por uma entidade privada, qual será 
o futuro no nosso pais deste género de actividades e das entidades que 
as promovem? 
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Anexo 1.C – Guião da entrevista ao responsável do Clube do Mato 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. Como surgiu o clube (nome)? 
 
2. Quais são as actividades de aventura na natureza que oferecem às 
pessoas e quais são as mais procuradas? 
 
2. Qual é a vossa população alvo, e em geral, qual a origem das pessoas, 
ou entidades, que solicitam os vossos serviços e/ou que participam nas 
vossas actividades? 
Pergunta alternativa: Para quem se dirigem essencialmente as vossas 
actividades e de onde vêm os vossos principais participantes? 
  
3. Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 
produtos? 
 
4. Qual é a missão do Clube?  
Pergunta alternativa: Quais são os objectivos do Clube? 
 
5. Quanto aos Recursos Humanos do Clube, qual é a formação 
profissional dos monitores/responsáveis pela concretização das 
actividades de aventura na natureza? Estes trabalham em part-time, full-

time, ou são contratadas pessoas ou serviços pontualmente? 
 
6. Ainda sobre os Recursos Humanos da organização, têm algum 
requisito para a contratação dos monitores/responsáveis pela 
concretização das actividades?  
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Pergunta alternativa: Ou seja, a nível da formação profissional mínima e a 
ideal, experiência profissional, idade, género (feminino ou masculino). 
 
7. Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 
responsabilidade de que entidades? 
 
8. O Clube promove algum tipo de formação junto dos seus recursos 
humanos? 
 
9. Quais os locais mais frequentes em que organizam e realizam 
actividades? Qual o motivo para tal?  
 
10. Durante a realização de actividades de aventura na natureza têm 
preocupações com a preservação dos espaços naturais? Se sim, de que 
modo essas preocupações são postas em prática?  
Pergunta alternativa: Como actuam para evitar ou minimizar a degradação 
do meio ambiente. 
 
11. Utilizam algum tipo de metodologia ou estratégia para incentivar e 
alertar os participantes para questões relacionadas com a preservação do 
meio onde se desenrola a actividade? (Se sim) Que tipo de estratégias? 
 
12. Existe algum impacto ecológico com a realização destas actividades? 
(Se sim) De que modo? 
 
13. Considera que a legislação em vigor, que regula a realização de 
actividades de Desporto de Natureza em locais, como por exemplo, áreas 
protegidas e parques naturais é suficientemente adequada? Concorda 
com a redacção aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de 
Natureza do PNSAC? 
 
14. Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo? 
 
15. Como define desenvolvimento sustentável? 
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16. Já ouviu falar da Agenda 21? 
 
17. Existe algum tipo de projecto relacionado com a agenda 21 em que 
estejam envolvidos? 
 
18. Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da actividade 
das empresas de animação turística suficiente e adequada? Tem alguma 
proposta de alteração à legislação em vigor? 
 
19. As actividades de aventura na natureza desenvolvidas pelo Clube e 
Associação, de certo modo envolvem sempre um grau de risco? Se sim 
de que modo? 
 
20. Nas actividades até hoje realizadas alguma vez ocorreu algum tipo de 
acidente? 
 
21. Quais são as causas principais dos acidentes nas actividades de 
aventura? 

 
22. O vosso Clube recebe algum tipo de apoio? (Se sim) De que 
instituições? 
 
23. Para terminar: Como responsável por um Clube, qual será o futuro no 
nosso pais deste género de actividades e das entidades que as 
promovem? 
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Anexo 1.D – Guião da entrevista ao responsável do Departamento de 
DNTA – ESDRM 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. Quanto tempo tem esta licenciatura e quantos alunos já frequentaram 
este curso? 
 
2. Quais são os objectivos do curso?  
 
3. Que tipo de estratégias utilizam para a promoção do curso? 
 
4. Quais são as actividades de aventura que fazem parte do Curriculum do 
curso? 
 
5. Qual é a formação dos professores responsáveis pelas aulas de 
actividades de aventura na natureza? 
 
6. Sobre os professores recrutados pontualmente, têm algum requisito 
para a sua contratação?  
Pergunta alternativa: Ou seja, a nível da formação, experiência 
profissional, idade, género (feminino ou masculino), entidade formadora. 
 
7. Considera que a legislação que regula a realização de actividades de 
Desporto de Natureza em locais, como por exemplo, áreas protegidas e 
parques naturais é suficientemente adequada? Concorda com a redacção 
aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de Natureza do PNSAC? 
 
8. Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo? 
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9. Como define desenvolvimento sustentável? 
 
10. Os locais escolhidos para a realização das aulas práticas/actividades 
de aventura na natureza são sempre os mesmos? 
 
11. Durante as aulas têm preocupações com a preservação dos espaços 
naturais? (Se sim) De que modo essas preocupações são postas em 
prática?  
Pergunta alternativa: Como actuam para evitar ou minimizar a degradação 
do meio ambiente. 
 
12.Utilizam algum tipo de metodologia ou estratégia para incentivar e 
alertar os alunos para questões relacionadas com a preservação do meio 
onde se desenrolam as actividades?(Se sim) que tipo de estratégias? 
 
13. Existe algum impacto ecológico com a realização destas actividades? 
(Se sim) De que modo? 
 
14. Para além do curso, a ESDRM promove algum tipo de formação 
complementar junto dos seus alunos? 
 
15. Considera que o curso aqui ministrado fornece os conhecimentos 
básicos para se desempenhar a função de monitor? Quais são, na sua 
opinião, esses requisitos? 
 
16. A formação profissional destes deve ser da responsabilidade de que 
entidades? 
 
17. Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da actividade 
das empresas de animação turística suficiente e adequada? Tem alguma 
proposta de alteração à legislação em vigor? 
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18. As aulas de actividades de aventura na natureza desenvolvidas pelo 
departamento, envolvem algum grau de risco? (Se sim) De que modo? 
 
19. Quais são as principais causas dos acidentes nas actividades de 
aventura? 
 
20. Nas actividades até hoje realizadas por este departamento alguma vez 
ocorreu algum tipo de acidente? 

 
21. O departamento recebe algum tipo de apoio? De que instituições? 
 
22. Para terminar: Como coordenador do Curso de Desporto de Natureza 
e Turismo Activo, qual será o futuro no nosso país deste género de 
actividades e das entidades que as promovem? 
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Anexo 1.E – Guião da entrevista ao responsável do PNSAC 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. Quais são as estruturas, os produtos e serviços para a ocupação e 
utilização do Parque e quais são os mais procurados?  
Pergunta alternativa: Quais são as actividades de aventura na natureza 
que desenvolvem ou promovem no Parque Natural? 
 
2. Qual é a vossa população alvo, e em geral, qual a origem das pessoas, 
ou entidades, que procuram os serviços do Parque? 
Pergunta alternativa: Para quem se dirigem essencialmente os vossos 
serviços e de onde vêm as principais pessoas? 
 
3. Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos produtos 
e serviços?  
 
4. Qual é a missão do Parque? 
Pergunta alternativa: Quais são os objectivos do Parque? 
 
5. Durante a realização de actividades de aventura na natureza, o Parque 
tem preocupações para com a preservação dos espaços naturais? (Se 
sim) De que modo essas preocupações são postas em prática?  
 
6. O Parque utiliza algum tipo de metodologia ou estratégia para 
incentivar e alertar tanto os participantes da sua responsabilidade, bem 
como as empresas, clubes, entre outras entidades que desenvolvem 
actividades no Parque, para as questões relacionadas com a preservação 
do meio onde se desenrolam as actividades?  
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7. Existe algum impacto ecológico com a realização destas actividades? 
(Se sim) De que modo? 
 
8. Considera que a legislação em vigor, que regula a realização de 
actividades de Desporto de Natureza em áreas protegidas e parques 
naturais é suficientemente adequada? Fazia alguma alteração? 
 
9. Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo? 
 
10. Como define desenvolvimento sustentável e de que forma o Parque 
contribui para esse desenvolvimento? 
 
11. Já ouviu falar da Agenda 21? 
 
12. Existe algum tipo de projecto relacionado com a Agenda 21 em que 
estejam envolvidos? 
 
13. Quanto aos Recursos Humanos do Parque, qual é a formação 
profissional dos responsáveis pela concretização das actividades de 
aventura na natureza no Parque? Estes trabalham em part-time, full-time, 

ou são contratadas pessoas ou serviços pontualmente? 
 
14. Na sua opinião, quais são os requisitos que considera necessários ter 
uma pessoa para poder desempenhar funções de monitor de actividades 
de aventura?  
Pergunta Alternativa: Ou seja, a nível da formação profissional mínima e a 
ideal, experiência profissional, idade, género (feminino ou masculino), 
entidade formadora. 
 
15. A formação profissional destes deve ser da responsabilidade de que 
entidades? 
 
16. O Parque promove algum tipo de formação junto dos seus recursos 
humanos? 
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17. Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da actividade 
das empresas de animação turística suficiente e adequada? Tem alguma 
proposta de alteração à legislação em vigor? 
 
18. As actividades de aventura na natureza desenvolvidas e/ou 
promovidas pelo Parque, envolvem algum grau de risco? (Se sim) De que 
modo? 
 
19. Quais são as causas principais dos acidentes nas actividades de 
aventura? 
 
20. Nas actividades até hoje realizadas no Parque alguma vez ocorreu 
algum tipo de acidente? 
 
22. O Parque apoia de alguma forma as entidades que promovem 
actividades de aventura na natureza no concelho?  
 
23. Para terminar: Na sua opinião qual será o futuro no nosso país deste 
género de actividades e das entidades que as promovem? 
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Anexo 1.F – Guião da entrevista ao autarca da CMRM 
 

 
 
 
 
 

 
1. Como se encontra estruturado o Pelouro do Desporto na vossa 
autarquia? 
Pergunta alternativa: Quantas pessoas integram o Pelouro do Desporto? 
 
2. A Vossa autarquia desenvolve ou promove actividades físicas de 
aventura na natureza no Concelho de Rio Maior? (Se sim) O que levou a 
autarquia a apostar nesta área? 
 
3. A autarquia apoia de alguma forma as entidades que promovem 
actividades de aventura na natureza no concelho?  
 
4. Qual é a população alvo deste tipo de actividades, e em que faixas 
etárias se inserem? 
Pergunta alternativa: Para quem se dirigem essencialmente as 
actividades de aventura desenvolvidas ou promovidas pela autarquia? 
 
5. Na sua opinião, quais as actividades de aventura na natureza mais 
procuradas pelas pessoas? 
 
6. Que tipo de estratégias utilizam para a promoção das actividades de 
aventura na natureza realizadas ou promovidas pela autarquia no 
concelho? 
 
7. Quais os locais mais frequentes do concelho, em que se organizam as 
actividades de aventura na natureza? E qual o motivo para tal? 
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8. Durante a realização de actividades de aventura na natureza no 
concelho, a autarquia tem preocupações com a preservação dos espaços 
naturais? (Se sim) De que modo essas preocupações são postas em 
prática?  
Pergunta alternativa: Como actuam para evitar ou minimizar a degradação 
do meio ambiente. 
 
9. A autarquia utiliza algum tipo de metodologia ou estratégia para 
incentivar e alertar tanto os participantes da sua responsabilidade, bem 
como as empresas, clubes, entre outras entidades que desenvolvem 
actividades no concelho, para as questões relacionadas com a 
preservação do meio onde se desenrolam as actividades? 
 
10. Considera que existe algum impacto ecológico com a realização 
destas actividades? 
 
11. Considera que a legislação em vigor que regula a realização de 
actividades de Desporto de Natureza em locais, como por exemplo, áreas 
protegidas e parques naturais é suficientemente adequada? Concorda 
com a redacção aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de 
Natureza do PNSAC? 
 
12 Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo? 
 
13. Como define desenvolvimento sustentável e de que forma a autarquia 
contribui para esse desenvolvimento? 
 
14. Já ouviu falar da Agenda 21? 
 
15. Existe algum tipo de projecto relacionado com a Agenda 21 em que 
estejam a desenvolver actualmente no concelho? 
 
16. Quanto aos recursos humanos da autarquia, qual é a formação 
profissional dos responsáveis pela concretização das actividades de 
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aventura na natureza? Estes trabalham em part-time, full-time ou são 
contratadas pessoas ou serviços pontualmente? 
 
17. Na sua opinião, quais são os requisitos que considera necessários ter 
uma pessoa para poder desempenhar funções de monitor de actividades 
de aventura na natureza? Ou seja, a nível da formação profissional 
mínima e a ideal, experiência profissional, idade, género (feminino ou 
masculino), entidade formadora. 
 
18. A formação profissional destes deve ser da responsabilidade de que 
entidade? 
 
19. A autarquia promove algum tipo de formação na área do desporto de 
aventura junto dos seus técnicos? 
 
20. Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da actividade 
das empresas de animação turística suficiente e adequada? Tem alguma 
proposta de alteração à legislação em vigor? 
 
21. As actividades de aventura na natureza desenvolvidas e/ou 
promovidas pela vossa autarquia, envolvem algum grau de risco? (Se 
sim) De que modo? 
 
22. Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes nas 
actividades de aventura na natureza? 
 
23. Nas actividades até hoje realizadas no concelho alguma vez ocorreu 
algum tipo de acidente? 
 
24. Para terminar: Na sua opinião, qual será o futuro no nosso país deste 
género de actividades e das entidades que as promovem? 
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Anexo 1.G – Guião da entrevista aos monitores das entidades 
 

 
 
 
 

 
 
1. Há quanto tempo é monitor de actividades de aventura na natureza? E 
nesta entidade (empresa, clube e associação)? 
 
2. Quais foram as suas motivações que o levaram a trabalhar nesta área e 
nesta entidade (empresa, clube, associação)? 
 
3. Trabalha regularmente nesta área? 
 
4. Qual é a sua formação profissional? 
 
5. Quais são os requisitos que considera necessários para desempenhar 
funções de monitor/responsável pela concretização de actividades de 
aventura?  
Pergunta alternativa: Ou seja, a nível da formação profissional mínima e a 
formação ideal, experiência profissional, idade, género (feminino ou 
masculino). 
 
6. Em sua opinião, a formação profissional dos monitores deve ser da 
responsabilidade de que entidades? 
 
7. A empresa e/ou Clube promove algum tipo de formação para os 
monitores? 
 
8. Tem alguma formação relacionada com a conservação dos locais 
naturais onde se realizam as actividades? 
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9. Durante a realização de actividades de aventura na natureza têm 
preocupações para com a preservação dos espaços naturais? (Se sim) De 
que modo essas preocupações são postas em prática?  
Pergunta alternativa: Como actua para evitar ou minimizar a degradação 
do meio ambiente. 
 
10. Utiliza algum tipo de metodologia ou estratégia para incentivar e 
alertar os clientes (participantes) para questões relacionadas com a 
preservação do meio onde se desenrola a actividade? Que tipo de 
estratégias? 
 
11. Existe algum impacto ecológico com a realização destas actividades? 
Se sim, de que modo? 
 
12. As actividades de aventura na natureza desenvolvidas sobre a sua 
responsabilidade, envolvem algum grau de risco? Se sim de que modo? 
 
13. Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes nas 
actividades de aventura? 
 
14. Nas actividades onde que até hoje foi responsável pela sua 
concretização, alguma vez ocorreu algum tipo de acidente? 
 
15. Para terminar: Como monitor, qual será o futuro no nosso país deste 
género de actividades e das entidades que as promovem? 
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Anexo 2 – Caracterização das AFAN desenvolvidas pelas entidades em 
estudo190  
 

ACTIVIDADE CARACTERIZAÇÃO 

Asa delta sem 
motor 

Asa delta sem motor é um desporto que se 

assemelha ao voo das aves, em que o desafio do voo 

livre é vencer a gravidade através de correntes 

térmicas e com isso efectuar voos de longa distância. 

Balonismo O balonismo é a prática de voo em balão e consiste 

em voar num cesto de verga à mercê do vento. 

Birdwatching O birdwatching é uma actividade que consiste na 

observação de aves. 

Bicicleta Todo 
Terreno 

Bicicleta Todo Terreno (BTT), ou bicicleta de 

montanha, é uma actividade desportiva praticada em 

bicicleta para todos o terreno que segue percursos 

em estrada ou caminhos florestais e corta-matos. O 

BTT, pela sua versatilidade e robustez, permite 

explorar locais que a pé se tornam penosos e de jipe 

seriam inacessíveis. 

Canoagem Canoagem é um desporto onde o remador é o 

responsável por controlar a direcção da canoa como 

a ajuda do seu corpo e da pagaia. A canoagem pode-

se fazer em águas bravas ou lisas. 

Escalada A escalada é uma actividade (manobra de corda) que 

utiliza diferentes materiais (mosquetões, harnesses, 

cordas, grampos, etc) para garantir a segurança, na 

progressão quadrúpede sobre uma plano que tende 

para vertical natural ou artificial. 

Espeleologia A espeleologia, para além de uma ciência consagrada 

ao estudo das cavernas e grutas, é também uma 

actividade que permite descer a grandes 

                                                 
190 Esta caracterização tem como base as seguintes fontes: in Ante Maré, 2005; 
http://pt.wilipedia.org; http://portalaventuras.com. 
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profundidades de grutas e cavernas, aliada às 

técnicas de montanha, escalada e mergulho. 

Equitação A equitação permite o deslocamento a cavalo por rios 

de pouca profundidade, o deslocamento de barreiras 

naturais tais como subidas e descidas de rochas em 

convívio com a natureza. 

Hidrospeed O hidrospeed consiste na descida de rios rápidos, ou 

águas bravas com o auxílio de uma pequena 

prancha, deitados de barriga para baixo, com o bater 

de pernas e pés, munidos de barbatanas. 

Mergulho O mergulho consiste em mergulhar com o objectivo 

de apreciar ou descobrir o mundo subaquático e pode 

fazer-se de duas formas: i) Mergulho livre ou apneia, 

que consiste na interrupção voluntária da respiração e 

neste caso o mergulhador passa a maior parte do 

tempo à superfície; ii) Mergulho com garrafa, que 

consiste na utilização de um escafandro autónomo 

que permite mergulhar profundamente. 

Manobras de 
Cordas 

As manobras de corda são, entre outras: tirolesa 

(percorrer a corda apenas com a força dos menbros 

superiores), ponte Himalaia( percorrer a corda em pé 

apoiado em duas cordas ao mesmo nível, uma para 

cada mão; a terceira serve de apoio para os pés); 

paralelas (duas cordas, inferior para os pés e a 

superior para apoio das mãos); o deslizamento 

ventral (um cabo onde o corpo desliza 

horizontalmente) e slide (consiste em deslizar de um 

ponto elevado até ao nível do chão através de uma 

corda com um cabo de aço).   

Orientação A orientação é uma actividade desportiva que tem 

como objectivo percorrer um determinado percurso 

com postos de passagem obrigatória (postos de 

controlo) assinalados num mapa ou numa carta 
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topográfica, podendo ser pedestre ou utilizando 

bicicletas de todo o terreno. 

Pedestrianismo/  
Percursos 
Pedestres 

O pedestrianismo é uma actividade desportiva na 

Natureza para os que andam a pé, em que intervêm 

aspectos turísticos, culturais e ambientais. Esta 

actividade decorre por caminhos previamente 

sinalizados com marcas e códigos internacionalmente 

conhecidos e aceites. Os percursos podem ser de 

pequena rota (PR) ou grande rota (GR). Os percursos 

pedestres de PR, não ultrapassam um dia de jornada, 

geralmente menos de 30km. Os percursos pedestres 

de GR requerem mais de um dia de jornada, ou seja, 

é necessário pernoitar durante marcha. 

Rafting O rafting consiste na descida de rios de águas 

bravas, com uma embarcação pneumática preparada 

para o efeito, com a ajuda das pás na água e com 

técnicas de remagem correctas. 

Rapel O rapel é uma manobra de corda com transposição 

vertical no sentido descendente. 

Remo O remo é um desporto aquático, de velocidade, 

praticado em barcos estreitos, nos quais os atletas se 

sentam sobre bancos móveis, de costas voltadas 

para a direcção do movimento, usando os remos para 

mover o barco o mais depressa possível, geralmente 

em rios, mas por vezes no mar. 

Surf O surf consiste em deslizar nas ondas do mar através 

de pranchas. 

Tiro Com Arco O Tiro com Arco é uma actividade que envolve um 

arco, uma flecha e um alvo. A flecha, é apoiada entre 

os dedos indicador e anelar, depois encaixa-se na 

corda do arco, a qual deve ser esticada pelos três 

dedos centrais, com ambos os braços em linha recta, 

até encostar no queixo. Após este movimento 
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dispara-se a flecha na direcção do alvo. Os alvos são 

graduados de 10 a 6 a partir do centro. 

Vela A vela é um desporto aquático que envolve diferentes 

tipos de embarcações movidas unicamente às custas 

do vento. 

Windsurf O windsurf é um desporto aquático, praticado no mar 

ou no rio, que envolve um equipamento (prancha, 

vela) movido unicamente pelo vento, permitindo aos 

praticantes executar diferentes manobras. 
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Anexo 3 – Sistema Categorial 
 

Categoria A - Entidade 

Entrevistado Unidade de Contexto 

Cooperativa  

Terra Chã 

“A Cooperativa Terra Chã veio dar mais um carácter 

profissional à própria actividade.” 

 

“Foi complementando assim a parte voluntária do Rancho 

Folclórico que é uma Associação Juvenil que tem mais um 

carácter de voluntariado.” 

 

[Como surgiu a Cooperativa Terra Chã?] “…criar uma maior 

dinâmica em volta destas actividades.” 

 

“A Gruta de Alcobertas é um pólo que queremos desenvolver 

como Centro de Interpretação Subterrâneo.” 

 

[Quais são as actividades mais procuradas?] “Dentro das 

mais procuradas é relativo, porque muitas destas às vezes 

estão envolvidas no mesmo pacote…” 

 

[Qual é a vossa população alvo…] 

“…temos essencialmente o público escolar.” 

 

“…nós apoiamos localmente uma vez que somos uma 

cooperativa sem fins lucrativos e temos a função de 

desenvolvimento local.” 

 

“…tentar desenvolver inclusive a população local e perceber 

que há aqui mais um nicho em termos de mercado e que 

possa interessar.” 

 

“As escolas vêm de todos os pontos do país desde 
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universidades ao ensino primário…” 

 

“As estratégias ainda não são muito agressivas. Ainda é 

muito quase passe a palavra. Nós tivemos inicialmente uns 

folhetos, neste momento não temos, estamos a reproduzir, a 

reeditar novamente. Temos a página na Internet, que também 

não está há muito tempo…” 

 

[Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 

produtos?] “…também participamos como voluntários um 

pouco nestas problemáticas de desenvolvimento local, em 

congressos e jornadas…” 

 

“…queremos fazer da parede de escalada um espaço 

conjunto entre as Autarquias, o Parque e a Escola Superior 

Desporto de Rio Maior e Cooperativa, num espaço que possa 

ficar e que seja também um exemplo duma região, de ter uma 

infra-estrutura de Desporto de Natureza dentro das 

actividades de cordas.” 

Fábricadalegria [Qual é a vossa população alvo…] “…empresas…” 

 

“Temos estado em algumas feiras, temos flyer’s, temos a 

página na Internet, alguma promoção na Região de Turismo e 

principalmente a Internet é que é o grande canal de procura.” 

 

“…a valorização do património natural e construído que 

envolve aqui a região mas, não só trabalhamos aqui na 

região, como tanto vamos a todo o país e estrangeiro. É tudo 

uma questão do que o cliente desejar que nós vamos ao 

encontro das necessidades deles.” 

 

“Nós vamos onde o cliente desejar…” 

Clube do Mato “Nós começamos como associação ambiental de promoção 
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de actividades de ar livre através de pequenos percursos 

interpretativos da natureza…” 

 

“As actividades têm sido procuradas por uma população 

muito heterogénea. Vai desde crianças a adultos e já idosos 

até, em fase de idades já bem avançadas. Os Percursos 

Pedestres têm miúdos de doze, treze anos, até pessoas com 

60 anos.” 

 

“…existimos desde 1997…” 

 

“…tem-se verificado uma grande divergência dos locais de 

origem das pessoas, ou seja, já não há muitas pessoas do 

concelho de Rio Maior temos um grupo cerca de vinte 

participantes das caminhadas que são todos de Santarém.” 

 

[Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 

produtos?] “…através do Jornal Região de Rio Maior, jornal 

local…” 

 

[Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 

produtos?] “…panfleto ou um flyer (…), que divulga o 

conjunto ou o leque de actividades que nós oferecemos.” 

 

[Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 

produtos?] “…um site na Internet que não tem funcionado 

muito bem, porque é um bocadinho feito por pessoas 

amadoras…” 

 

“O grande objectivo que faz parte de um dos pontos do nosso 

estatuto, enquanto clube, é a promoção de hábitos saudáveis 

de vida e a sensibilização das pessoas para as questões 

ambientais através do usufruto dos espaços ambientais de 
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natureza em si.” 

 

“Ou seja, queremos através de actividades de ar livre, que 

envolvem a participação directa das pessoas com a natureza, 

sensibilizar as pessoas para os problemas que neste 

momento, na sociedade em que estamos, afectam o 

ambiente.” 

 

“…um dos pontos mais importantes dos nossos estatutos, é a 

sensibilização das pessoas para as questões ambientais, 

através do usufruto saudável desse mesmo espaço.” 

 

“…pretendemos que a população local possa ter a opção e a 

possibilidade de fazer actividade física, não vou chamar-lhe 

diferente, mas fora do desporto tradicional das ofertas típicas 

que a maior parte dos concelhos têm para oferecer às 

pessoas…” 

ESDRM –  

Departamento 

DNTA 

“O objectivo do curso é formar Técnicos Superiores de 

Desporto com especialidade de desportos natureza da 

recreação e lazer.” 

 

[Que tipo de estratégias utilizam para a promoção do curso?] 

“…estratégias são definidas pela direcção da escola e 

implementadas pelo departamento de marketing da escola. 

No departamento, no qual ocorre o curso tem feito algumas 

acções, algumas iniciativas em particular junto das Escolas 

Secundárias.” 

 

“A Escola, tem o apoio da Câmara, em termos de 

instalações.” 

PNSAC “A nossa população alvo é preferencialmente a população da 

área do Parque…” 
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“São estas pessoas que deverão beneficiar, em termos 

teóricos pelo menos, do facto de existirem dentro duma área 

protegida…” 

 

[…qual é a origem das pessoas, ou entidades, que procuram 

os serviços do Parque?] “…não só as escolas da área do 

parque, mas também escolas de todo o país.” 

 

“…durante um certo período de tempo o Parque dinamizava 

Fóruns, Seminários, dirigidos a Técnicos das Autarquias, 

Juntas de Freguesia.” 

 

“…tínhamos o “PéSAC” que era conhecer a pé o Parque, 

tínhamos o “TransPNSAC” que envolvia actividades de 

bicicleta, a pé, tipo um pequeno Challenger, no sentido de 

promover o Parque, mas isto foi a uns anos atrás. O Parque 

de certa forma já cumpriu a solução de despoletar nas 

pessoas e nas entidades interesse de promover estas 

actividades e neste momento está mais na posição de apoiar, 

de ajudar a promover e também a regulamentar, portanto 

definir em que modo as actividades podem acontecer.” 

 

[…qual é a origem das pessoas, ou entidades, que procuram 

os serviços do Parque?] “…existem visitas de grupos 

universitários, algumas associações, mas são 

fundamentalmente escolas até ao 3º ciclo.” 

 

“…participação em feiras, em que divulgamos através de 

exposições o potencial do parque, em termos de património 

natural, património cultural, alguns serviços e equipamentos.” 

[Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 

produtos?] “…algumas brochuras, temos uma edição de um 

anuário que era um fórum do carso.” 
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[Que tipo de estratégias utilizam para a promoção dos vossos 

produtos?] “…um guia de percursos pedestres, tem folhetos 

temáticos, estamos presentes no site do ICN, a par das 

outras áreas protegidas.” 

 

“…participamos, em colóquios, seminários a divulgar os 

projectos do parque.” 

 

“A missão do parque é tentar compatibilizar, no fundo, as 

actividades económicas que existem numa área onde existem 

bastantes pessoas, que têm as suas actividades económicas, 

que nem sempre são muito benéficas e compatíveis com a 

conservação da natureza e tentar criar desenvolvimento de 

uma forma sustentável, uma vez que as populações que 

existem, utilizem os recursos de forma sustentável.” 

 

“O parque normalmente não promove actividades de desporto 

de natureza utilizando os seus recursos. Quando faz vai 

buscar técnicos ou monitores ou pessoas, a outras entidades, 

nomeadamente a associações, a clubes, a empresas.” 

 

“A função do parque não é ter técnicos formados na área do 

Desporto de Natureza, embora haja muitos que têm formação 

em espeleologia, em escalada, em pedestrianismo, mas 

preferencialmente o parque para promover estas actividades 

socorre-se de pessoas, pertencentes a outras entidades.” 

 

[O Parque apoia de alguma forma as entidades que 

promovem actividades de aventura na natureza no 

concelho?] “Temos que, de certa forma, fazer cumprir como 

entidade pública que somos…” 
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[O Parque apoia de alguma forma as entidades que 

promovem actividades de aventura na natureza no 

concelho?] “…tenta ser algo compreensivo, mas vai 

sensibilizando para a necessidade de haver regras e de se 

cumprir a legislação.” 

CMRM “…tivemos a opção estratégica de formar e criar uma 

empresa municipal que gere o Complexo Desportivo…” 

 

“…tudo aquilo que é gestão, do Complexo Desportivo está 

encarregue a uma empresa municipal e portanto, sendo a 

Câmara o único accionista desta empresa municipal, toda a 

gestão está ao cargo dessa empresa, que pertence à Câmara 

Municipal.” 

 

“Há uma Divisão de Desporto na Câmara e há uma empresa 

municipal que gere o Complexo Desportivo. É lógico que tem 

que haver aqui uma interacção entre estas duas entidades 

como é evidente, mas uma está mais direccionada para a 

gestão em si do complexo desportivo e outro esta para a 

promoção da actividade desportiva, que é a Divisão de 

Desporto da Câmara Municipal de Rio Maior, ou seja, tem 

uma papel mais político.” 

 

“…a Câmara deve ter aqui um papel de impulsionador, mas 

não deve ter o papel principal…” 

 

“…o movimento associativo deve ter aqui um papel, já que 

estamos aqui a falar de actuação, um papel determinante e 

aqui a nossa política tem sido, de criar condições para que 

estas actividades existam, dar apoio às instituições que 

desenvolvem essas actividades.” 

 

“…uma das vertentes da aposta no desporto, é o desporto de 
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natureza e têm-se desenvolvido muitas actividades através 

de várias instituições nomeadamente, por exemplo, o Clube 

do Mato.” 

 

“Também numa grande aposta que a autarquia também fez, 

um projecto inovador, que se chama “Mais Desporto Mais 

Saúde” que tem levado à prática desportiva centenas de 

pessoas, anualmente, todas as idades e que também 

promove o próprio mais desporto mais saúde, actividades 

ligadas ao desporto de natureza e de contacto com a 

natureza.” 

 

“…a Câmara vai criar condições para que as pessoas saibam 

que no dia tal podem fazer um pequeno teste à sua saúde, 

com o apoio que nós vamos dar e possam realizar um 

percurso pedonal de manutenção, com diversas etapas e 

coordenado por pessoas que sabem o estão a fazer, que liga 

a cidade às Marinhas do Sal.” 

 

[Qual é a vossa população alvo…] “…não temos uma faixa 

etária definida…” 

 

“…este tipo de prática desportiva, nomeadamente ligada à 

natureza deve ser para todas as idades.” 

 

“Nós tendo há alguns anos atrás definido a aposta estratégica 

do concelho, e aí fomos pioneiros a nível nacional no 

desporto, entendendo o desporto em sentido lato, ou seja, o 

desporto como não só a prática desportiva em si, mas como a 

promoção da saúde através da actividade física…” 

 

“Editamos folhetos, normalmente, para promover as 

actividades, fazemos a publicidade nos jornais, rádios e 
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procuramos dar a devida dimensão a esse tipo de eventos.” 

 

Categoria B – Actividades/Serviços 

Entrevistado Unidade de Contexto 

Cooperativa 

Terra Chã 

“…escalada, rapel, slide, isto nas actividades de cordas. 

Depois temos também BTT…” 

 

“…termos bicicletas para alugar no dia à dia…” 

 

“…visitas temáticas mesmo de BTT acompanhadas por 

algum monitor…” 

 

“…depois temos os percursos pedestres e aqui em Chãos 

temos dois percursos…” 

 

“O PR2 é um percurso direccionado para um dia, é um 

percurso maior e o PR4 que, é de Chãos à gruta, está 

vocacionado para meio-dia e quando acompanhado com 

possibilidade de visitação à Gruta de Alcobertas.” 

 

“Temos a espeleologia ou espeleolismo…” 

 

“Temos as visitas digamos que mais genéricas, sobre o 

património cultural desde eiras, cisternas, as covas do 

bagaço, todo este tipo de património rural…” 

 

“Depois temos uma interessante vertente que são os jogos 

tradicionais que, também, vêm das recolhas do Rancho 

Folclórico…” 

 

“…tentamos desenvolver cada vez mais que são as rotas 

temáticas, ou seja, que são percursos pedestres temáticos 

como a rota dos pastores ou como à descoberta das 
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orquídeas do Parque Natural…” 

 

“…associamos sempre a gastronomia … orientação…” 

 

“…a canoagem, também podemos fazer, mas é sempre 

noutros locais, não aqui.” 

 

“…actividade outdoor…” 

 

 “…desde restaurante, ao alojamento, ao artesanato…” 

Fábricadalegria “A mais procurada no momento é o balonismo, mas temos 

outras também, os peddypapers, orientação, os passeios de 

BTT, birdwacthing, algumas caminhadas.” 

 

“…formação outdoor…” 

Clube do Mato “…aquelas que são o nosso maior domínio de acção são os 

percursos pedestres…” 

 

“…percursos interpretativos da natureza…” 

 

“O pedestrianismo…” 

 

“…percursos de BTT, algumas provas de aventura…” 

 

“…canonbike e canoagem…” 

 

“…escalada…” 

ESDRM –  

Departamento 

DNTA 

“…tiro com arco…” 

 

“…canoagem, windsurf, vela…” 

 

“…todo o terreno, escalada, manobras de cordas, treinos com 

cordas e cabos de aço, actividades relacionadas com 
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montanhismo, pedestrianismo, orientação, BTT, ténis, 

golfe…” 

PNSAC “…estruturas de alojamento, como as casas de abrigo, tem 

um parque de campismo e tem um centro de acolhimento…” 

 

“…tem também, em termos interpretativos, a Ecoteca em 

Porto de Mós, tem dois Centros de Interpretação Subterrânea 

associados a duas Grutas, o Algar do Pena e as Grutas do 

Almonda.” 

 

“…em termos interpretativos também, o Monumento Natural 

da Pegadas dos Dinossáurios.” 

 

“…tem cerca de catorze Parques de Merendas e dezasseis 

percursos pedestres sinalizados no terreno.” 

 

“…promovemos visitas temáticas…” 

 

“…acções para professores, no início de cada ano lectivo, no 

sentido de divulgar estes programas, para que depois 

possam trazer os seus alunos.” 

 

“…fóruns, seminários…” 

 

“…eventos…” 

 

“…actividades de aventura na natureza, que eu aqui iria 

chamar actividades de Desporto de Natureza, porque estão 

enquadradas no Turismo de Natureza que decorre do 

programa de Turismo de Natureza…” 

CMRM “…Complexo Desportivo…” 

 

“…Divisão de Desporto…” 
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“…um projecto inovador, que se chama “Mais Desporto Mais 

Saúde que tem levado à prática desportiva centenas de 

pessoas, anualmente, todas as idades e que, também 

promove o próprio mais desporto mais saúde, actividades 

ligadas ao desporto de natureza e de contacto com a 

natureza.  

 

“E vamos agora implementar um projecto, para além da 

actividade que é desenvolvida nos 30 centros do mais 

desporto mais saúde, que é proporcionar às pessoas, o que 

se faz informalmente, que é um circuito meio urbano meio 

rural…” 

 

“…um percurso pedonal de manutenção…” 

Monitor 3 “…caminhadas…” 

 

“…canoagem…” 

 

“…rapel…” 

 

Categoria C – Preservação Ambiental 

Entrevistado Unidade de Contexto 

Cooperativa 

Terra Chã 

[Quais os locais mais frequentes em que organizam e 

realizam actividades? Qual o motivo para tal?] “É Chãos. Em 

termos de Chãos, normalmente desenvolvemos à volta de 

Chãos. Onde é que vamos mais? Vamos à Gruta de 

Alcobertas, temos a parede de Escalada…” 

 

[Quais os locais mais frequentes em que organizam e 

realizam actividades? Qual o motivo para tal?] “Depois é o 

território aqui em volta dos percursos pedestres e aqui, assim, 

em Alcobertas e portanto, percursos mais culturais.” 
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[Durante a realização de actividades de aventura na natureza 

têm preocupações para com a preservação dos espaços 

naturais? Se sim, de que modo essas preocupações são 

postas em prática?] “ É claro que temos essas preocupações 

porque não faz sentido falar de Desporto de Natureza, de 

Turismo de Natureza sem ter essas preocupações e então 

aquilo que nós fazemos é tentarmos que os grupos não 

sejam muito grandes, ou seja, que haja um número razoável 

de monitores, haja monitores equivalentes ao número de 

pessoas de forma que sejam mais acompanhadas, para que 

não causem alguns danos desnecessários em termos 

ambientais, por via de um mau acompanhamento. Portanto, 

essas são preocupações nossas e servem de sensibilização 

dos visitantes, dos praticantes da actividade para estes 

valores também. Portanto esta é uma das preocupações que 

nós temos porque sem o meio ambiente não há actividades 

de natureza.” 

 

[Durante a realização de actividades de aventura na natureza 

têm preocupações para com a preservação dos espaços 

naturais? Se sim, de que modo essas preocupações são 

postas em prática?] “…tentamos levar as pessoas por locais 

menos sensíveis e que estejam devidamente ordenados, 

como os percursos pedestres, por exemplo. Temos os trilhos 

devidamente marcados para se fazerem as actividades para 

haver o mínimo de impacto possível. Durante as actividades 

de escalada, por exemplo, também é um espaço digamos 

que se tenta ordenar melhor para que, seja um espaço onde 

as pessoas estejam e não andem de um lado para o outro, 

etc. Depois, tem aquela questão que tem a ver mais com o 

impacto visual e não só, que é o lixo etc. Isso ai é da 

responsabilidade dos monitores, sempre que há uma 
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actividade não pode ficar lixo no campo dessa mesma 

actividade ou noutras actividades.” 

 

“O problema é que em termos de prática, quando é 

desenvolvido, ou quando são aplicadas medidas que deviam 

prever este desenvolvimento sustentável por parte das 

entidades como as câmaras, as juntas, como um conjunto de 

entidades que tem responsabilidade na matéria, isso fica um 

bocado esquecido.” 

 

[Como define desenvolvimento sustentável?] “…se não 

houver uma interligação e um respeito entre ambas as partes, 

entre o desenvolvimento económico, etc portanto, não 

costumo mencionar que é um desenvolvimento mas, costumo 

dizer que é um crescimento.” 

 

[Já ouviu falar da Agenda 21?] “Já ouvi falar da agenda 21, 

mas não conheço muito bem os pormenores.” 

 

“O futuro destas actividades terão tanto mais futuro quanto 

maior for a qualidade dos serviços. Não terão futuro se 

pensarmos em quantidades mas, terão futuro se pensarmos 

em qualidade e terão futuro sempre que tivermos uma 

articulação e respeitarmos tudo aquilo que já falamos antes e 

que é uma articulação entre estes vários factores de 

desporto, ambiente e cultura e as populações locais.” 

 

“… é preciso ter muito cuidado com estas actividades porque 

aquilo que em tempos a aldeia considerou ou falava-se que 

era a galinha dos ovos de ouro, que o ambiente viria a ser o 

futuro e estas actividades, o problema é que se dermos cabo 

dele pode ser complicado e isso começa logo como se 

iniciam os processos.” 
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Fábricadalegria [Durante a realização de actividades de aventura na natureza 

têm preocupações para com a preservação dos espaços 

naturais? Se sim, de que modo essas preocupações são 

postas em prática?] “Normalmente o que nós fazemos em 

relação ás actividades é um levantamento do espaço, 

tentamos utilizar os orto-foto-mapas ou fotografia aérea e 

tentamos desenvolver a actividade em torno dos caminhos, 

de forma que, depois no final da actividade, quando estamos 

a levantar todo sistema de animação possamos também 

recolher qualquer tipo de lixo, ou garrafa, ou papel que esteja 

no local.” 

 

“Impacto ecológico, nós tentamos sempre evitar. Nas zonas 

mais criticas, por exemplo, nas áreas protegidas tentamos 

respeitar o desporto de natureza que em determinados 

períodos do ano nos diz se podemos utilizar determinada 

parede ou não, assim como, nos permite ter mais ou menos 

uma noção das zonas mais sensíveis.” 

 

“…a voar de balão se eu souber que estou a voar para uma 

zona onde está a dignificar uma determinada águia, na altura 

da dignificação, tento apanhar ventos que nos levem para 

fora da área.” 

 

“Desenvolvimento sustentável é tirar partido do meio 

ambiente, do património natural e arquitectónico e das 

actividades humanas.” 

 

[Já ouviu falar da Agenda 21?] “Desde 1992 quando foi feita a 

Conferência do Rio, em que havia grandes preocupações 

com o desenvolvimento sustentado ou desenvolvimento 

sustentável.” 

Clube do Mato “Ou seja, queremos através de actividades de ar livre, que 
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envolvem a participação directa das pessoas com a natureza, 

sensibilizar as pessoas para os problemas que neste 

momento, na sociedade em que estamos, afectam o 

ambiente. No fundo as pessoas sentem que as coisas fazem 

parte delas quando realmente as utilizam portanto, o 

ambiente será mais valorizado se as pessoas virem e 

sentirem que aquilo tem valor. A actividade física ou 

desportiva na natureza trás às pessoas um conhecimento e 

um valor da própria natureza diferente daquele que as 

pessoas têm só dos prospectos que lêem, das divulgações 

que às vezes aparecem na televisão.” 

 

“…um dos pontos mais importantes dos nossos estatutos, é a 

sensibilização das pessoas para as questões ambientais, 

através do usufruto saudável desse mesmo espaço.” 

 

“O local por excelência de desenvolvimento das nossas 

actividades é no concelho de Rio Maior…” 

 

[Quais os locais mais frequentes em que organizam e 

realizam actividades? Qual o motivo para tal?] “No entanto, 

há uma ou outra que às vezes poderá ser feita fora do 

concelho.” 

 

 “…todos os anos temos uma saída de campo à Ilha da 

Berlenga, com características ambientais e que recorremos à 

Reserva Natural da Berlenga.” 

 

“…a preocupação que é transmitida às pessoas, assim que 

se inicia a actividade, é dizer a toda a gente, informar que, o 

que vai encontrar é para deixar tal e qual como está, ou seja, 

temos sempre a preocupação que as pessoas não deitem lixo 

para o chão, que o lixo que levam têm de o trazer e no fundo 
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há actividades especificas para isso. A saída de campo à Ilha 

da Berlenga tem uma característica muito específica na área 

do ambiente…” 

 

“…temos a colaboração dos técnicos da reserva que podem 

dar uma informação maior às pessoas como preservar o 

ambiente.” 

 

“Nos percursos pedestres locais, alguns são intencionalmente 

organizados de forma a levar as pessoas a sítios que não são 

os mais agradáveis. Uma caminhada pressupõe que seja 

sempre agradável, mas muitas vezes a nossa intenção é por 

exemplo, levar as pessoas a passar junto ao rio Maior e 

poderem elas testemunhar. Normalmente são grupos de 30 a 

40 pessoas.” 

 

[Durante a realização de actividades de aventura na natureza 

têm preocupações para com a preservação dos espaços 

naturais? Se sim, de que modo essas preocupações são 

postas em prática?] “…percurso natural que nos atravessa 

aqui, assim, a cidade de Rio Maior na sua entrada sul, é uma 

zona que está muito próxima da nascente e que com alguma 

frequência, infelizmente, se verifica que está poluída 

nomeadamente, pelas suiniculturas. Parece-nos, que as 

entidades que têm competência nessa área nomeadamente, 

a Câmara Municipal e a Direcção Regional do Ambiente nada 

fazem, porque é verdade, pouco fazem. Temos agora, julgo 

que na GNR, uma brigada específica para estes casos mas, a 

actuação deles também passa apenas por uma 

sensibilização.” 

 

“Não havendo uma penalização, o infractor continua a fazer o 

que vai fazendo. Nós temos essa preocupação e em alguns 
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passeios que vimos a fazer, levamos as pessoas a ver aquilo 

que não se deve fazer, porque as pessoas vão se sentir muito 

mais incomodadas quando os acontecimentos lhes passam à 

frente dos olhos e não quando são escutados, ouvidos, lidos, 

na televisão…” 

 

“…o ambiente tem sido uma estrutura desportiva por 

excelência e muito voltada para o turismo.” 

 

“As pessoas, não sei se talvez um bocadinho por moda, pelo 

conjunto de marcas de marketing à volta do desporto de 

natureza de equipamentos acabam por comprar as BTT’s…” 

 

“…o ambiente e a natureza têm sido as infra-estruturas 

desportivas que nestes últimos anos têm sido mais 

utilizadas.” 

 

“…é aquele que se consegue fazer através do recursos que 

se tem, rentabilizando ao máximo e não prejudicando 

terceiros, nem terceiras pessoas ou ambiente. O 

desenvolvimento sustentável é aquele que não se autodestrói 

a si próprio, consegue incrementos no seu desenvolvimento 

sem por em causa quer pessoas quer ambiente.” 

 

[Já ouviu falar da Agenda 21?] “Não.” 

ESDRM –  

Departamento 

DNTA 

[Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo?] 

“Essa relação eu vejo-a cada vez mais profícua, cada vez 

existe maior procura por parte das populações em particular o 

estilo de vida moderno mas em particular sobretudo nas 

grandes cidades.” 

 

[Como define desenvolvimento sustentável?] “…está a ser um 

quadro regulador extremamente restritivo portanto, não sei se 
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a designação correcta é um desenvolvimento sustentável ou 

se a designação é, um desenvolvimento restrito…” 

 

“…espaços que têm sido seleccionados com mais frequência 

mas, por vezes há alteração de espaços, mas habitualmente, 

ou por questões também de hábito, por proximidades, 

distância geográfica, há espaços, os quais anualmente 

aquele tipo de actividade se realiza lá…” 

 

“…a canoagem ou na Lagoa de Óbidos ou no Zêzere, o 

montanhismo, a escalada ou no Montejunto e ou na Serra 

d’Aire e Candeeiros ou Serra da Estrela.” 

 

“…orientação e o BTT utilizam muito esses espaços, do 

parque.” 

 

“…de qualquer das maneiras há preocupações básicas que 

têm sido tidas, nomeadamente no que respeita aos resíduos 

sólidos não serem deixados nos locais. Relativamente à 

devastação provocada por exemplo, pelas bicicletas nos 

trilhos, há uma preocupação em que as pessoas se 

mantenham no trilho, portanto não andem por cima da flora, 

destruindo assim a torto e a direito. Há alguma preocupação.” 

 

“…o impacto é mínimo…” 

 

[Existe algum impacto ecológico com a realização destas 

actividades?] “…a própria colocação de materiais em paredes 

possíveis para utilizar para a escalada é mínimo.” 

 

[Já ouviu falar da Agenda 21?] “Sim, mas não sei 

pormenores.” 

PNSAC “…criar desenvolvimento de uma forma sustentável, uma vez 
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que as populações que existem, utilizem os recursos de 

forma sustentável.” 

 

“…o PNSAC tem neste momento a Carta de Desporto 

aprovada e nessa Carta estão definidos os locais, os 

itinerários preferenciais, com as regras de utilização de 

espaços, condicionantes em determinadas alturas do ano, as 

capacidades de carga, no fundo para canalizar as pessoas 

para os sítios menos sensíveis, para que reduza ao máximo 

os impactos que estas actividades possam ter.” 

 

[Durante a realização de actividades de aventura na natureza, 

o Parque tem preocupações para com a preservação dos 

espaços naturais?] “…a sinalização no terreno, locais 

adequados, é também uma forma de prevenir, de divulgar os 

códigos de conduta e a forma mais adequada de utilizar 

esses espaços.” 

 

“…divulga-se comportamentos ambientalmente correctos, 

com base no código de conduta que está definido.” 

 

“Relativamente a actividades promovidas por outras 

entidades, nós por vezes quando emitimos autorização, 

licença para a prática desse tipo de actividades remetemos 

também o código de conduta e alertamos para 

comportamentos ambientalmente correctos.” 

 

[O Parque utiliza algum tipo de metodologia ou estratégia 

para incentivar e alertar tanto os participantes da sua 

responsabilidade, bem como as empresas, clubes, entre 

outras entidades que desenvolvem actividades no Parque, 

para as questões relacionadas com a preservação do meio 

onde se desenrolam as actividades?] “…houve desde sempre 
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uma participação activa, pelo menos houve uma informação 

às associações, às autarquias, às empresas, no sentido de 

também se pronunciarem e de certa forma sensibilizá-las 

para estas questões.” 

 

“…existem actividades de desporto de natureza, que são das 

modalidades do Turismo de Natureza consideradas mais 

“impactantes” e por isso mesmo foi definido um coeficiente de 

impacto para cada uma delas. De qualquer modo a figura da 

Carta de Desporto de Natureza, que é um instrumento de 

gestão, de alguma forma, já tenta minimizar esses impactos 

ecológicos.” 

 

“Desenvolvimento sustentável significa desenvolvimento sem 

por em causa os recursos que actualmente existem e no 

futuro. O Parque através do Plano de Ordenamento e da 

Carta de Desporto e de instrumentos de gestão que tem, de 

certa forma, procura assegurar esse desenvolvimento 

sustentável.” 

 

“…existem vários projectos que decorrem, alguns 

directamente, outros indirectamente, da Agenda 21, 

nomeadamente a criação da Ecoteca em Porto Mós, é um 

centro de interpretação, da recuperação de um edifício, que 

se pretende ser um local público de informação, de encontro 

e de realização de conferencias. É um espaço utilizado 

frequentemente pelas autarquias, pela população em geral e 

penso que isso cumpre de certa forma os objectivos, que é 

envolver vários parceiros na dignificação de acções que 

motivem para as questões ambientais.” 

CMRM “Mas creio que o local por excelência para actividades de 

Desporto de Natureza está ligado com a Serra D’Aire e 

Candeeiros.” 
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“…normalmente quem tem sensibilidade suficiente para 

praticar desporto na natureza, tem automaticamente 

sensibilidade suficiente para perceber que só poderá 

continuar a praticar esse tipo de actividades se tiver cuidado, 

se tiver sensibilidade, não prejudicar o meio ambiente e neste 

caso, os sítios para onde vai praticar esse mesmo desporto 

de natureza.” 

 

“…a autarquia tem sempre sensibilizado para que a prática 

destas actividades só é possível e só tem continuação se 

houver essa preservação, do meio ambiente e natureza.” 

 

“…se houver cuidado com o ambiente e com os locais para 

onde se vão praticar essas actividades não me parece que 

haja, aliás quanto a mim e na minha visão, até ajuda a que 

não haja uma deterioração desses mesmos espaços, porque 

vão lá pessoas sensíveis a todas essas questões e procuram 

cuidar e preservar essas áreas.” 

 

“Hoje em dia e graças a muitas campanhas que têm feito e à 

evolução da própria sociedade, há muito mais sensibilidade 

para as questões do ambiente…” 

 

[Como vê a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo?] “E 

aqui encontramos a fórmula de promover estes dois vectores 

essenciais e tudo isto só pode ser feito com qualidade e bem 

feito tendo em conta o próprio desenvolvimento sustentável 

deste território, com a preservação do meio ambiente.” 

 

“…as sociedades contemporâneas têm um grande problema, 

que é não pensarem no desenvolvimento sustentável à 

décadas atrás, ou seja, nunca haver um pensamento nem a 
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médio nem a longo prazo…” 

 

“…tivemos políticas erradas até bem há pouco tempo, porque 

não fizemos um desenvolvimento sustentável.” 

 

“…fomos desenvolvendo as nossas sociedades através de 

agressões ao meio ambiente que hoje não nos permitem 

continuar com este modelo.” 

 

[Como define desenvolvimento sustentável e de que forma a 

autarquia contribui para esse desenvolvimento?] “Nós 

desenvolvermos de forma que no futuro a vida daqueles que 

vêm aí, ou seja, que vão viver futuramente, para terem 

condições dignas de um ser humano viver…” 

 

“…estamos a tomar um conjunto de medidas e a elaborar um 

conjunto de projectos para enquadrarmos as nossas linhas 

estratégicas no quadro da agenda 21, portanto isso está a ser 

cuidado, está a ser trabalhado.” 

Monitor 1 “…tenho uma enorme sensibilidade para com a conservação 

do meio natural.” 

 

“Sensibilizamos os clientes para não saírem dos trilhos, não 

deitarem o lixo ao chão, não fazerem muito barulho…” 

 

“…no brieffing chamamos a atenção para as questões 

ambientais…” 

 

[Existe algum impacto ecológico com a realização destas 

actividades? Se sim, de que modo?] “…o nosso objectivo é 

que seja mínimo…” 

Monitor 2 “…temos feito algumas coisas na área da conservação, como 

a marcação dos percursos pedestres, a limpeza de matos…” 



Anexos 
 

LXXIII 

 

“Alguns projectos internacionais que vêm pessoas do 

estrangeiro, uns com formação, outros não, que através dos 

técnicos do Parque Natural são sensibilizados e recebem 

essa formação, mas não é uma coisa muito formal.” 

 

“…temos muita atenção em deixar o sítio como o 

encontramos, ou seja, limpo, sem lixo e se encontrarmos 

alguma coisa menos bem, tentamos alterá-la, porque é o 

local onde nós trabalhamos e temos que o preservar, se não 

ficamos sem locais para os turistas nos visitarem e para os 

turistas se sentirem bem.” 

 

“…no brieffing referenciamos isso e muitas vezes passa-se 

um Power Point a sensibilizar sobre os projectos do Parque 

Natural que se estão a desenvolver nessa área, de forma a 

sensibilizar essas mesmas pessoas.” 

 

[Existe algum impacto ecológico com a realização destas 

actividades? Se sim, de que modo?] “Não existe. É a tal 

situação, da parte do lixo! Se for um grupo muito grande, por 

exemplo com dois monitores, quarenta pessoas por exemplo, 

dois monitores não conseguem controlar quarenta pessoas, 

mas se houver esse brieffing de sensibilização inicial, as 

pessoas já estão alertadas, porque muitas até fazem isso 

inconscientemente, não estão alertadas mas, se forem, não 

há.” 

Monitor 3 “…já trabalhei nesta área, no Instituto de Interpretação de 

Conservação da Natureza.” 

 

“…sensibilizar os praticantes para nunca mandar o lixo pró 

chão, levarem sempre um saco plástico e se eles não 

levarem, eu e os outros monitores, levamos um.” 
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“Sim, como eu disse no início da actividade é alertado para 

essa situação…” 

 

“Não, no meu caso no Clube do Mato não existe qualquer tipo 

de impacto.” 

 

 

Categoria D – Segurança 

Entrevistado Unidade de Contexto 

Cooperativa 

Terra Chã 

[As actividades de aventura na natureza desenvolvidas pela 

Cooperativa, de certo modo envolvem sempre um grau de 

risco? Se sim de que modo?] “O grau de risco das actividades 

é um risco como em qualquer actividade” 

 

“…se a pessoa que está a fazer a monitorização for um bom 

técnico e se respeitar todas as regras de segurança 

dificilmente há acidentes, no entanto, não quer dizer que num 

percurso pedestres não haja um entorse, mas isso acontece 

com a nossa vida normal. Portanto, o risco só é grave quando 

temos maus monitores.” 

 

“Há sempre riscos que dependem da natureza, de uma série 

de situações que não conseguimos controlar mas, penso que 

não são caracterizados de grande risco.” 

 

[Nas actividades até hoje realizadas alguma vez ocorreu 

algum tipo de acidente?] “Não, não me recordo, penso que 

não.” 

Fábricadalegria [As actividades de aventura na natureza desenvolvidas pela 

Fábricadalegria, de certo modo envolvem sempre um grau de 

risco? Se sim de que modo?] “…não podemos dizer que não 

haja risco mas, o risco pode ser sempre prevenido.” 



Anexos 
 

LXXV 

 

“…numa actividade como o balonismo temos acesso aos 

sites de meteorologia, sabemos os sentidos do vento, as 

frentes que se estão a formar e logo à partida se não houver 

condições cancelamos a actividade porque, sempre que 

damos um orçamento para uma actividade pomos as 

condicionantes climatéricas, pois não nos interessa que o 

cliente seja mal servido ou que esteja em risco.” 

 

[Quais são as causas principais dos acidentes nas 

actividades de aventura?] “Falta de segurança, falta de 

conhecimentos dos materiais que se tão a utilizar.” 

 

“…pode haver um problema qualquer, que por muita 

segurança que haja pode haver algo que nos ultrapasse e 

que possa provocar um acidente.” 

 

[Nas actividades de aventura até hoje realizadas alguma vez 

ocorreu algum tipo de acidente?] “Já ando neste tipo de 

actividades há 20 anos e acho que nunca tive nenhum 

acidente. Pronto, já tive uns sustos, acidente não.” 

Clube do Mato “As actividades de natureza envolvem sempre um certo grau 

de risco. Não envolvem mais risco que outra qualquer 

actividade desportiva, como fazer futebol ou, praticar natação 

ou, ir para ao ginásio fazer fitness ou, indor cycling pois uma 

pessoa pode ter sempre uma lesão muscular, entorse ou uma 

fractura.” 

 

[As actividades de aventura na natureza desenvolvidas pelo 

Clube, de certo modo envolvem sempre um grau de risco? Se 

sim de que modo?] “Podemos dizer que há maiores desafios 

em algumas actividades na natureza…” 
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“Há actividades que põem mais em risco a segurança das 

pessoas: o montanhismo, a escalada, o canyoning, o 

rafting…” 

 

“…dentro das normas de segurança em princípio esse risco 

está controlado, se feito com conhecimento técnico.” 

 

[Quais são as causas principais dos acidentes nas 

actividades de aventura?] “…por negligência de vários 

aspectos: negligência de quem as organiza, da entidade 

promotora, dos técnicos que estão com as pessoas e muitas 

vezes negligência do próprio participante.” 

 

[Nas actividades de aventura até hoje realizadas alguma vez 

ocorreu algum tipo de acidente?] “Felizmente na experiência 

do clube do mato não temos registo de nenhum acidente.” 

ESDRM –  

Departamento 

DNTA 

[As actividades de aventura na natureza desenvolvidas pela 

ESDRM, de certo modo envolvem sempre um grau de risco? 

Se sim de que modo?] “Envolve um certo risco, mas é um 

risco controlado…” 

 

“…é um risco que depende da utilização de determinados 

materiais de segurança, os quais têm de ser devidamente 

inspeccionados, têm uma determinada duração, e quer em 

termos temporais, quer em termos de utilização…” 

 

[As aulas de actividades de aventura na natureza 

desenvolvidas pelo departamento, de certo modo envolvem 

sempre um grau de risco? Se sim, de que modo?] “…é um 

risco incidente mas temporário, que pode acontecer em 

qualquer da situação da actividade humana.” 

 

[Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes 
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nas actividades de aventura na natureza?] “…é por questões 

de regras de segurança que não foram cumpridas.” 

 

[Nas actividades até hoje realizadas no Parque alguma vez 

ocorreu algum tipo de acidente?] “…coisas sem gravidade, 

sem recorrer ao hospital…” 

PNSAC [Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes 

nas actividades de aventura na natureza?] “…terá a ver com 

falta de segurança, aí muitas vezes decorre da falta de 

formação das pessoas que praticam essas modalidades.” 

 

[Nas actividades até hoje realizadas no Parque alguma vez 

ocorreu algum tipo de acidente?] “Que eu tenha 

conhecimento, não me recordo.” 

CMRM “…procuramos reduzir o risco ao mínimo…” 

 

“…as instruções que damos é que o risco seja reduzido ao 

mínimo…” 

 

[Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes 

nas actividades de aventura na natureza?] “…é o desrespeito 

pelas normas de segurança…” 

 

[Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes 

nas actividades de aventura na natureza?] “Ás vezes algum 

voluntarismo de quem pratica este tipo de actividades e não 

tem atenção a essas mesmas normas de segurança.” 

 

[Nas actividades até hoje realizadas no concelho alguma vez 

ocorreu algum tipo de acidente?] “Não posso dar a certeza, 

mas conhecimento que eu tenha, nunca houve qualquer tipo 

de acidente.” 

Monitor 1 [As actividades de aventura na natureza, de certo modo 
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envolvem sempre um grau de risco? Se sim de que modo?] 

“…um risco controlado, a não ser que algum cliente não 

cumpra as regras de segurança que lhe foram transmitidas.” 

 

[Nas actividades onde que até hoje foi responsável pela sua 

concretização, alguma vez ocorreu algum tipo de acidente?] 

“Não.” 

 

 [Na sua opinião, quais são as causas principais dos 

acidentes nas actividades de aventura?] “…condições 

climatéricas, má formação dos monitores, inexperiência dos 

participantes, falta de percepção do risco, entre outros.” 

Monitor 2 [As actividades de aventura na natureza, de certo modo 

envolvem sempre um grau de risco? Se sim de que modo?] 

“Envolvem sempre, se estivermos a falar por exemplo, de 

uma escalada são actividades de risco controlado. Temos de 

ter muita atenção à conservação do material, ter o material 

recente e saber a durabilidade desse mesmo material. Se 

estivermos a falar, por exemplo, de um simples passeio 

pedestre temos de ter atenção às condições climatéricas…” 

 

“…convém que no passeio pedestre, se conheça as 

condições climatéricas, porque podem mudar de repente e 

convém sensibilizar para levar um impermeável por exemplo.”

 

“Uma das causas principais na minha opinião dos acidentes 

de aventura, se calhar muitas empresas colocarem pessoas a 

trabalhar sem formação.” 

 

[Nas actividades onde que até hoje foi responsável pela sua 

concretização, alguma vez ocorreu algum tipo de acidente?] 

“Aconteceu-me um acidente com um miúdo, num Campo de 

Férias no último dia em que vamos numa descida e o pneu 
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da bicicleta rebenta. É um risco que não conseguimos 

controlar mas, tinha o estojo dos primeiros socorros e 

resolveu-se da melhor maneira.” 

Monitor 3 [As actividades de aventura na natureza desenvolvidas sobre 

a sua responsabilidade, de certo modo envolvem sempre um 

grau de risco? Se sim de que modo?] “Sim envolvem. Não 

tanto nas caminhadas, mas apesar disso, temos seguro para 

as caminhadas mas, em canoagem existem sempre alguns 

riscos mas, se as pessoas respeitarem o que é definido 

existem poucos riscos mas, nem sempre isso acontece e nós 

temos de estar precavidos para essas situações.” 

 

[Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes 

nas actividades de aventura?] “…excesso de confiança…” 

 

[Na sua opinião, quais são as causas principais dos acidentes 

nas actividades de aventura?] “…descuido por haver muitas 

pessoas…” 

 

[Nas actividades onde que até hoje foi responsável pela sua 

concretização, alguma vez ocorreu algum tipo de acidente?] 

“…um miúdo que caiu de bicicleta…” 

 

 

Categoria E – Formação 

Entrevistado Unidade de Contexto 

Cooperativa 

Terra Chã 

“Os monitores responsáveis são: um deles sou eu dentro da 

parte que estou habilitado, que é como técnico de 

pedestrianismo, também espeleólogo e também formação na 

área das cordas e em especial a parte cultural, que associado 

ao Rancho Folclórico, que tem vindo a desenvolver estas 

actividades. Depois recorremos a outros técnicos, alguns 

deles formados pela Escola Superior Desporto de Rio Maior. 



Anexos 
 

LXXX 

Isto coincide um pouco com a nossa actividade em termos de 

cooperativa, que é o estar a sair pessoas formadas dos 

cursos da Escola Superior Desporto e recorrermos a eles. 

Nós temos recorrido até por via de ter estagiado aqui assim 

em Chãos e Alcobertas e já haver esse contacto. Então, são 

recursos humanos que nós privilegiamos em termos de apoio 

às nossas actividades. Para além destes, por vezes outras 

pessoas, que também têm formação nestas áreas e 

conhecem muito bem a região.” 

 

[Têm pessoas a trabalhar em part-time, tempo inteiro ou 

contratam pontualmente?] “Neste momento é em part-time e 

contratados pontualmente, até porque sabe… e voluntários 

também de vez em quando.” 

 

[Ainda sobre os Recursos Humanos da organização, têm 

algum requisito para a contratação dos 

monitores/responsáveis pela concretização das actividades?] 

“Nós consideramos importante a formação e a experiência. É 

claro que a primeira vez podemos não saber como é que a 

pessoa trabalha, etc e podemos arriscar, uma vez que está 

acompanhado doutras pessoas em que já confiamos e 

sabemos que fazem um bom trabalho. Serve um bocado 

como por à prova e a primeira vez podemos facilitar pessoas 

que não tenhamos grande conhecimento, mas que sabemos 

que já têm formação. Portanto, não arriscamos pôr a fazer 

estas actividades por pessoas exteriores, a pessoas que não 

tenhamos conhecimento se estão credenciados e se sabem 

fazer o trabalho, isso é um requisito mínimo que temos.” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “A formação profissional 

isto nesta área, acho que é uma coisa muito difícil, porque 
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esta formação profissional não pode ter só um vector, ou 

seja, não se pode ter pessoas formadas para no Turismo de 

Natureza e que seja só da área desportiva, por exemplo. O 

Turismo de Natureza é muito mais do que o desporto em si. 

O Desporto Natureza vem alterar um bocadinho esta noção, 

também, a valorizar as questões ligadas ao património 

cultural. O Desporto de Natureza vem numa perspectiva 

integrada, pelo menos foi essa a intenção, para valorizar os 

produtos locais, nomeadamente a forma de construção, os 

monumentos existentes na região, etc, sobre que, o 

pedestrianismo possa ser sobre uma temática mas, que vá 

sempre valorizando e enriquecendo também quem visita em 

termos de conhecimentos.” 

 

“Há vários cursos que poderiam formar estas pessoas, há o 

curso da vida, que é o saber fazer, que é o conhecimento que 

se adquiriu ao longo de vários anos a desenvolver actividades 

nestas áreas. Acho que deve haver uma valorização, uma 

avaliação dessas pessoas e serem certificadas com 

condições para isso e depois acho que os cursos devem ter 

uma vertente direccionada a essas áreas, ou seja, devem ter 

uma saída, não ter que ser só as escolas profissionais ou não 

ter que ser só o Instituto do Turismo ou, não sei quem, mas 

na minha opinião é que dentro dos cursos deve haver uma 

vertente para este tipo de actividade, de forma a conseguir 

conjugar todos estes valores, desde o Desporto, à Cultura, e 

ao Ambiente. Dos três tentar ligar numa perspectiva de 

Turismo de Natureza e Desporto de Natureza.” 

 

“A Cooperativa inicialmente, até na continuidade do Rancho 

da Associação, tenta e vai formando algumas pessoas 

principalmente mais da região, ou seja, pessoas que não 

estiveram na Escola Superior de Desporto mas, pessoas da 



Anexos 
 

LXXXII 

aldeia e aldeias próximas que têm vindo a fazer actividades 

pontualmente e que aqui tentamos lhes dar uma formação 

complementar, pequenas acções para que desperte para 

alguns perigos e para outros interesses, também, dentro 

destas áreas. Noutras muitas vezes não, uma vez que vamos 

buscar recursos que já têm essa formação da escola.” 

Fábricadalegria “…nós somos três sócios, três pilotos de balões de ar 

quente…” 

 

[Quanto aos Recursos Humanos da empresa, qual é a 

formação profissional dos responsáveis pela concretização 

das actividades de aventura na natureza? Estes trabalham 

em part-time, full-time ou são contratadas pessoas ou 

serviços pontualmente?] “…trabalham na empresa em part 

time.” 

 

“Quando há actividades e quando necessitamos de monitores 

requisitamos serviços a recibo verde.” 

 

[Ainda sobre os Recursos Humanos da organização, têm 

algum requisito para a contratação dos 

monitores/responsáveis pela concretização das actividades?] 

“…normalmente procuramos pessoas que tenham algum 

conhecimento em termos de trabalho com este tipo de 

clientes. Que saibam, que conheçam as actividades, que 

tenham alguma psicologia de liderança e conhecimento 

dessas mesmas actividades, para que possamos prestar um 

bom serviço a quem recorre da nossa empresa.” 

 

“…de preferência recorremos às Escolas Superiores, de 

Turismo, de Desporto, que são as pessoas com mais 

qualificação…” 
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“A nossa entidade neste momento não está a promover esse 

tipo de formação uma vez que tentamos utilizar pessoas que 

já tenham alguma experiência neste tipo de trabalhos.” 

Clube do Mato “…um núcleo de pessoas que são também membros da 

direcção…” 

 

[Quanto aos Recursos Humanos da empresa, qual é a 

formação profissional dos responsáveis pela concretização 

das actividades de aventura na natureza?] “…são licenciados 

em Educação Física…” 

 

[Quanto aos Recursos Humanos da empresa, qual é a 

formação profissional dos responsáveis pela concretização 

das actividades de aventura na natureza?] “…monitor de 

Escalada…” 

 

[Quanto aos Recursos Humanos da empresa, qual é a 

formação profissional dos responsáveis pela concretização 

das actividades de aventura na natureza?] “…três monitores 

de montanhismo e pedestrianismo…” 

 

[Quanto aos Recursos Humanos da empresa, qual é a 

formação profissional dos responsáveis pela concretização 

das actividades de aventura na natureza?] “…monitor de 

canoagem…” 

 

 “…nos últimos três, quatro anos, alunos da Escola Superior 

de Desporto, que connosco colaboram, por exemplo, o seu 

estágio de curso e que nos dão uma preciosa ajuda, e por 

outras vezes recorremos também a parcerias com outras 

entidades, que fornecem esses mesmos técnicos.” 

 

“…se por acaso tivéssemos que contratar alguém, teria que 
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ter necessariamente formação técnica, académica e técnica, 

nessa área e experiência profissional e nós tínhamos que 

conhecer o curriculum da pessoa, não pode ser alguém 

estranho.” 

 

“A formação profissional, eu penso que na área do desporto 

de natureza existem Federações que têm essa tutela.” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “Faculdades e nos 

cursos de Educação Física…” 

 

“…a Escola Superior de Desporto tem um curso específico 

que forma pessoas com essa especificidade, portanto, 

mesmo centrado em Animação Desportiva Recreação e 

Lazer, penso que é assim que se chama o nome, e está 

dedicado exactamente à formação de pessoas para 

monitorizar o desporto de natureza.” 

 

[O Clube promove algum tipo de formação junto dos seus 

recursos humanos?] “…têm este ano a missão, de fazer um 

curso de iniciação à escalada interna…” 

ESDRM –  

Departamento 

DNTA 

“A formação profissional de todos os professores é 

basicamente, ou em Educação Física, ou em Educação 

Física e Desporto, ou é a Licenciatura em Ciências do 

Desporto.” 

 

“Mais de qualquer um dos cursos que está actualmente em 

vigor é um curso que capacita as pessoas para o 

desenvolvimento desse tipo de actividade profissional.” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “…instituições de ensino 
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superior ou federações.” 

 

[…qual será o futuro no nosso pais deste género de 

actividades e das entidades que as promovem?] “…a 

empregabilidade continuará a ser uma empregabilidade 

temporária…” 

PNSAC “…embora haja muitos que têm formação em espeleologia, 

em escalada, em pedestrianismo…” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “…formação creditada 

por alguma entidade.” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “…não existe 

uniformidade, muitas vezes, nem consenso, relativamente às 

creditações…” 

 

“Há modalidades mais bem organizadas em termos de 

formação, outras que estão menos e portanto existe aqui 

muita discrepância, mas penso que a formação seria o ponto 

basilar de partida, para que as coisas começassem a correr 

melhor.” 

 

“Quando falamos de monitores de escalada ou de BTT, ou de 

actividades de voo livre, entre várias, penso que as 

Federações e se calhar o IDP a montante serão as entidades, 

as entidades de formação, formação desportiva. Mas penso 

que serão essas entidades, mais ligadas à área do desporto, 

que deverão ter a palavra máxima a dizer nestes monitores. 

Quando se trata da questão mais interpretativa do meio, 

quando falamos de guias da natureza, no fundo é a pessoa 

poder usufruir do território, seja a pé, seja de bicicleta, mas 
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com uma componente interpretativa mais forte, aí penso que 

o ICN terá uma palavra a dizer, assim como tem na questão 

do licenciamento.” 

 

“…acho que existem neste momento muitas entidades a 

oferecer este tipo de serviços. Eu penso que vai ter que ser 

feito uma triagem, uma selecção com base numa creditação, 

tomar-se posturas mais sérias, que não só a questão 

economicista e penso que só por aí, é que a qualidade, 

passando pela formação, é que pode garantir o futuro destas 

actividades.” 

CMRM “…um coordenador do projecto, “Mais Desporto mais Saúde”, 

com formação na área do desporto, foi formado aqui na 

Escola Superior de Desporto…” 

 

“…há o cuidado das pessoas que pontualmente contratamos 

para estes 30 centros que envolvem centenas de pessoas do 

“Mais Desporto mais Saúde” tenham formação na área do 

desporto. Portanto, essa é uma premissa fundamental, o 

requisito, para as pessoas que trabalhem connosco. O 

desporto de aventura tem aqui, é lógico, uma componente 

especial…” 

 

“Além das habilitações académicas necessárias, que eu acho 

que hoje em dia são fundamentais, deve ter o gosto para a 

prática desse tipo de actividades e sensibilidade suficiente, 

para além de coordenar da melhor forma as actividades, 

promove-las de forma a cada vez ter mais participantes.” 

 

“As instituições a nível académico devem ser aquelas que 

devem dar a formação para este tipo de pessoas, embora 

aqui, também a componente prática seja fundamental mas, 

isso faz-se através dos estágios, ou seja, o ponto de partida, 
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a base deve ser instituições de ensino superior.” 

 

“…as pessoas que normalmente trabalham nisto, saem daqui 

nomeadamente da Escola Superior de Desporto e, 

normalmente também, além da sua formação inicial, na 

Escola Superior de Desporto têm por elas normalmente a 

própria iniciativa de procurar esse tipo de formação.” 

 

“…acreditamos também numa política de educação em 

banda larga, não só na questão da Internet, mas na da 

educação durante a vida, ou seja, a pessoa não acaba só o 

curso e acabou aí, tem que se ir formando ao longo da 

actividade profissional.” 

Monitor 1 [Qual é a sua formação profissional?] “Bacharelato em 

Desporto Natureza e Turismo Activo.” 

 

[Quais são os requisitos que considera necessários para 

desempenhar funções de monitor/responsável pela 

concretização de actividades de aventura?] “…a formação 

superior é necessária como base para um bom desempenho 

profissional.” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “…instituições de ensino 

superior…” 

 

“A Nível académico muito básico no entanto tenho uma 

enorme sensibilidade para com a conservação do meio 

natural.” 

 

“Caso se aposte na qualidade dos serviços, penso que terão 

futuro, mas se continuarem a nascer empresas de forma 

desmesurada sem controlo da formação dos monitores, a 
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situação poderá mudar, uma vez que estes curiosos poderão 

pôr em causa o ambiente e a própria segurança dos 

participantes.” 

Monitor 2 [Qual é a sua formação profissional?] “Técnico Superior de 

Desporto, licenciado em Desporto de Natureza e Turismo 

Activo.” 

 

[Quais são os requisitos que considera necessários para 

desempenhar funções de monitor/responsável pela 

concretização de actividades de aventura?] “…ser técnico, 

saber o que estás a fazer, ter experiência…” 

 

[Quais são os requisitos que considera necessários para 

desempenhar funções de monitor/responsável pela 

concretização de actividades de aventura?] “…ser 

responsável porque se trabalha com grupos…” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “…Das universidades, 

dos politécnicos, federações.” 

 

“Uma das causas principais, na minha opinião, dos acidentes 

de aventura, se calhar muitas empresas colocarem pessoas a 

trabalhar sem formação.” 

Monitor 3 [Qual é a sua formação profissional?] “…o Bacharelato em 

Desporto de Natureza e Turismo Activo e já fiz formação em 

campos de férias.” 

 

[Quais são os requisitos que considera necessários para 

desempenhar funções de monitor/responsável pela 

concretização de actividades de aventura?] “…ter os 

conhecimentos sobre as actividades, acho que a pessoa deve 

ter um bom contacto relacional com os clientes, nas 
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actividades.” 

 

[Na sua opinião, a formação profissional destes deve ser da 

responsabilidade de que entidades?] “…formação idêntica à 

minha, de ensino superior mas também, cada empresa ou 

cada entidade deve dar formação específica, porque uma 

coisa é ter formação no geral, uma coisa é ter formação 

específica, para o que a empresa pretende ou para o que a 

associação pretende, porque são muito diversificados esses 

objectivos.” 

 

 

Categoria F – Turismo 

Entrevistado Unidade de Contexto 

Cooperativa 

Terra Chã 

“O Turismo de Natureza é muito mais do que o desporto em 

si. O Desporto Natureza vem alterar um bocadinho esta 

noção também a valorizar as questões ligadas ao património 

cultural. O Desporto de Natureza vem numa perspectiva 

integrada, pelo menos foi essa a intenção, para valorizar os 

produtos locais, nomeadamente a forma de construção, os 

monumentos existentes na região, etc, sobre” 

 

“…queremos fazer a parede de escalada um espaço conjunto 

entre as Autarquias, o Parque e a Escola Superior Desporto 

de Rio Maior e Cooperativa, num espaço que possa ficar e 

que seja como também um exemplo duma região, de ter uma 

infra-estrutura de Desporto de Natureza dentro das 

actividades de cordas.” 

Clube do Mato “Isso é um casamento perfeito, ambiente, desporto e turismo. 

É realmente uma relação cinco estrelas. Hoje em dia quer em 

Portugal quer na Península Ibérica, em Espanha, que é o que 

eu conheço melhor, o ambiente tem sido uma estrutura 

desportiva por excelência e muito voltada para o turismo. As 
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pessoas hoje em dia estão, talvez pelo estilo de vida temos, 

que vimos infelizmente a adoptar, o sedentarismo, o stress 

exagerado de trabalho, muitas horas ocupadas e as pessoas 

não têm tempo para nada e depois acabam por sentir a 

necessidade, que é uma necessidade biológica, toda a gente 

tem, corpo tem necessidade de usar o seu corpo e a nossa 

vida, hoje, não promove muito o uso do corpo, portanto as 

pessoas acabam por pagar para usar o corpo. 

 

“…em Portugal não temos muitas montanhas mas, as poucas 

que temos têm sido bastante concorridas por pessoas neste 

tipo de actividades.” 

ESDRM –  

Departamento 

DNTA 

“…a tendência em termos da procura, e das motivações, dos 

interesses das populações, cada vez mais as pessoas 

procuram a realização dum chamado o Turismo de Natureza, 

ou Turismo Desportivo. Há várias designações, mas entre 

essas duas ou Turismo de Natureza ou Turismo Desportivo 

ou Turismo de Aventura, ao fim ao cabo é um Turismo Activo, 

em contacto com a natureza.” 

 

“…prevejo que haja um aumento quer no número das 

entidades privadas, quer no número das públicas a prestar, a 

oferecer, a ter mais iniciativas relativamente a este tipo de 

actividades.” 

 

[Qual será o futuro no nosso pais deste género de actividades 

e das entidades que as promovem?] “…é um trabalho de 

cariz sazonal muito acentuado…” 

 

“…irá ser sempre um trabalho sujeito a contratação por x 

número de horas e não a tempo inteiro…” 

 

“A única situação ou o único contexto que eu vejo, que 
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eventualmente as pessoas que vão intervir nesta área 

poderão ter uma empregabilidade, um emprego mais 

permanente é no sector turístico, em contexto desportivo, 

porque este contexto está a crescer no nosso país e permite 

que a pessoa tenha um emprego mais permanente.” 

PNSAC “O Parque tem várias estruturas disponíveis para os 

visitantes…” 

 

“Algumas delas decorreram da recuperação de edifícios de 

guardas florestais que foram recuperados numa perspectiva 

de recuperação turística.” 

 

“…estas actividades têm um futuro todo pela frente, acho que 

são o futuro, aliás o turismo é um bolo muito aliciante, e vem 

para aí muito dinheiro para o turismo, segundo o que se 

consta!” 

 

“É uma actividade que, nomeadamente e apesar das áreas 

protegidas serem territórios sensíveis, são um palco ideal 

para a prática das mesmas mas, por isso mesmo, por serem 

áreas diferentes, tem que se entender que o turismo aí 

também tem que ser diferente, porque se não, tanto faz estar 

aqui numa área protegida como estar noutro lado, porque se 

as regras forem iguais e as mesmas, não faz sentido como 

área protegida fazer o que se faz noutro lado.” 

CMRM “…Marinhas do Sal. Como sabe é um ex-libris turístico da 

cidade e que está muito perto de outro ex-libris, outro ex-

libris, que tem haver com o Desporto de Natureza, que é a 

Serra D’Aire e Candeeiros, portanto esta vai ser mais uma 

actividade que liga isto, ou seja, a questão da saúde, a 

questão da prática desportiva e neste caso, o desporto de 

natureza.” 
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“Em Rio Maior, o desporto já começa a ter uma dimensão 

económica assinalada e é de facto o motor económico 

principalmente da cidade.” 

 

“Como o desporto também deve estar quase em tudo e como 

também o turismo ligado ao desporto, ligado ao ambiente só 

assim é que terá futuro.” 

 

“…em Rio Maior, por exemplo, para lhe dar um exemplo 

concreto, em termos estratégicos, a Cidade do Desporto 

tendo já a dimensão que tem e estando ligada termos físicos 

a um património natural e turístico como são as Salinas, 

Marinhas do Sal e Serra D’Aire e Candeeiros, é lógico que a 

promoção do desporto pode ser associado à promoção 

turística do concelho.” 

 

“…relativamente à prática em si e ao número de praticantes, 

eu acho que a tendência é para aumentar. Creio que 

normalmente as pessoas que praticam este tipo de 

actividades fazem uma primeira vez e voltam fazê-lo e 

portanto, vejo um futuro risonho à prática de desporto de 

natureza.” 

 

“…há aqui a vertente económica e nós temos conhecimento 

disso, já nos apareceram várias propostas nesse sentido que 

também procura neste âmbito Desporto de Natureza criar, 

aqui, alguma actividade económica e também assim gerar 

mais valias que depois serão utilizadas para a prática deste 

tipo de desporto.” 

Monitor 2 “…este género de actividades têm um futuro promissor uma 

vez que, Portugal é um país que elege o turismo como 

excelência, como ponto alto, e cada vez mais, estão a 

aparecer empresas, clubes e associações com mais 
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formação e com pessoas qualificadas nessa área. Acho que, 

cada vez o serviço que se tem vendido, ou que se tem 

proporcionado aos participantes é de qualidade, vamos lhe 

chamar cada vez mais elevado ou superior, logo aí penso que 

o futuro seja positivo.” 

Monitor 3 “…um futuro muito promissor nesta área, até porque o agora 

antigo Presidente da República já alertou, para que o Turismo 

em Portugal seja diversificado e entre mais por esta área. 

Portanto, se a entidade máxima do país já alertou para essa 

situação julgo que todos nós, vamos ter um futuro muito 

risonho, neste aspecto.” 

 

 

Categoria H – Legislação 

Entrevistado Unidade de Contexto 

Cooperativa 

Terra Chã 

“Concordo que haja um ordenamento. Há alguns pontos se 

calhar da redacção que podiam ter um melhor ajuste, uma 

melhor adaptação. Agora que há mais pessoas a desenvolver 

actividades é que se vai aferindo as dificuldades de um ponto 

ou outro, de se ter de cumprir daquela forma, mas acho que 

as capacidades de carga sejam definidas, porque isso é 

bastante importante. Pode nalguma situação ou outra, o 

número, pode não estar devidamente adequado mas é 

importante ser definidas essas capacidades de carga.” 

 

“Agora a Carta de Desporto de Natureza é importante, o 

problema é do aproveitamento e da interpretação legislativa 

que é feita destas coisas, porque esta Carta de Desporto de 

Natureza vem dar a que também lancem uma taxa e uma 

licença específica para as Áreas Protegidas. Portanto, a 

licença específica, ainda poderia aceitar ou não, mas ainda 

podíamos aceitar era uma forma de se responsabilizar quem 

faz actividades. O facto de se estar a cobrar uma taxa por se 
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fazer actividades nas áreas Protegidas não faz qualquer 

sentido e vem totalmente fazer uma coisa contrária àquilo que 

é os objectivos das Áreas Protegidas, ou seja, os objectivos 

com que foram criadas, que não tem a ver, não vem nada 

favorecer a conservação da natureza e não vem nada 

favorecer aquilo que são um dos objectivos fundamentais das 

Áreas Protegidas, uma melhoria da qualidade de vida das 

populações residentes e do desenvolvimento local. Portanto, 

o pagamento desta taxa é totalmente contrário a este ponto 

que, as Áreas Protegidas têm nos seus estatutos.” 

 

“Esta taxa aplica-se também às actividades temáticas que, a 

maioria delas, e aí é que eu penso que as áreas Protegidas 

têm que controlar, é a qualidade dos monitores das 

actividades em termos ambientais e de desporto de natureza, 

porque se as actividades forem bem realizadas podem ser 

acções de educação ambiental. Porque esta questão da taxa 

tem um problema porque, ainda por cima não é uma taxa que 

se pague pela licença é uma taxa anual, todos os anos tenho 

que pagar a taxa, todos os anos tem que se renovar a 

licença, não é uma vez na vida. Em termos de actividades 

dentro das Áreas Protegidas e, isso tem a ver com 

desenvolvimento local e, mais valias para as pessoas 

residentes e dos concelhos e as freguesias etc, era que as 

pessoas que desenvolvem actividades dentro das Áreas 

Protegidas tenham de estar sedeadas no concelho ou 

recorrer a serviços do concelho. Porque, se vier aqui um 

grupo fazer uma actividade de Lisboa, por exemplo, vem aqui 

a Chãos, trás cinquenta ou cem miúdos e não está 

preocupado com as capacidades de carga, está a pensar que 

só vai usar aquela vez porque para próxima vez vai para o 

Gerêz e para a próxima, vai para a Serra da Estrela e para a 

próxima, vai para o Sudoeste Alentejano, ou seja, o que quer 
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é usufruir ao máximo daquela vez e o problema é que se vem 

numa perspectiva de aproveitamento máximo de uma só vez, 

não estão muito preocupados se os miúdos passam por 

dentro de um batatal, ou se passam, ou se deitam um muro 

abaixo.” 

 

“…se vem tudo de fora não ficam mais valias no local, só fica 

o lixo, só fica os problemas em alguns casos e um mau 

aspecto em termos das populações locais que, não vêem 

proveito nenhum. Isto que lhe andaram a dizer que pode ser 

uma actividade complementar, aquelas actividades que 

prejudicam o ambiente como é as pecuárias, como é as 

pedreiras, como é uma série de actividades e que, o Turismo 

de Natureza tinha como objectivo valorizar os produtos locais, 

como o artesanato, a gastronomia, todas questões, de forma 

às mais valias ficassem nas aldeias, nos locais, onde também 

já estão a pagar um bocado a factura por facto serem Área 

Protegida. Portanto, não faz sentido pôr mais uma taxa às 

pessoas que aqui vivem.” 

 

[Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da 

actividade das empresas de animação turística suficiente e 

adequada? Tem alguma proposta de alteração à legislação 

em vigor?] “Não” 

 

“Estamos num processo mais ou menos de iniciação e 

portanto, é isto que a gente vê todos os dias, quantas 

empresas de actividades de natureza abrem e quantas 

fecham porque, isto não é a galinha dos ovos de ouro isto é, 

uma questão de qualidade, é uma questão de interacção 

entre o meio e tem que ser visto assim e, só assim é que terá 

futuro.” 

Fábricadalegria [Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da 
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actividade das empresas de animação turística suficiente e 

adequada? Tem alguma proposta de alteração à legislação 

em vigor?] “…nas áreas protegidas existe processos de 

licenciamento que apesar de eu ter acompanhado o processo 

de Turismo de Natureza do início, é algo que não está bem 

adequado à realidade. Para mim a realidade seria as 

empresas não pagarem uma licença mas, sim uma eco taxa 

por cada cliente. Porque não está certo uma empresa que 

faça cem clientes pague o mesmo que faça dez mil e aí 

beneficiaria ao fim ao cabo, o Instituto de Conservação da 

Natureza, o Ministério do Ambiente e beneficiariam as 

empresas que fazem menos trabalho. Os clientes também, 

com essa eco taxa sentiam-se bem, ao saberem que estão a 

contribuir para o melhoramento do meio ambiente.” 

 

[Qual será o futuro no nosso pais deste género de actividades 

e das entidades que as promovem?] “…o futuro é risonho 

apesar de neste momento o enquadramento não está a ser o 

melhor…” 

Clube do Mato [Considera que a legislação em vigor, que regula a realização 

de actividades de Desporto de Natureza em locais, como por 

exemplo, áreas protegidas e parques naturais é 

suficientemente adequada? Concorda com a redacção 

aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de Natureza 

do PNSAC?] “…mal ou bem alguma coisa tinha de ser 

feita…” 

 

“Não poderíamos continuar a promover actividades em 

ambientes naturais, principalmente em parques naturais, sem 

qualquer tipo de legislação ou então era uma selva completa.”

 

[Considera que a legislação em vigor, que regula a realização 

de actividades de Desporto de Natureza em locais, como por 
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exemplo, áreas protegidas e parques naturais é 

suficientemente adequada? Concorda com a redacção 

aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de Natureza 

do PNSAC?] “…me parece demasiado limitativo e 

relativamente à legislação, posso dizer então e assim, que é 

excessivo.” 

 

[Concorda com a redacção aprovada da Carta e 

Regulamento do Desporto de Natureza do PNSAC?] “…é 

demasiado penalizador até mesmo para as localidades que 

estão inseridas dentro do Parque Natural…” 

 

“…estamos a condicionar não só o conhecimento do parque 

mas, também o desenvolvimento das regiões que estão 

localizadas dentro do parque.” 

 

“Agora com uma série de entraves, o que é que acontece? 

Acontece que a maior parte das pessoas começam a fugir 

dos parques naturais e vão fazer as actividades noutros sítios 

que não são tão condicionados.” 

 

“…o ambiente pode ficar a ganhar alguma coisa mas, as 

pessoas não ficam a ganhar nada, as pessoas que residem 

dentro da área do parque natural.” 

 

“…penso que é necessário por exemplo, marcar 

perfeitamente os locais onde se pode fazer escalada e os 

locais onde não se pode por questões de dignificação de 

aves. É necessário marcar e limitar as zonas onde se pode 

fazer BTT e as zonas onde não se deve fazer BTT.” 

 

[Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da 

actividade das empresas de animação turística suficiente e 
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adequada? Tem alguma proposta de alteração à legislação 

em vigor?] “Não” 

 

“…as associações, clubes sem fins lucrativos, vai ser difícil 

haver muito incremento, muito desenvolvimento, se não diria 

mesmo, alguma regressão desse tipo de estrutura 

organizativa, porque está baseada muito no voluntarismo das 

pessoas e na subsídio dependência doutras entidades…” 

 

[Qual será o futuro no nosso pais deste género de actividades 

e das entidades que as promovem?] “…as cooperativas, as 

empresas poderão assim aqui a ter mais sucesso que os 

clubes…” 

 

[Qual será o futuro no nosso pais deste género de actividades 

e das entidades que as promovem?] “…tudo vai depender da 

expansão e da, digamos, do controle do número de empresas 

que vão surgir.” 

ESDRM –  

Departamento 

DNTA 

“Não concordo com a legislação que está em vigor 

relativamente à preservação da natureza.” 

 

[Considera que a legislação que regula a realização de 

actividades de Desporto de Natureza em locais, como por 

exemplo, áreas protegidas e parques naturais é 

suficientemente adequada? Concorda com a redacção 

aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de Natureza 

do PNSAC?] “…demasiadamente restritivo.” 

 

[Concorda com a redacção aprovada da Carta e 

Regulamento do Desporto de Natureza do PNSAC?] “Não 

potencia o desenvolvimento de actividades e a exploração e o 

aproveitamento do espaço natural…” 
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[Concorda com a redacção aprovada da Carta e 

Regulamento do Desporto de Natureza do PNSAC?] 

“…apresenta algumas limitações…” 

 

[Concorda com a redacção aprovada da Carta e 

Regulamento do Desporto de Natureza do PNSAC?] “…de 

certa forma, deixa alguma abertura para a utilização dos 

espaços.” 

 

[Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da 

actividade das empresas de animação turística suficiente e 

adequada? Tem alguma proposta de alteração à legislação 

em vigor?] Isso é uma pergunta que exigia uma resposta 

muito extensa e eu teria que ter aqui a regulação da 

legislação e ir ponto a ponto.”  

 

“Antes de se alterar a legislação, se crie mecanismos de 

fiscalização, que não existem. Nada interessa ter legislação, 

depois não existe fiscalização.” 

PNSAC “…quando foi feita a elaboração da Carta de Desporto, isto foi 

um documento participado…” 

 

“…houve desde sempre uma participação activa, pelo menos 

houve uma informação às associações, às autarquias, às 

empresas no sentido de também se pronunciarem e de certa 

forma sensibilizá-las para estas questões.” 

 

“…a legislação que existe foi um passo muito importante, 

porque para já, conseguiu reunir três Secretarias de Estado, o 

turismo, o desporto e ambiente, coisa que não é fácil!” 

 

[Considera que a legislação que regula a realização de 
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actividades de Desporto de Natureza em locais, como por 

exemplo, áreas protegidas e parques naturais é 

suficientemente adequada? Concorda com a redacção 

aprovada da Carta e Regulamento do Desporto de Natureza 

do PNSAC?] “…o que está feito penso que tem mérito porque 

é um ponto de partida mas, penso que algumas questões 

deveriam ser mais ajustadas á realidade.” 

 

[Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da 

actividade das empresas de animação turística suficiente e 

adequada? Tem alguma proposta de alteração à legislação 

em vigor?] “…as empresas de Animação Turística têm um 

alvará que pagam independentemente da formação muitas 

vezes dos seus monitores…” 

 

“…não sei até que ponto é mais interessante, no fundo a 

pessoa estar a pagar, só por pagar e a questão da formação 

não ser também, uma exigência forte em termos do 

licenciamento das empresas, de animação turística.” 

 

“…o Programa Nacional de Turismo de Natureza define 

determinadas regras que têm que ser cumpridas e portanto, 

há uma série de entidades que são obrigadas a 

licenciamento, independentemente de a legislação estar ou 

não ajustada à realidade.” 

CMRM Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da 

actividade das empresas de animação turística suficiente e 

adequada? Tem alguma proposta de alteração à legislação 

em vigor? “…não sou conhecedor profundo da legislação que 

regula este tipo de actividades…” 

 

“…havendo um enquadramento necessário, questões de 

segurança, questões de preservação da natureza, questões 
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também que ligam com o facto de não, por exemplo, não 

haver intromissão na vida privada doutrem, ou seja, se os 

circuitos passam por perto das casas de pessoas e assim, se 

vai invadir a privacidade. Questões gerais e questões que me 

parecem ser acolhidas por todas e do senso comum, desde 

que essas questões sejam reguladas juntamente com a 

questão da preservação da natureza e juntamente, com as 

questões da segurança, parece-me que isso chega em 

termos de enquadramento legislativo.” 

 

[Considera a legislação que regula o acesso e o exercício da 

actividade das empresas de animação turística suficiente e 

adequada? Tem alguma proposta de alteração à legislação 

em vigor?] “Eu aí não sou um grande conhecedor, desculpe a 

minha insuficiência, mas já há legislação nessa área segundo 

eu sei.” 

 

 


