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RESUMO 
 

Na sociedade contemporânea temos vindo a assistir a profundas alterações de 

ordem económica, técnica, cultural e social, que afectam todos os sectores da 

vida, inclusive as práticas desportivas. Assim, surgem novas práticas que se 

desenvolvem no meio natural e que permitem o contacto com a natureza, 

vivenciando emoções fortes, aliadas à aventura, risco, adrenalina, prazer, bem 

como contemplação, relaxamento e alívio de stress (Feixa, 1995). No entanto, 

a massificação das Actividades Físicas de Aventura na Natureza poderá 

constituir um factor de distúrbio ambiental, ou, pelo contrário, uma forma de 

preservação, se bem desenvolvidas. O nosso estudo teve como objectivos: i) 

descrever os diferentes tipos de entidades que promovem estas actividades; ii) 

caracterizar as actividades desenvolvidas; iii) inferir acerca do conhecimento 

dos responsáveis das entidades relativamente ao desenvolvimento sustentável 

e Agenda 21; iv) verificar se na realização das actividades há preocupações 

com a preservação ambiental; v) caracterizar os recursos humanos presentes 

nas diferentes entidades e perceber se a formação profissional destes 

corresponde ao nível de exigência das actividades; vi) averiguar acerca das 

relações destas actividades com as novas formas de turismo; vii) analisar o 

conhecimento face à legislação. Realizámos 6 entrevistas semi-estruturadas 

(Ghiglione & Matalon, 1997) a responsáveis de entidades dos municípios de 

Espinho e Gaia, que posteriormente foram sujeitas à análise de conteúdo 

(Bardin, 1977). Foram estabelecidas 5 categorias principais, a saber: i) 

Entidade, ii) Actividades, iii) Turismo, iv) Meio Ambiente, v) Legislação. As 

principais conclusões deste estudo foram: nos 2 municípios estudados existem 

entidades públicas e privadas que promovem estas actividades, com objectivos 

e formas de actuação diferentes; o conhecimento dos responsáveis acerca do 

desenvolvimento sustentável e Agenda 21 é reduzido; parecem existir 

preocupações relativamente à preservação ambiental, mas que se traduzem 

em poucas acções concretas; a legislação do sector parece ter ainda lacunas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA NA 

NATUREZA, MEIO AMBIENTE, TURISMO, LEGISLAÇÃO. 

 VII



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIII



ABSTRACT 
 

In the present-day society we have seen many changes concerning 

economical, technical, cultural and social aspects, that affect every sectors of 

life, including sport practices. In this context, some new practices are 

developing, allowing the contact with nature, feeling strong emotions, that are 

connected with adventure, risk, adrenalin, as well as contemplation, relaxing 

and stress relief (Feixa, 1995). But the massification of Physical Activities of 

Adventure in Nature may be a factor of environmental disturbs, or, on the 

opposite point of view, a way to preserve it, if well developed. Regarding this, 

the goals of our study were: i) to describe the different types of entities that 

promote this activities; ii) to characterize the activities; iii) to find out what is the 

knowledge in what concerns sustainable development and Agenda 21 of the 

people responsible for the entities; iv) to be aware if, during the activities, there 

are concerns about environmental impacts; v) to describe the human resources 

that work in these entities and to understand if their education is adequate; vi) to 

understand the connections between these activities and the new types of 

tourism; vii) to determine if people are aware of law and how it affects their 

work. In trying to attain these objectives, in-depth interviews (Ghiglione and 

Matalon, 1997) were made to 6 entities of Espinho and Gaia. The texts resulting 

from the interviews were submitted to content analysis (Bardin, 1977), from 

which the following categories rose: i) Entity, ii) Activities, iii) Tourism, iv) 

Environment and v) Law. We reach these conclusions: in Espinho and Gaia 

there are public and private entities promoting these activities, with different 

goals and ways to act; people know few things about sustainable development 

and Agenda 21; there seems to be some concerns about environmental 

preservation, but do not appear to act accordingly; the law seems to have some 

absences.  

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL ACTIVITIES OF ADVENTURE IN NATURE, 

ENVIRONMENT, TOURISM, LAW. 
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RESUMÉ 
 
Dans la société contemporaine, nous sommes en train d’assister à de profonds 

changements d’ordre économique, technique, théorique, culturel et social qui 

affectent les secteurs de la vie, y compris les pratiques sportives. Ainsi, il surgit 

de nouvelles pratiques qui se développent dans un milieu naturel et qui 

permettent le contact avec la nature et de vivre des émotions fortes, alliées à 

l’aventure, au risque, à l’adrénaline, au plaisir, tout comme à la contemplation, 

au relâchement et à l’allégement du stress (Feixa, 1995). Cependant, la 

massification des Activités Physiques d’Aventure dans la Nature pourra 

constituer un facteur de trouble environnemental ou bien au contraire une 

manière de préservation, si elle est bien développée. Notre étude a eu comme 

objectifs: i) décrire les différents types d’entités qui promeuvent ces activités; ii) 

caractériser les activités développées; iii) inférer sur la connaissance des 

responsables des entités relativement au développement de subsistance et à 

l’Agenda 21; iv) vérifier si dans la réalisation des activités, il y a des 

préoccupations avec la préservation environnementale; v) caractériser les 

recours humains présents dans les entités et comprendre si la formation 

professionnelle de ceux-ci correspond au niveau d’exigence des activités; vi) 

s’enquérir des relations de ces activités avec les nouvelles formes de tourisme; 

vi) analyser la connaissance face à la législation. Nous avons réalisé 6 

entrevues semi-structurées (Ghiglione & Matalon, 1997) à des responsables 

des entités d’Espinho et de Gaia, qui postérieurement ont été soumises à 

l’analyse du contenu (Bardin, 1977). 5 catégories ont été établies: Entité, 

Activités, Tourisme, Environnement, Législation. Les conclusions de cette étude 

ont été: dans les 2 municipalités étudiées, il y a des entités publiques et privées 

qui promeuvent ces activités, avec des objectifs et des formes d’agir différents; 

la connaissance des responsables à propos du développement de subsistance 

et de l’Agenda 21 est réduite; il paraît y avoir des préoccupations relativement à 

la préservation environnementale; mais celles-ci se traduisent par peu d’actions 

concrètes; la législation du secteur paraît avoir encore des lacunes. 

 
MOTS-CLÉ: ACTIVITÉS PHYSIQUES D’AVENTURE DANS LA NATURE, 
ENVIRONNEMENT, TOURISME, LÉGISLATION. 
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I – INTRODUÇÃO 
 

 

Nos últimos tempos, temos assistido a uma série de mudanças a nível 

social, cultural, político e económico, que se repercutiram inevitavelmente nas 

diversas esferas da sociedade, incluindo nas práticas desportivas. De facto, 

como refere Constantino (1993, p.206) “são diferentes as modalidades, as 

maneiras de as praticar, as formas de treino, o vestuário desportivo, os 

equipamentos, os locais de prática”. Ou seja, o desporto, enquanto elemento 

representativo da sociedade, acompanhou as suas mudanças, dando origem a 

uma alteração do próprio conceito de desporto, que, por oposição ao seu 

sentido tradicional, tem vindo a assumir outros contornos e outras finalidades. 

Por exemplo, um dos objectivos pode ser “a ocupação dos tempos livres com o 

prazer de uma actividade diferente” (Melo, 2003, p.15). A este respeito, 

Lamartine da Costa (1997a) sugere que assistimos actualmente a uma 

superação das definições clássicas do desporto, geralmente apoiadas em 

categorias instrumentais de observação exterior (competição, regras, esforço 

físico, etc.), que estão a abrir espaço para concepções de manifestação interior 

e de observação latente. 

Simultaneamente, o stress das grandes metrópoles, as cidades cada vez 

mais cinzentas e poluídas e a correria constante do trânsito têm despertado 

nas pessoas uma vontade de “retorno à natureza”, como contraponto ao êxodo 

rural verificado em épocas passadas (Betrán & Betrán, 1995; Constantino, 

1993; Fortuna, Ferreira & Domingues, 2002; Pires & Philippi, 2004, entre 

outros). Com efeito, os espaços naturais têm, hoje em dia, uma procura cada 

vez maior, na tentativa de resgatar sensações visuais, auditivas e olfactivas 

muito diferentes das experimentadas nas cidades. Tal como referem Garcia & 

Pereira (2002), evidencia-se claramente um regresso das pessoas às zonas 

rurais, por oposição aos centros urbanos, onde se praticam actividades que se 

regem mais pelo relógio natural do que o mecânico. De facto, verificou-se um 

incremento da procura de actividades de lazer nos espaços naturais, 
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desenvolvidos em moldes diferentes dos praticados nos espaços urbanos 

(Melo, 2003). 

Não obstante, como refere Garcia (2005), face aos constantes 

progressos tecnológicos, a relação tempo de trabalho/ tempo de não trabalho 

tem sofrido importantes alterações ao longo das últimas décadas, surgindo o 

lazer como uma importante necessidade humana. As actividades desportivas 

constituem uma forma de ocupar esse tempo de lazer, como uma forma de 

ócio activo (Betiollo & Santos, 2003), em contraponto ao ócio passivo, como ver 

televisão, ler jornais e revistas, etc. (Fernández, 2002). 

Desta forma, juntando esses dois fenómenos actuais (prática de 

actividades físicas no tempo de lazer e o “retorno à natureza”), surgem as 

actividades físicas no meio natural. Estas actividades, para além de 

proporcionarem um contacto directo com a natureza, permitem vivenciar 

sensações e emoções fortes, nomeadamente adrenalina e risco. De facto, a 

busca de emoções, prazer, plenitude pessoal, numa ligação divertida e de 

contacto com a natureza, são as principais componentes destas actividades 

(Betrán, 1995). Para Correia (1991, p.3), “são práticas individualizadas, vividas 

na maior parte das vezes na companhia de amigos, onde se privilegia a 

aventura, a incerteza, a vertigem e o risco, em plena natureza”. 

  Estas novas práticas têm lugar num dos três planos terrestres: terra, 

água ou ar, mas necessitam de elementos tecnológicos para serem levadas a 

cabo em pleno (Betrán, 1995). Algumas das actividades1 mais praticadas são 

Pedestrianismo, Alpinismo, Montanhismo, Orientação, BTT, Escalada, Rappel, 

Slide, Rafting, Cannyoning, Parapente, Balonismo, entre outras. 

Após detectada esta tendência e como resposta à crescente procura, 

começam a surgir no mercado empresas que se dedicam a proporcionar aos 

seus clientes este tipo de actividades, enquadradas num estilo de turismo-

aventura ou turismo-ecológico. Assim, o mercado do turismo desenvolveu 

também um sector vocacionado para estas actividades, que tem ganho cada 

vez mais expressão nos últimos tempos. De facto, como aponta Betrán (1995), 

estas actividades têm-se incorporado nas sociedade de consumo através da 

                                                 
1 A listagem descritiva das AFAN encontra-se no anexo 3. 
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indústria ligada ao ócio, às férias e ao turismo, colaborando activamente para 

recuperar territórios deprimidos do ponto de vista económico, demográfico e 

social. 

 Ao mesmo tempo, numa tentativa de adequar as suas políticas 

desportivas aos novos valores sociais e desportivos (Cachada, 2003), também 

as autarquias têm vindo a incluir nos seus programas as AFAN, integradas nos 

gabinetes de Desporto, Turismo e Ambiente. 

Simultaneamente, surgem também diversos clubes e associações sem 

fins lucrativos que promovem e divulgam estas actividades e que têm tido um 

número crescente de associados. 

Devido a este incremento de pessoas e actividades no meio natural, 

algumas consequências negativas podem advir, principalmente por causa da 

massificação e utilização pouco cuidada dos recursos naturais. Estes, sendo 

escassos, são, por um lado, bastante apetecíveis, e por outro, bastante 

sensíveis. Por isso, estas actividades têm que ser pensadas e realizadas 

segundo uma lógica de desenvolvimento sustentável, ou seja, aquela que 

permite a satisfação das necessidades das gerações do presente e sem 

comprometer as das gerações futuras. Ou seja, como defende Melo (2003, 

p.17), “todos os praticantes destas actividades deverão ter consciência que se 

movem em meios sensíveis, que poderão lá não estar amanhã, ou ter ficado 

profundamente degradados, se não forem tomadas as devidas precauções”. 

Só assim, e em conjunto com políticas ambientais e de turismo, 

poderemos garantir a continuidade das AFAN no futuro, apostando nestas 

como um mercado com um potencial de desenvolvimento e expansão à escala 

mundial. 

 Dado o crescente número de praticantes e também de entidades a 

desenvolverem estas actividades, revela-se de extrema importância a 

existência de um quadro legal que seja adequado à realidade do sector, e que 

permita um desenvolvimento das actividades em harmonia com os desígnios 

da natureza e da sustentabilidade. Em Portugal foram já criados alguns 

diplomas para este sector, no entanto parecem ainda existir algumas lacunas e 
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factores de discórdia entre os vários intervenientes, como veremos no decorrer 

do trabalho. 

Face ao exposto anteriormente, propomo-nos realizar uma análise e 

caracterização das Actividades Físicas de Aventura na Natureza (AFAN) nos 

concelhos de Espinho e Gaia, tendo por base os seguintes objectivos: 

 

• Analisar a forma como estão estruturadas as entidades que 

promovem as AFAN; 

• Identificar as diferenças existentes entre as entidades públicas e 

privadas; 

• Inferir acerca do conhecimento dos responsáveis das entidades 

relativamente ao desenvolvimento sustentável e à Agenda 21; 

• Verificar como as empresas privadas perspectivam as suas 

actividades na prossecução de um desenvolvimento sustentável e as 

conciliam com os seus interesses económicos; 

• Verificar como as entidades públicas planeiam e concretizam as 

AFAN tendo em perspectiva, por um lado, as necessidades dos 

munícipes e por outro, o impacto ambiental das suas actividades, 

visando um desenvolvimento sustentado; 

• Caracterizar os recursos humanos requisitados por estes 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; 

• Verificar se as entidades relacionam o tipo de actividades 

desenvolvidas com as novas formas de turismo, aliando o meio 

ambiente às práticas desportivas; 

• Identificar o conhecimento e posição dos diferentes tipos de 

entidades face à legislação existente para o sector. 
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II – CAMPO METODOLÓGICO 
 

 

 A realização deste trabalho implica várias tarefas que possibilitem atingir 

os objectivos propostos da melhor forma possível. Assim, em primeiro lugar, 

optamos por desenvolver um enquadramento teórico e legal do estudo. Para 

melhor situarmos e compreendermos as AFAN, objectivo principal deste 

trabalho, entendemos ser necessário caracterizar a sociedade na qual elas 

surgem e se inserem e, como tal, o primeiro capítulo do enquadramento teórico 

está relacionado com este tema.  

Em seguida, após compreendermos o contexto e as mudanças na 

sociedade que fizeram despoletar estas novas práticas, vamos então 

caracterizá-las e defini-las, através de uma revisão bibliográfica que 

pretendemos exaustiva e adequada. 

 Por outro lado, tendo em conta que um dos objectivos se prende com a 

forma como as entidades perspectivam as suas actividades desportivas na 

prossecução de um desenvolvimento sustentável e preservação ambiental 

ecológica, parece-nos essencial estabelecer previamente, sob o ponto de vista 

teórico e conceptual, esses mesmos conceitos, mesmo para saber se o nosso 

grupo de estudo está a par das acções e documentos existentes a nível 

nacional e internacional. 

 As áreas do meio ambiente e desporto, em particular as AFAN, 

encontram-se directamente ligadas com as novas formas de turismo que 

surgiram recentemente, como o ecoturismo, o turismo natureza e o turismo 

activo, pelo que se mostra importante, do nosso ponto de vista, estabelecer um 

enquadramento teórico que relacione essas áreas, e mostre também alguns 

problemas inerentes, por exemplo, à sua massificação. 

 Seguidamente, estabelecemos o enquadramento teórico e legal das 

empresas de animação turística em Portugal, uma vez que o conhecimento 

destas entidades, a sua estrutura e modo de funcionamento constituem outro 

dos objectivos do nosso estudo. 

 9



 Assim, após termos completado a revisão bibliográfica, e de definirmos a 

metodologia a usar neste trabalho, passamos à apresentação e discussão dos 

resultados obtidos, para podermos tirar algumas conclusões e apresentar 

sugestões para futuras investigações. 

Como já referimos anteriormente, este trabalho insere-se num projecto 

de âmbito nacional2, que visa caracterizar e conhecer as AFAN. Dada a sua 

dimensão, e tendo em conta o tempo disponível para a sua realização, foi 

dividido em partes, pelo que este estudo se reporta aos municípios de Espinho 

e Gaia. 

   

 

II.1 – Grupo de estudo 
  

 
O grupo de estudo é constituído por entidades que se situam nos 

municípios de Espinho e Gaia, e que realizam e/ou proporcionam Actividades 

Físicas de Aventura na Natureza.  

As realidades destes dois municípios são semelhantes em diversos 

aspectos, nomeadamente a proximidade do mar, o nível sócio-económico dos 

seus habitantes e a ausência de zonas montanhosas no seu território. Assim, 

as características geográficas, sociais e económicas com que as entidades se 

deparam na oferta das actividades são semelhantes, ainda que a população e 

o território de Gaia sejam maiores do que de Espinho.  

Para o nosso estudo, seleccionámos dois tipos de entidades: públicas e 

privadas. As entidades privadas são constituídas por empresas (com fins 

lucrativos) que proporcionem AFAN ou clubes de associados (sem fins 

lucrativos) que promovam este tipo de actividades. As entidades públicas são 

representadas pelas autarquias de Espinho e Gaia, mais concretamente pelos 

representantes dos pelouros do Desporto ou empresas municipais 

responsáveis pela área do desporto no concelho. No sentido de preservar a 

identidade e propriedade das entidades seleccionadas, optámos por uma 

                                                 
2 Parcialmente financiado pelo PAFID, como consta na página de rosto desta dissertação. 
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designação neutra. Assim, as entidades serão doravante indicadas da seguinte 

forma: 

 

Entidades Públicas 

Entidade pública – E1 

Entidade pública – E2 

 

Entidades Privadas 

Entidade privada sem fins lucrativos – E3 

Entidade privada com fins lucrativos – E4 

Entidade privada com fins lucrativos – E5 

Entidade privada com fins lucrativos – E6 

 

 

II.2 – Corpus de estudo  
 

 

O corpus de estudo é constituído pelos documentos que vão ser sujeitos 

aos processos analíticos. Segundo Bardin (1977), o corpus deve ser exaustivo, 

representativo, homogéneo e pertinente. Neste estudo, o corpus é constituído 

pelas transcrições das entrevistas e por outros documentos fornecidos pelas 

entidades em estudo, nomeadamente as impressões dos sites das referidas 

entidades e por panfletos publicitários3.  

 

 
II.3 – A construção das entrevistas 
 

Existem vários tipos de entrevistas, nos quais varia a directividade, a 

estruturação e a flexibilidade das questões.   

                                                 
3 Estes não estão presentes na bibliografia nem nas outras fontes, como forma de preservar a 

identidade das referidas entidades. 
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Em Investigação Social, o tipo de entrevista mais utilizado é a semi-

aberta ou semi-estruturada. Neste tipo de entrevista, o investigador reúne um 

conjunto de perguntas-guia referentes a um determinado tema e o entrevistado 

é convidado a responder de forma exaustiva, falando abertamente com as 

palavras que desejar e pela ordem que lhe convier (Quivy & Campenhoudt, 

1997). Assim, é respeitado o quadro de referência do entrevistado – a sua 

linguagem e categorias mentais – e o entrevistador intervém apenas quando for 

necessário reencaminhar a entrevista para os objectivos a que se propõe na 

investigação. Adicionalmente, a entrevista semi-directiva permite recolher 

informação com alguma profundidade, e a sua flexibilidade permite ir ajustando 

as questões à medida que a conversa se vai desenrolando. 

A construção das entrevistas para este estudo passou por várias etapas 

até à sua validação final e concretização. Em primeiro lugar, foi efectuada uma 

exaustiva revisão bibliográfica, que permitiu, por um lado, recolher informação 

fornecida pelos autores mais conceituados na matéria, ou seja, a visão clássica 

do tema e, por outro lado, saber o estado do conhecimento da área, 

reportando-se a estudos e artigos mais recentes. Desta forma, ficámos com 

uma visão generalizada do tema e começaram a surgir os assuntos que 

queríamos incluir nas entrevistas.  

Foi elaborado um modelo de guião de entrevista, com as perguntas (em 

modo bruto), que posteriormente foram organizadas e melhoradas em termos 

de linguagem, em função do universo a quem iriam ser colocadas. Após o 

processo de auto-validação, cumpridos os requisitos de coerência e lógica 

interna, este guião foi entregue a um corpo de peritos que efectuou as 

correcções necessárias até ao guião final. 

Foram efectuadas entrevistas piloto no sentido de avaliar a clareza e 

pertinência das questões em relação aos objectivos propostos para cada um 

dos tipos de entidade em análise.  

Após a realização destas entrevistas de teste, foram então iniciadas as 

entrevistas às pessoas em representação das entidades em causa para o 

estudo. 
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As entrevistas foram realizadas entre 23 de Fevereiro e 4 de Maio de 

2006, e tiveram uma duração média de 25 minutos. Estas entrevistas foram 

gravadas após obtido o consentimento dos entrevistados e posteriormente foi 

efectuada a sua transcrição integral. A gravação das entrevistas mostra-se um 

procedimento eficaz pois permite obter uma reprodução fiel do discurso, com 

as suas repetições, pausas, hesitações, e permitirão uma análise que, apenas 

pela memória, não seria possível (Poirier, Clapier-Valladon & Raybaut, 1999). 

Os textos resultantes das transcrições foram tratados de forma a serem 

introduzidos no programa de análise de dados qualitativos QSR Nvivo 2.0. Este 

software informático tem um sistema de codificação altamente estruturado e 

permite o tratamento dos dados de modo mais fácil e rápido (Weitzman, 2000). 

 

 

II.4 – Análise de conteúdo 
 

 

Em investigação social, as entrevistas estão sempre associadas à 

análise de conteúdo. Esta constitui uma técnica para tratar a informação 

recolhida, analisando a forma que cada pessoa/entrevistado tem de se 

expressar. Podemos recorrer a uma análise do tipo quantitativo (análise de 

frequência), que permite inventariar as palavras ou símbolos chave, os temas 

maiores, os temas ignorados, os principais centros de interesse e também a 

uma análise mais do tipo qualitativo (análise avaliativa ou associativa), na qual 

é avaliado em que grau a categoria aparece no texto. Pode também recorrer-se 

a uma conjugação de ambas. 

Bardin (1977) reporta-se a duas funções essenciais da análise de 

conteúdo. Esta pode ter uma função heurística, que remete para a busca, a 

propensão à descoberta, e que, segundo este autor, é uma análise de 

conteúdo “para ver o que dá.” Pode ter também uma função de administração 

de prova, em que se confirmam ou não as hipóteses ou afirmações colocadas 

previamente.  
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De acordo com Vala (1986), a construção de um sistema de categorias 

podem ser feito a priori ou a posteriori. No primeiro caso, as categorias são 

definidas antes da análise do corpus, e decorrem do quadro teórico fornecido 

pela revisão bibliográfica. O investigador irá detectar a presença ou a ausência 

destas no corpus, bem como a sua frequência. Permitirá ainda ao investigador 

fazer inferências sobre hipóteses previamente formuladas. No segundo caso, 

as categorias surgem da leitura do corpus, ou seja, o sistema categorial não foi 

orientado por nenhum pressuposto teórico prévio. 

No entanto, estes dois tipos de procedimentos podem-se complementar, 

existindo categorias definidas a priori e outras que advêm da análise do corpus, 

sendo, por isso, criadas a posteriori. No nosso estudo temos estes dois casos. 

Isto porque, ao construir os guiões das entrevistas, fizemos uma categorização 

prévia, baseada na revisão bibliográfica efectuada. No entanto, as respostas 

obtidas nas entrevistas eram impossíveis de prever na sua totalidade, 

emergindo, desta forma, uma função heurística na aplicação desta técnica. 

Assim, podemos dizer que este estudo não é totalmente exploratório nem de 

administração de prova. Ou seja, não deixa de ser uma análise de conteúdo 

exploratória, porque os objectivos do trabalho são essencialmente de 

descrever, saber, conhecer, existindo, no entanto, elementos discutíveis que 

podem ser confrontados com a literatura, confirmando ou não algumas das 

ideias previamente estabelecidas.  

Antes de começar a análise propriamente dita, e para tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais, devemos efectuar uma pré-

análise (Bardin, 1977). Nesta fase, após a recolha dos documentos a analisar, 

ou seja, após realizadas e transcritas as entrevistas, devemos efectuar uma 

leitura flutuante, que nos irá proporcionar um primeiro contacto com os 

documentos, surgindo as primeiras impressões e orientações. Após esta 

primeira leitura, vão surgindo novas ideias para o seguimento da análise, bem 

como dos restantes procedimentos. Assim, a leitura flutuante apresenta-se 

como algo de muito importante para a análise de conteúdo e que tornará, 

pouco a pouco, a leitura mais precisa em função das concepções definidas 

previamente. 
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Reportando-nos agora às operações inerentes à análise de conteúdo 

apontadas por Vala (1986), são as seguintes: 

 

1. Delimitação dos objectivos e definição de um quadro de referência 

teórico orientador da pesquisa; 

2. Constituição de um corpus; 

3. Definição das categorias; 

4. Definição de unidades de análise; 

5. Quantificação e/ou interpretação. 

 

Seguindo as etapas propostas por este autor, começaremos então por 

delimitar os objectivos da nossa pesquisa. 

 

1. Delimitação dos objectivos e definição de um quadro de referência 

teórico orientador da pesquisa 

 

Um dos grandes objectivos deste estudo é conhecer e caracterizar as 

entidades que promovem as AFAN. Estas entidades podem ser de diversos 

tipos, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. Assim, escolhemos 

para as entrevistas representantes de todos estes tipos de entidades, para que 

as informações recolhidas possam representar pontos de vista diferentes, de 

acordo com as realidades próprias de cada uma. Referimo-nos a clubes, 

departamentos de desporto de autarquias locais, empresas de animação 

turística, empresas de organização de eventos desportivos, empresas 

municipais ligadas ao desporto. Nas entrevistas tentámos saber como estão 

estruturadas as entidades, quais os seus objectivos e missão, se desenvolvem 

parcerias com outras entidades e também um pouco da história da entidade. 

A nossa pesquisa também procura perceber quais as principais 

diferenças entre as entidades públicas e privadas, entre as que têm fins 

lucrativos e as que não têm, quer a nível de formas de actuação, actividades 
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desenvolvidas, quer na conciliação de interesses ambientais com económicos 

e recursos humanos. 

Este estudo tem também como objectivo caracterizar o tipo de AFAN 

realizadas pelas entidades seleccionadas, locais onde as realizam, número de 

participantes envolvidos, percepção destes face às actividades, normas de 

segurança e sazonalidade das actividades. 

Relativamente aos monitores que são recrutados para trabalharem 

nestas actividades, tentámos também saber que tipo de formação têm para tal, 

e se a formação profissional dos responsáveis pela concretização das 

actividades corresponde ao nível de exigência técnica e pessoal das 

actividades propostas. 

Tentámos ainda perceber quais as noções que os entrevistados têm 

relativamente ao desenvolvimento sustentável, educação ambiental, 

preservação da natureza e Agenda 21, no sentido de determinar até que ponto 

a sua forma de actuação tem em conta estes conceitos, e se o seu discurso se 

coaduna com os seus actos. 

Saber qual a relação entre Ambiente, Desporto e Turismo, na 

perspectiva dos entrevistados, foi também um dos objectivos da pesquisa, no 

sentido de tentar perceber qual o contributo para o turismo deste tipo de 

actividades e ainda qual determinar que tipo de ligação existe entre estas 

grandes áreas. 

O conhecimento da legislação também se afigurou como algo a retirar 

das entrevistas realizadas, bem como a opinião e propostas de alteração à 

mesma por parte dos entrevistados. Também se mostrou relevante apurar as 

principais dificuldades de actuação no mercado decorrentes dos imperativos 

legais, nomeadamente nas entidades com fins lucrativos. 

 

2. Constituição de um corpus 

 

Relativamente à constituição do corpus, como referido anteriormente, 

este é composto pelas transcrições das entrevistas efectuadas às entidades 
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em estudo, e ainda por outros documentos fornecidos por estas entidades, 

nomeadamente panfletos e impressões dos seus sites.  

 

3. Definição das categorias 

 

A categorização consiste num processo de simplificação e classificação 

de elementos pertencentes ao texto, identificando-os e posteriormente 

reagrupando-os de acordo com os critérios da análise. Desta forma, o sistema 

categorial organiza o corpus (Poirier et al, 1999) para potenciar a melhor 

apreensão e entendimento das mensagens que são transmitidas. 

Segundo Bardin (1977), a categorização consiste numa codificação que 

permite transformar os dados em bruto, após efectuada uma inventariação dos 

elementos e a sua posterior classificação, esclarecendo o analista acerca dos 

conteúdos e características dos textos. 

As qualidades atribuídas a um bom conjunto de categorias são (Bardin, 

1977): 

- Exclusão mútua – cada elemento não pode existir em mais do que uma 

divisão; 

 - Homogeneidade – deve existir apenas um princípio de organização; 

 - Pertinência, a objectividade, fidelidade; 

 - Produtividade – capacidade de fornecer resultados férteis.  

 

Neste estudo, foram definidas as seguintes categorias principais4, bem 

como algumas subcategorias: 

 

- Entidade 

• Clientes/Participantes 

• Recursos Humanos 

• Objectivos 

 

 

                                                 
4 A justificação destas categorias será feita no ponto II.5. 
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- Actividades 

• Descrição das actividades 

• Segurança 

 

- Turismo 

 

- Meio Ambiente 

• Preservação e impacto ambiental 

• Desenvolvimento sustentável 

• Agenda 21 

 

- Legislação 

• Entidade 

• Actividades 

 

 4. Definição das unidades de análise 

 

Podemos considerar os seguintes tipos de unidades de análise para 

efectuar uma análise de conteúdo: unidades de registo, unidades de contexto e 

unidades de enumeração. 

As unidades de registo são as unidades base dos segmentos de 

conteúdo e podem corresponder a palavras, temas, objectos, personagens, 

acontecimentos, etc. Segundo Vala (1986), são os objectivos e a problemática 

teórica que orientam a pesquisa e devem determinar a natureza das unidades 

a utilizar. Bardin (1977, p.99) diz-nos que “o tema é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios 

relativos à teoria que serve como guia”, desta forma, ao elaborar os guiões das 

entrevistas, já eram criadas as questões com base em temas que queríamos 

explorar, e, por outro lado, ao efectuar a leitura flutuante, novos temas, novos 

“núcleos de sentido” foram surgindo para complementar a análise. 

No entanto, a definição de unidades de registo não basta para garantir 

uma análise fidedigna. É necessário ter em conta o contexto em que estas são 
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utilizadas, para verificar se devem ou não ser enquadradas em determinada 

categoria. Assim, são estabelecidas unidades de contexto, que são o segmento 

mais largo de conteúdo que o analista examina quando caracteriza uma 

unidade de registo (Vala, 1986). Estas surgem para eliminar as dúvidas 

resultantes da ambiguidade na referência do sentido dos elementos 

codificados. 

De acordo com Bardin (1977), as suas dimensões devem ser óptimas de 

forma a permitirem uma compreensão da significação exacta da unidade de 

registo.  

Reportando-nos agora às regras de enumeração, ou seja, o modo de 

contagem, podem ser consideradas as seguintes (Bardin, 1977): 

 

- Presença/ausência; 

- Frequência; 

- Frequência ponderada; 

- Intensidade; 

- Direcção 

- Ordem; 

- Co-ocorrência. 

 

No nosso estudo apenas foi utilizada a primeira, no sentido da 

realização de uma análise do tipo estrutural e também avaliativa (explicadas 

mais à frente). 

 

5. Quantificação e/ou interpretação 

 

Após concretizadas as etapas anteriores, será então a altura de passar 

à fase da quantificação. Hoje em dia, o desenvolvimento de softwares 

específicos para este tipo de análise permite simplificar e tornar mais rápido o 

trabalho de quantificação, no entanto, não substituem a tarefa interpretativa, 

pois essa tem que ser, sem dúvida, um trabalho “humano”. 
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A análise dos dados pode assumir três tipos de direcções, de acordo 

com Vala (1986), que são a análise de ocorrências, a análise avaliativa e a 

estrutural. 

A primeira reporta-se a um tipo de análise de frequência, inventariando 

as palavras, os temas, os objectos que aparecem nos documentos estudados. 

Assume-se que quanto maior for o interesse do sujeito/entrevistado por 

determinado assunto ou objecto, mais vezes este será repetido. Importa 

também detectar os temas ou assuntos ignorados no discurso dos sujeitos, 

pois pode ser indiciador de algum tema que estes queiram evitar, por algum 

motivo, nomeadamente, temas controversos, falta de conhecimento ou 

informação, etc. 

O segundo tipo é uma análise avaliativa, na qual se estudam as atitudes 

da fonte relativamente a determinados objectos (Vala, 1986). Estas atitudes 

podem ser favoráveis ou desfavoráveis, e determinam quais os atributos 

associados aos diferentes objectos.  

Um terceiro tipo de análise é a estrutural ou associativa, na qual se 

estabelecem inferências sobre a organização do sistema de pensamento da 

fonte implícito no discurso que se pretende estudar (Vala, 1986). Neste caso, o 

material é utilizado como uma estrutura, e através do qual se podem fazer 

associações entre objectos, estudando as relações que se estabelecem entre 

eles.  

Neste estudo, faremos uma análise estrutural e também avaliativa, uma 

vez que pretendemos fazer inferências ou conjecturas entre as várias 

categorias. No entanto, teremos apenas em consideração a presença ou 

ausência das unidades de contexto no corpus, uma vez que não nos parece 

relevante inventariar, através de uma análise de frequência, o número de vezes 

que cada entrevistado se refere a um determinado assunto, mas sim o que diz 

(ou omite) em relação a ele. 
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II.5 – Justificação do sistema categorial5 
 

 

No nosso estudo definimos cinco categorias principais e algumas 

subcategorias, que se prendem com os objectivos do estudo e as palavras-

chave deste trabalho. Assim, passemos a explicar cada uma delas. 

 

Categoria A – ENTIDADE 

 

• Clientes/Participantes 

• Recursos Humanos 

• Objectivos 

 

Esta categoria pretende caracterizar a entidade em questão, 

conhecendo um pouco da sua história, da sua estrutura, dos seus objectivos e 

dos recursos humanos que aí trabalham. Pretende-se, por outro lado, saber 

qual tem sido a evolução em termos de clientes/participantes, qual o público-

alvo e quais as expectativas e a percepção destes em relação à entidade, para 

poder situar a entidade no mercado e conhecer a sua posição. Procura-se, 

ainda, saber se a entidade realiza parcerias com outras, conhecendo a sua 

forma de actuação. Pretendemos ainda saber qual a formação que os 

monitores da entidade têm, bem como determinar se esta dá formação em 

áreas específicas e até que ponto a valorizam.  

Neste estudo, temos dois tipos de entidades, as privadas e as públicas. 

Dentro das privadas existem aquelas que têm fins lucrativos, como por 

exemplo as empresas de animação turística, e as que não têm fins lucrativos, 

como os clubes ou associações de praticantes. Relativamente às públicas, 

estas são as representantes das autarquias locais na área desportiva, e podem 

                                                 
5 Os resultados do nosso estudo, isto é, o sistema categorial composto pelas categorias, 
subcategorias e respectivas unidades de contexto, encontram-se na sua totalidade no anexo 4. 
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ser departamentos ou divisões camarárias ou então empresas públicas que 

sejam responsáveis pelo desporto no concelho. 

Assim, tendo em consideração os vários tipos de entidade, procuramos 

encontrar as principais diferenças e semelhanças no que diz respeito aos 

aspectos mencionados anteriormente, caracterizando cada uma delas. 

 

Categoria B – ACTIVIDADES 

 

• Descrição das actividades 

• Segurança 

 

Nesta categoria procuraremos saber quais as actividades que cada 

entidade promove, para construir um quadro de referência ao nível das AFAN 

nos concelhos de Espinho e Gaia. Teremos em consideração não só o que foi 

dito nas entrevistas, mas também a informação constante nos panfletos e/ou 

sites das entidades.  

O tipo de actividades que desenvolvem também servirá para caracterizar 

a entidade, e conhecer a sua forma de actuação, permitindo determinar quais 

são aquelas mais procuradas ou desejadas pelos clientes ou participantes. 

Como refere Betrán (1995), as AFAN podem desenvolver-se nos três 

planos terrestres: terra, água e ar, e precisam da colaboração imprescindível 

da tecnologia (a nível de equipamentos, utensílios, meios de controle e 

previsão, entre outros) para serem realizadas. 

Como actividades desenvolvidas no ar podemos referir o balonismo, o 

parapente, paraquedismo, asa-delta, entre outras. Alguns exemplos de 

actividades desenvolvidas na água são o hidrospeed, cannyoning, rafting, 

canoagem, surf, kite-surf, body-board, mergulho. Algumas das actividades 
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terrestres são o BTT, a orientação, montanhismo, escalada, espeleologia, todo-

o-terreno, paintball 6. 

Existem entidades que, em vez de promoverem uma actividade 

isoladamente, fazem multi-actividades, combinando duas ou mais actividades 

para tentar diversificar a sua oferta. 

Outro aspecto a analisar prende-se com as questões de segurança 

relacionadas com as actividades, saber quais os procedimentos habituais e 

também inferir acerca da incidência de acidentes. Assim, tentaremos perceber 

quais os aspectos que, na opinião dos entrevistados, são mais importantes 

para garantir a segurança dos participantes no decorrer das actividades, e se 

tomam medidas no sentido de minimizar os riscos inerentes a estas práticas. 

 

Categoria C – TURISMO 

 

Com esta categoria procuramos saber qual o contributo para o turismo 

das AFAN, na perspectiva de cada entidade, bem como a relação que 

estabelecem entre Turismo, Desporto e Meio Ambiente.  

Por outro lado, procuraremos, ainda que não exista nas entrevistas 

nenhuma pergunta directa sobre este aspecto, saber se as entidades estão 

familiarizadas com os novos tipos de turismo que se relacionam com Desporto 

e Natureza, nomeadamente Eco-Turismo, Turismo Natureza, Turismo 

Aventura, Turismo Activo, entre outros, que, como referem Pereira e Félix 

(2002), correspondem ao desejo do turista moderno de fazer parte da acção, 

experimentar, vivenciar situações e momentos únicos. 

 

 

 

 

                                                 
6 No anexo 3 podemos encontrar uma breve descrição de algumas AFAN referidas. 
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Categoria D – MEIO AMBIENTE 

 

• Preservação e impacto ambiental 

• Desenvolvimento sustentável 

• Agenda 21 

 

Esta categoria surge com o objectivo de saber se os entrevistados têm 

preocupações ao nível da preservação ambiental, se têm em conta as 

questões ligadas ao meio ambiente na realização das suas actividades. Uma 

vez que, como refere Constantino (1993), existe hoje em dia uma tendência 

crescente de deslocação dos espaços tradicionais de prática desportiva para o 

meio natural, então será muito importante analisar os impactos e as 

consequências que esta “transição” trazem para o meio ambiente e para as 

populações locais, determinando se a sua forma de actuação tem em conta 

estes aspectos.  

Por outro lado, procuramos saber qual o conceito de desenvolvimento 

sustentável e a sua aplicabilidade na perspectiva dos nossos entrevistados, 

bem como o conhecimento de programas internacionais relacionados com este 

tema, nomeadamente a Agenda 21. Uma vez que grandes organizações 

mundiais ligadas ao desporto e também ao turismo, como por exemplo a World 

Tourism Organization (WTO), o International Olympic Committee (IOC), o 

World Travel and Tourism Council (WTTC), já criaram a sua própria Agenda 21 

e demonstram enormes preocupações a nível da preservação ambiental e 

sustentabilidade das suas acções, pretendemos saber até que ponto as 

entidades envolvidas no nosso estudo estão a par destas acções e destes 

temas. 

Procuramos, também, perceber se as entidade promovem, de alguma 

forma, a educação ambiental, e, de uma maneira geral, quais as preocupações 

ecológicas que as suas práticas reflectem. Como refere Garcia (1997, p.17), 

“na ânsia de a conhecer, o Homem interveio na natureza, causando 

desequilíbrios que estão à vista de todos”.  
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Será importante notar nos discursos dos nossos entrevistados se existe 

coerência entre o que é dito e o que é feito, no sentido de perceber até que 

ponto as suas preocupações se traduzem em acções concretas. 

 

Categoria E – LEGISLAÇÃO 

 

• Entidade 

• Actividades 

 

A legislação neste sector é relativamente recente e parece ter ainda 

diversas lacunas, nomeadamente na questão da formação dos monitores e 

responsáveis pelas actividades, nas questões da segurança e também da 

preservação ambiental. Assim, esta categoria está relacionada com as 

anteriores, uma vez que ao impor ou omitir certos aspectos condiciona a forma 

como cada entidade actua e desenvolve as suas actividades. 

Com esta categoria, procuraremos saber qual o conhecimento dos 

entrevistados face à legislação em vigor, bem como a posição destes face a 

questões concretas, por exemplo no que diz respeito às Áreas Protegidas (AP) 

e ao Programa Nacional de Turismo Natureza (PNTN). Pretendemos saber até 

que ponto os entrevistados conhecem este programa e qual a opinião que têm 

sobre a sua composição, funcionamento e aplicabilidade. Uma vez que as APs 

estão directamente relacionadas com o PNTN, queremos verificar se os nossos 

entrevistados costumam actuar nestas áreas ou não e por que motivos.  

A análise será dividida em duas partes, quando as unidades de contexto 

assim o justificarem, sendo a primeira relativa às questões de legislação das 

próprias entidades e a segunda referente aos aspectos normativos das 

actividades. 

Pretende-se também saber se os entrevistados têm alguma sugestão ou 

crítica à legislação existente, para tentarmos perceber se a sua forma de 
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actuação está de alguma forma limitada ou condicionada pelo enquadramento 

legal.  
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III – A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E O EMERGIR DAS 
NOVAS PRÁTICAS DESPORTIVAS NO CONTEXTO NATURAL 
 

 

Para melhor percebermos e caracterizarmos estas novas práticas 

desportivas, objectivo principal do nosso trabalho, é necessário analisarmos a 

sociedade na qual elas se inserem, enquadrando-as num contexto sócio-

cultural que possa, porventura, justificar o seu aparecimento e a sua evolução. 

Para Marinho (2004, p.49), “Vivemos, hoje, um tempo de intensidades, 

um tempo cronometrado, medido, comprado, estimado, manipulado, 

calculado”. A sociedade actual parece ser, igualmente, dominada pela 

incerteza, pelo descrédito, pela insegurança, pela desconfiança. O stress, as 

pressões laborais, familiares, culturais e sociais contribuem para uma 

desorientação geral, que Giddens (2002a) descreve como algumas situações 

que experimentamos ao sermos apanhados num universo de acontecimentos 

que não compreendemos inteiramente e que parecem fugir ao nosso controlo. 

Este mesmo autor considera que estamos a viver as consequências da 

modernidade 7 , que acarretaram transformações na sociedade de carácter 

intensivo e extensivo (Giddens, 2002b). A intensividade refere-se a alterações 

de características íntimas e pessoais da existência quotidiana, e a 

extensividade, reporta-se ao estabelecer de formas de interligação social à 

escala do globo (idem). De facto, a globalização implica que os acontecimentos 

ocorridos num dado local possam produzir impactos significativos noutros 

locais (Urry, 2000). No entanto, este autor realça o carácter não-linear das 

relações no mundo social, ou seja, adicionando dois ou mais elementos, o 

efeito decorrente poderá trazer resultados dinamicamente diversos, uma vez 

que os elementos interagem de uma maneira não aditiva.  

Talvez seja por esse motivo que, para Giddens (2002a), estamos a ser 

empurrados por uma ordem global que ainda não compreendemos na 

totalidade, mas cujos efeitos já se fazem sentir. O mesmo é defendido por 

                                                 
7 A modernidade refere-se a modos de vida e de organização social que emergiram na Europa 
cerca do séc. XVII, adquirindo uma influência quase universal (Giddens, 2002). 
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Fernandes (1999), ao dizer que as pessoas sentem que as suas condições de 

vida estão em mudança contínua, acarretando transformações para as quais 

nem sempre estão consciente e convenientemente preparadas. Estas 

transformações afectam as instituições tradicionais, como as nações, as 

famílias e o trabalho, que mantêm a sua “carapaça exterior”, mas que no 

interior terão sofrido várias modificações, fruto de uma mistura de influências 

(Giddens, 2002a). 

Em simultâneo, tal como refere Morin (1996), a crise dos fundamentos 

afecta todo o pensamento contemporâneo. As verdades que se diziam 

absolutas, resultantes do conhecimento científico, foram muitas vezes postas 

em causa e refutadas, chegando-se à conclusão que nenhuma teoria científica 

se pode pretender absolutamente certa (idem). Ora, toda esta problemática, 

ultrapassa rapidamente os pensadores, os investigadores, os cientistas, etc., 

estendendo-se a toda a sociedade, e resultando num clima de incerteza e 

dúvida generalizado. Talvez por isso se assista ao descrédito da razão, pois o 

racionalismo perde terreno ao deixar de explicar muitos dos acontecimentos e 

desastres da humanidade (Queirós, 2002). Como refere Giddens (2002a), 

algumas das razões que levaram o homem a pensar que a sua vida se tornaria 

mais fácil e previsível, como os progressos tecnológicos e científicos, tiveram, 

por vezes, efeitos totalmente opostos. Neste sentido, como afirma Pereira 

(2004), encontramo-nos numa fase em que a perda de confiança na razão 

conduz a um relativismo e subjectivismo que afecta todos os âmbitos do ser, do 

conhecer e do viver, conduzindo a um pluralismo e politeísmo de valores. Com 

efeito, “são questionados os valores e as práticas herdados do passado, são 

porventura abalados os fundamentos sobre que assentava a existência” 

(Fernandes 1999, p.16). 

É decorrente deste politeísmo e relativismo de valores que surgem 

expressões como a “Era do Paradoxo” (Handy, 1994). Esta expressão é 

utilizada cada vez mais na tentativa de explicar os dilemas que aparecem aos 

governos, nos negócios e, cada vez mais, aos indivíduos. Segundo este autor, 

quanto mais sabemos, mais confusos ficamos, quanto mais aumentamos a 

nossa capacidade técnica, mais débeis nos tornamos. Ao mesmo tempo, 
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somos capazes de produzir mais alimentos do que os necessários, mas não 

conseguimos alimentar os que morrem à fome, conseguimos decifrar os 

mistérios das galáxias mas não os das nossas famílias (idem).  

Por outro lado, numa tentativa de contrariar o pessimismo reinante, o 

culto do carpe diem parece instalar-se de uma forma crescente. Assim, valores 

hedonistas, de prazer, de fruição do momento, tendem a ocupar lugares cada 

vez mais importantes na pirâmide axiológica da sociedade. Ou seja, tal como 

refere Lipovetsky (1983, pp.98-99), “o prazer e a estimulação dos sentidos 

tornam-se os valores dominantes da vida corrente”. Ao mesmo tempo, o 

indivíduo torna-se valor central; como diz Constantino (1993, p.206), “valoriza-

se a pessoa humana”. Ainda segundo este autor, uma parte do que 

anteriormente era tido como egoísmo, vaidade, narcisismo, é actualmente 

considerado um direito da pessoa humana, perdendo um pouco da sua 

conotação negativa. Assim, “vontades, aspirações, outrora reprimidas ou 

censuradas, tendem hoje a exprimir-se de um modo individualizado, mais 

libertas, mais psicologizadas, mais intimistas, mais hedonistas” (idem, p.206). 

Desta forma, surgem novas finalidades e legitimidades sociais, baseadas em 

“valores hedonistas, respeito pelas diferenças, culto da libertação pessoal, da 

descontracção, do humor e da sinceridade” (Lipovetsky, 1983, p.9). 

Neste contexto, parece certo que novos valores se imponham, 

advogando o livre desenvolvimento da personalidade, a realização pessoal, a 

afirmação do eu, dando origem a um incremento da diversidade e do 

individualismo (A. Correia, 1991). Na realidade, pode dizer-se que o 

individualismo é uma das principais características da modernidade, ou da 

sociedade moderna, estando associado, mais do que ao reino da razão, à 

libertação dos desejos e à satisfação das exigências (Touraine, 1994). Na 

perspectiva de Braga da Cruz (1989), o individualismo presente na sociedade 

contemporânea resulta de uma certa saturação de ideias colectivistas, de 

ideias societárias ou mesmo comunitárias que existiram anteriormente. Ainda 

segundo o mesmo autor, este individualismo é fortemente baseado no 

hedonismo, em que o que conta é, fundamentalmente, o instinto e o prazer, e a 

necessidade de tudo experimentar. Para J. Correia (2001), assistimos a uma 

 31



mudança de perspectiva epistemológica, que levou a conceder ao individual o 

primórdio que outrora fora concedido ao colectivo. Assim, “a tendência urbana 

e moderna dirige-se para a consolidação de formas individualizadas de 

experiência e que compelem as pessoas a olharem-se a si mesmas como o 

centro do planeamento e condução da sua vida” (idem, p.3).  

 Estes novos comportamentos e atitudes característicos da sociedade 

contemporânea inserem-se numa nova forma de a sociedade se organizar e 

orientar. De facto, nas sociedades tradicionais, o indivíduo aparecia dissolvido 

na colectividade, tendo a sua existência uma dimensão essencialmente 

comunitária (Fernandes, 1999). Neste tipo de sociedade, tornava-se difícil ao 

indivíduo estabelecer contactos para além da família, da aldeia ou da freguesia, 

originando contactos inter-individuais limitados ao espaço envolvente (idem). 

Hoje em dia, na sociedade contemporânea, multiplicam-se os contactos 

sociais, diferenciam-se os agrupamentos e aumenta a mobilidade de todo o 

género e, como tal, a pressão colectiva que antes funcionava como um factor 

auto-regulador, perde a sua capacidade de influência (Fernandes, 1999). Face 

a esta desfragmentação das colectividades e decorrente de toda uma série de 

relações e papéis sociais a que tem que corresponder, o sujeito transformou-

se, sendo hoje e cada vez mais um ser individual. 

Na perspectiva de Simmel (2001), a base psicológica sobre a qual se 

constrói a individualidade é a intensificação da vida emocional, decorrente da 

mudança brusca e continuada dos estímulos internos e externos. Ou seja, tudo 

o que tem carácter inesperado e provoca estímulos intensos é desejado, 

procurado pelo indivíduo, em contraponto à rotina e ao quotidiano.  

Na busca destas emoções e estímulos fortes, aparece como factor 

essencial o risco. Segundo Giddens (2002a), o risco é a dinâmica estimuladora 

de uma sociedade em mudança, apostada em determinar o seu próprio futuro, 

em vez de depender de factores como a religião, o divino, ou a tradição.  

Não obstante, o risco está sempre ligado à incerteza, a probabilidades, a 

estimativas. De acordo com o autor supracitado, o termo “risco” só nasce na 
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época moderna8, e surge da compreensão de que os resultados inesperados 

podem ser consequência das nossas próprias actividades e decisões, em vez 

de serem resultantes de propósitos divinos ou da natureza. Assim, substitui o 

que anteriormente era considerado destino ou sorte (Giddens, 2002a). É de 

salientar que, embora exista uma relação entre risco e perigo, estes não são a 

mesma coisa. Para Giddens (2002b), o risco pressupõe o perigo, mas não 

necessariamente a consciência desse perigo. Assim, qualquer pessoa que 

corre um “risco calculado”, está consciente da ameaça que uma determinada 

acção acarreta, ou seja, desafia o perigo. No entanto, existem situações em 

que os sujeitos não estão cientes de quanto são arriscadas, logo estes 

desconhecem os riscos que correm.  

Giddens (2002a) distingue dois tipos de risco, o risco exterior, a que 

estamos sujeitos por imposições da natureza, por exemplo, e o risco 

provocado, que decorre da acção humana, das suas opções e decisões. 

Existem algumas actividades cujos padrões de risco estão 

institucionalizados, como a bolsa, os jogos, as apostas. No plano desportivo 

aparecem também actividades com níveis de risco diferentes, constituindo, em 

todos os casos, a aceitação do risco um dos requisitos da excitação e da 

aventura. Giddens (2002b) refere, igualmente, que nestas circunstâncias em 

que os padrões de risco estão institucionalizados, dentro de estruturas 

circundantes de confiança, a destreza e o acaso são factores que limitam esse 

risco, e normalmente este é conscientemente calculado. Assim, consoante os 

diferentes níveis de risco, são proporcionadas às pessoas várias opções, as 

quais serão escolhidas de acordo com as características e expectativas de 

cada um. De facto, é assim que opera o processo de personalização que vigora 

na sociedade actual: “novo modo de a sociedade se organizar e se orientar, 

novos modo de gerir os comportamentos (…) com o mínimo possível de 

coacção e o máximo possível de opções” (Lipovetsky, 1983, p.8). 

Segundo o mesmo autor, este processo de personalização corresponde 

à instalação de uma sociedade flexível, assente na informação e na 

                                                 
8 Este termo parece ter surgido na língua inglesa no séc. XVII (Giddens, 2002a). 
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estimulação das necessidades, onde a realização pessoal e o respeito pela 

singularidade subjectiva são valores fundamentais. Assim, o direito de o 

indivíduo ser absolutamente ele próprio, de fruir ao máximo a vida, decorreu no 

seio de uma revolução do consumo, que permitiu e estimulou o 

desenvolvimento dos direitos e deveres do indivíduo (idem). Este autor refere 

mesmo que “para caracterizar a sociedade e o indivíduo moderno, não há 

referência mais decisiva do que o consumo” (Lipovestsky, 1983, p.99). 

De facto, hoje em dia, a produção e comercialização de bens e serviços 

atinge enormes dimensões. As indústrias, aproveitando economias de escala, 

produzem em grandes quantidades, diminuindo os custos de produção 

unitários. Desta forma, muitos bens se tornaram mais acessíveis e disponíveis 

para muitos mais consumidores. Ao mesmo tempo, o leque das escolhas dos 

indivíduos aumenta, mas origina uma certa uniformização dos 

comportamentos, pois todos têm acesso ao automóvel, à televisão, à coca-

cola, aos jeans, às migrações sincronizadas do fim-de-semana (Lipovetsky, 

1983). Ou seja, como diz Constantino (1997), assistimos a uma massificação 

ao nível das ideias e dos comportamentos, mas por outro lado a movimentos 

de autonomização e individualização de gostos e estilos de vida.  

A nível dos bens e serviços de consumo, assistimos actualmente a uma 

personalização dos mesmos, onde tudo parece “feito à medida”, como forma 

de captar grupos de consumidores cada vez mais específicos (Fortuna et. al, 

2002). Assim, a oferta tende a ser cada vez mais personalizada, fazendo jus à 

necessidade dos indivíduos de se sentirem únicos e singulares. De facto, como 

refere Correia (1991, p.3), “podemos observar um incremento na oferta de 

programas individualizados: nos desportos, nas tecnologias, na moda, nos 

serviços públicos, nas relações humanas”.  

 Nesta sociedade de consumo, tudo o que seja economicamente 

vantajoso, comercialmente atractivo e com capacidade de competir em 

mercados dinâmicos pode ser considerado um produto de consumo. É neste 

contexto que Heinemann (1994) considera que o desporto também se 

enquadra neste leque de produtos, uma vez que existe um grande mercado à 
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sua volta, a nível de patrocínios, infra-estruturas, equipamentos, vestuário e 

calçado, entre outros, e por outro lado, as ofertas desportivas, quer em termos 

de modalidades, de vestuário, etc., são igualmente alvo de uma cada vez maior 

personalização, adaptando-se a tudo e todos. 

Não obstante, as novas práticas desportivas, onde a busca do prazer, a 

fruição do momento, a aventura e o risco são factores essenciais, adequam-se 

aos novos valores hedonistas e consumistas da sociedade contemporânea, 

constituindo-se cada vez mais como alternativas ao desporto mais tradicional. 

Para Garcia (2005), outro factor constitui uma das manifestações mais 

visíveis desta transição secular9: o tempo livre. Com efeito, devido à elevada 

velocidade da mudança tecnológica, da mecanização da indústria, da entrada 

tardia no mercado de trabalho resultante de um maior tempo para formação, de 

uma reforma antecipada e aumento da esperança de vida, entre outros, o 

tempo livre10, aumentou significativamente (idem).  

Para ocupação deste tempo livre, que também pode ser de lazer, 

surgem cada vez mais alternativas, com especial incidência para aquelas que 

proporcionam um contacto com a natureza. De facto, o cenário natural é cada 

vez mais procurado para as actividades desportivas, pois a sua variabilidade 

contrapõe-se à rotina quotidiana, e proporciona um regresso às origens, sejam 

culturais, sejam naturais, do indivíduo (Pereira & Félix, 2001). Desta forma, o 

campo, que é objecto de êxodo dos seus naturais, torna-se para os citadinos o 

espaço de procura de um mundo perdido (Fernandes, 1999). 

No entanto, como alerta Constantino (1993, p.206), “a dinâmica das 

práticas do tempo livre não escapa às tentativas de uniformização e de 

estandardização comercial, características da sociedade de consumo”. Assim, 

                                                 
9  A secularização está relacionada com a perda de fé decorrente da emergência da 
racionalidade e da “necessidade de libertação” do indivíduo, que este começou a sentir perante 
os conhecimentos que foi adquirindo ao longo da história, surgindo como valor central da 
sociedade (Pereira, 2004). 
10 A este respeito, Elias e Dunning (1992) alertam para não confundir tempo livre com lazer. 
Segundo estes autores, o tempo livre deve ser entendido como tempo liberto das 
preocupações do trabalho, onde só parte dele é utilizado para actividades de lazer. Todas as 
actividades de lazer são também de tempo livre, não sendo o inverso verdadeiro. 
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a massificação destas actividades em contacto com o meio natural, ou a sua 

realização descuidada poderão trazer consequências irreversíveis para o 

ambiente. 

No próximo capítulo iremos analisar mais detalhadamente as novas 

práticas desportivas da sociedade contemporânea, as suas características, 

formas e meios de realização, que denominamos de Actividades Físicas de 

Aventura na Natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – AS ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA NA NATUREZA 
 

 

 

 

 

 37



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38



IV – AS ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA NA NATUREZA 
 

 

 Apresentámos no capítulo anterior o enquadramento sócio-cultural que 

fez emergir uma nova realidade lúdica no universo das práticas corporais, nos 

países economicamente mais avançados, apresentando-se como uma 

alternativa aos desportos “tradicionais”, com fins, motivações e características 

claramente diferentes (Betrán, 1995). 

 Antes de mais, torna-se necessário estabelecer uma designação comum 

para essas novas práticas, que abranja as suas principais características e que 

constitua o quadro conceptual que utilizaremos neste estudo. Vários autores 

referem a dificuldade em encontrar essa designação comum, como é o caso de 

Betrán (1995); Guzmán (2002); Miranda, Lacasa & Muro, (1995), entre outros. 

Assim, algumas das denominações que encontramos são: 

 

• Novos Desportos 

• Desportos de Aventura 

• Desportos Tecno-ecológicos 

• Desportos em Liberdade 

• Desportos Californianos 

• Desportos Selvagens 

• Actividades deslizantes de aventura e sensação na natureza 

• Actividades desportivas de recreio e turísticas de aventura 

• Actividades de Diversão (“Fun”) 

• Desportos glisse 

• Outdoor Adventure Recreation 

• Desportos de Sliz 

• Actividades Físicas de aventura na natureza 

 

Apesar das diferentes denominações, todas elas apresentam 

características comuns (Miranda et al, 1995) que, em termos genéricos, se 

traduzem no seu carácter inovador e alternativo aos desportos tradicionais, na 
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componente de risco e aventura associada à sua prática e na utilização do 

meio natural como cenário da prática. 

Para o nosso estudo, optámos pela utilização da última denominação 

acima apresentada “Actividades Físicas de Aventura na Natureza” (AFAN), 

uma vez que nos parece ser a mais adequada e a mais completa. De facto, 

engloba os três aspectos essenciais que caracterizam estas práticas – 

Actividades Físicas, pois tratam-se de práticas desportivas cujas componentes 

físicas e lúdicas são fundamentais; Aventura – constituem factores 

indispensáveis destas actividades as sensações de adrenalina, risco, o atingir 

de outros estados de consciência, bem como as sensações de prazer, de 

diversão e busca do desconhecido; Natureza – o meio natural constitui-se 

como um cenário privilegiado para estas actividades, no qual se aproveitam as 

energias provenientes da natureza (como a energia eólica, a força das marés e 

das correntes ou a força da gravidade).  

As AFAN podem ser desenvolvidas nos três planos terrestres: a terra, a 

água e o ar, no entanto precisam da colaboração imprescindível da tecnologia 

para a sua realização plena (Betrán, 1995). De facto, alguns instrumentos de 

previsão e medição meteorológica são fundamentais para actividades de 

montanha, para actividades de voo, etc. Por outro lado, o desenvolvimento 

tecnológico melhorou a construção das canoas, rafts e outras embarcações 

possibilitando um melhor desempenho de actividades aquáticas. Os materiais 

usados quer nos equipamentos, quer no vestuário, são também muito mais 

leves e práticos, melhorando as condições de realização das actividades. 

Verificamos, assim, que o desenvolvimento tecnológico foi um dos factores 

cruciais para o crescimento e difusão das AFAN nos últimos tempos (Betrán, 

1995). 

Não obstante, outros factores contribuíram para a expansão das AFAN. 

Tal como referido no capítulo anterior, da sociedade actual emergem novos 

valores, que se repercutem inevitavelmente nas práticas desportivas. Hoje em 

dia, o hedonismo, o prazer, o individualismo, a estética encontram-se no topo 

do quadro axiológico da sociedade, constituindo-se também como algumas das 

motivações para a prática desportiva. Assim, neste novo contexto social, que 
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sofreu mutações de ordem económica, técnica, cultural e social, todos os 

sectores absorvem estas transformações, inclusivamente o desporto 

(Constantino, 1997). Como refere Pereira (2004), surgem novas actividades 

desportivas, livres de cronómetro, de confronto, de competição, em prol de uma 

fruição e desenvolvimentos pessoais. 

Desta forma, as AFAN vão de encontro à necessidade do indivíduo de 

experimentar emoções fortes, de um certo “espírito rebelde e inconformista” 

(Bétran & Bétran, 1999), onde o corpo não representa um meio, mas sim um 

fim em si mesmo, sendo o destinatário final das sensações e emoções 

vivenciadas nas actividades (Bétran, 1995). Esta ideia é também partilhada por 

Constantino (1997, p.119), que nos fala da nova concepção da utilidade do 

corpo na prática desportiva “a um corpo a quem eram solicitadas despesas 

essencialmente energéticas para a obtenção de objectivos que lhe eram 

exteriores (o resultado, a marca, a vitória) surgiram modalidades onde o corpo 

é meio e fim, de movimentos de prazer sensório-motriz”. De facto, como 

referem Pereira & Félix (2001), mais do que o esforço, é importante que se 

sinta e que se busque o máximo prazer no que se faz. Assim, a fruição do 

momento é algo de extrema importância no que concerne às AFAN, ou seja, 

como diz Feixa (1995), de viver o presente a todo o custo. 

Estas actividades permitem aos indivíduos saírem da rotina do seu dia-

a-dia, do meio urbano, para se entregarem a uma experiência de risco11, que 

faça subir os níveis de adrenalina e que permita ao participante atingir uma 

gratificação instantânea. Esta gratificação, como referem Betrán & Betrán 

(1995), consiste na superação de uma prova, por exemplo, um rio, uma 

montanha, que é “riscada da lista” para depois se passar à seguinte. Estes 

autores referem ainda a importância de narrar estas aventuras aos amigos e 

familiares, facto que proporciona igualmente um imenso prazer aos praticantes, 

fazendo-os sentir especiais e corajosos. De facto, a ideia de aventura 

subjacente às AFAN é muito importante para os praticantes, sendo, de acordo 

                                                 
11 Weber (2002) sugere-nos que o risco não é o factor que leva as pessoas a participarem 
neste tipo de actividade. É mais uma necessidade de auto-realização, auto-superação, auto-
descoberta, que, muitas vezes, implica correr alguns riscos, mas que este não é um objectivo 
último. No entanto, a discussão sobre este tema não nos compete neste estudo. 
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com Feixa (1995), um cenário para a gestão controlada das emoções, em que 

as acções estão subordinadas às percepções e os perigos reais aos 

imaginários. Ainda segundo este autor, as AFAN abrangem um campo onde 

três visões da vida e do mundo se misturam: a visão física externa (através da 

natureza, da água, da velocidade), a visão emotiva interna (sensações de risco 

e liberdade) e a visão química resultante da adrenalina. 

No entanto, de acordo com Feixa (1995), esta aventura é mais 

imaginária do que real, uma vez que as emoções, o risco, os perigos, são 

controlados, provocados, não deixando, contudo, de ser atractiva para os seus 

participantes. Tal como o cinema ou os parques de atracções, as AFAN 

recriam aventuras mediante um cenário altamente estruturado, onde o espaço 

e o tempo estão organizados física e simbolicamente (Feixa, 1995). Pereira & 

Monteiro (1995) afirmam que estas práticas reflectem a busca da qualidade e 

intensidade de sensações, onde a integridade corporal é muitas vezes posta 

em jogo, seja de uma forma simbólica ou, por vezes, indiscutivelmente real. 

De facto, as AFAN são uma forma de fugir à rotina e ao stress da vida 

quotidiana, do “cinzento” das grandes metrópoles e da confusão do trânsito e 

dos transportes públicos. O meio natural constitui, assim, uma forma de escape 

e evasão da realidade, reflectindo um antagonismo Campo-Cidade próprio da 

sociedade industrial e pós-industrial. Este retorno à natureza é outra das 

características da sociedade actual que se reflectiu nas práticas desportivas. 

Garcia (1997) indica-nos que estes “novos desportos” constituem um meio de 

satisfação que o Homem encontrou na sua ânsia de procurar o que resta da 

natureza. Neste contexto, de acordo com Lamartine DaCosta (1997a, p.40): 
 

 “O tema do meio ambiente associado ao desporto é hoje uma restauração e uma 

contextualização de uma cultura que se revela crescentemente de forma global. Trata-se, 

então, de um retorno à natureza e simultaneamente da universalização do desporto, 

recuperando antigas práticas e teorizações ontológicas tanto quanto estabelecendo uma nova 

ordem epistemológica para actividades físicas, jogos e competições.” 

 

Pereira & Monteiro (1995) apontam alguns factores que podem ter 

influenciado o Homem a procurar, de novo, a natureza, como a urbanização 
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desregrada, a falta de espaços verdes nas cidades, a poluição atmosférica, o 

carácter mecanicista da vida moderna e, sobretudo, o facto de este passar a 

maior parte do seu tempo num ambiente artificial. Desta forma, a natureza é 

vista como uma “válvula de escape” para o Homem moderno (idem). 

Adicionalmente, e tal como realça Pueyo (1989), os estímulos nas actividades 

realizadas na natureza, nos espaços abertos, são muito mais fortes do que 

numa instalação desportiva convencional, justamente devido à incerteza do 

meio que, em contexto natural, assume a sua expressão máxima. 

Na mesma linha de pensamento, Pereira & Monteiro (1995, p.111), 

dizem que um ambiente físico de incerteza constitui um meio enriquecedor, que 

proporciona situações específicas de aprendizagem muito enriquecedoras da 

estrutura psicomotora. 

Estes novos espaços para o desporto e para a aventura devem possuir, 

de acordo com Correia (1991), algumas características estruturais e funcionais: 

• Proporcionar actividades diversas – de exploração, aventura, 

vertigem, mas também descanso, contemplação, convívio; 

• Segurança – pois cada um deve poder escolher o risco à sua 

medida; 

• Proporcionar momentos de conquista, prazer e descoberta; 

• Implicar a adaptação a novas situações; 

• Proporcionar a tomada de decisão personalizada e individualizada. 

 

Contudo, este tipo de actividades tem crescido nos últimos tempos, 

aumentando o número de pessoas e estruturas nesses locais, “contribuindo 

para aumentar a pressão humana em locais que se mantiveram afastados e, 

por isso, ecologicamente limpos” (Garcia, 1997, p.18). Por este motivo, é 

essencial que as questões de preservação e consciência ecológica estejam 

bem presentes em todo o universo das AFAN, desde os praticantes ocasionais, 

aos regulares, passando pelos gestores das empresas, gestores públicos, 

pelos monitores, autarcas, etc. Nesta perspectiva, Castillo, Fajardo & Funollet 

(1995) consideram que a massificação das actividades desportivas no meio 

natural, ao ritmo que se está a desenvolver, provocará sérios problemas de 
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deterioração na natureza, que dificilmente se resolverão, principalmente se não 

existir uma educação ambiental que limite ou condicione algumas formas de 

actuação. De facto, estas actividades deverão ser pensadas de uma forma 

sustentada, ou seja, tendo em conta não só as gerações presentes mas 

também as futuras12. Como refere Constantino (1997, p.120), “a natureza passa 

a ser parceiro indispensável, exigindo a sua preservação, como condição 

necessária”. 

Todo este movimento de busca do espaço natural, contacto com a 

natureza, ocorre numa altura em que a sociedade é marcada por uma grande 

vontade de consumo. Com efeito, o consumismo, por vezes desenfreado, é 

hoje uma característica da sociedade que também já se estendeu às práticas 

desportivas. É neste contexto que Heinemann (1994) afirma que o desporto se 

transformou num produto de consumo, ou seja, do qual se retiram benefícios 

económicos, comercialmente atractivo e com capacidade de competir em 

mercados dinâmicos.  

Do ponto de vista económico, considerando os novos gostos dos 

consumidores (que se traduzem nos novos valores da sociedade 

contemporânea – busca do prazer, hedonismo, individualismo, contacto com a 

natureza), verificamos que as AFAN constituem “produtos” que se adaptaram a 

estas mudanças no mercado, motivo pelo qual a sua oferta cresceu, 

acompanhando a procura. Efectivamente, o aumento do número de empresas 

em Portugal que se dedicam às AFAN cresceu muito na década de 1990, 

estabilizando no início deste novo século. Este fenómeno reflecte um 

amadurecimento do mercado, onde só as empresas “mais fortes” e melhor 

preparadas resistiram, sobretudo depois da legislação ter começado a surgir.13 

Pereira & Monteiro (1995, p.112) apontam o facto de este crescimento 

ter sido acompanhado quer pelos agentes económicos quer pelos media, que 

vêem nelas uma forma de incrementar as relações de consumo. 

                                                 
12  O conceito de sustentabilidade e, em particular, de desenvolvimento sustentável, será 
explorado no capítulo V. 
13 As empresas de animação turística em Portugal serão estudadas com maior pormenor no 
capítulo VII. 
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 Este tipo de empresas enquadra-se na chamada “indústria dos tempos 

livres”, que tem vindo a acompanhar a evolução do lazer como necessidade 

humana (Garcia, 2005). De facto, conforme referido no capítulo anterior, o lazer 

assume hoje uma importância tremenda na sociedade. Como refere 

Constantino (1993, p.206), “a partir do momento em que a parcela de tempo 

livre começou a ser superior à do tempo de trabalho, o tempo disponível fez 

surgir uma Cultura do Tempo Livre, onde se projectaram novas necessidades, 

novos valores sociais, novas aspirações”. 

As AFAN constituem, ainda de acordo com este autor, uma forma de 

“ecologização” do discurso do tempo livre, no qual se procura uma relação 

equilibrada e um envolvimento natural. Estas práticas, em conjunto com uma 

valorização da pessoa humana, que agora pode exprimir-se de um modo 

individualizado, mais liberto, mais intimista, mais hedonista, traduzem a 

realidade desportiva que o nosso estudo pretende ajudar a conhecer. 

No capítulo seguinte iremos abordar a problemática da preservação 

ambiental, do desenvolvimento sustentável e da Agenda 21, fazendo a ligação 

destes grandes temas com o Desporto, em geral, e as AFAN, em particular. 
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V – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, AGENDA 21 E DESPORTO 
 
V.1 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 

Quando foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, a 

questão ambiental ainda não era uma preocupação generalizada. De facto, os 

temas de maior discussão centravam-se na paz, direitos humanos e 

desenvolvimento equitativo.  

 A partir da segunda metade do século XX assistimos a um acelerado 

crescimento demográfico a nível mundial, bem como a uma grande expansão 

das capacidades técnicas e produtivas. Estes factores colocaram em evidência 

a escassez dos recursos naturais e as consequências que o seu esgotamento 

trariam para a humanidade. Como nos dizem Samuelson & Nordhaus (1993, 

p.9), “se pudessem ser produzidas infinitas quantidades de qualquer bem ou se 

os desejos humanos fossem totalmente satisfeitos, as pessoas não se 

preocupariam acerca do uso eficiente de recursos escassos”. Esta questão é 

deveras importante uma vez que, apesar de todo o desenvolvimento 

tecnológico que houve até aos nossos dias, não se conseguiram encontrar 

formas de substituir completamente os recursos provenientes da natureza. 

Assim, em 1972, realizou-se em Estocolmo a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que introduziu a preocupação com as 

consequências que o crescimento económico traria para o meio ambiente, 

constatando-se que o modelo tradicional de crescimento económico levaria ao 

esgotamento dos recursos naturais, colocando em risco a vida no planeta. 

Como resultado desta conferência, foi também criado o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). O PNUMA é a agência da ONU 

responsável por catalisar a acção internacional para a protecção do meio 

ambiente no contexto do desenvolvimento sustentável. Trabalha com uma 

ampla gama de parceiros, incluindo entidades das Nações Unidas, 

organizações internacionais e regionais, Organizações Não Governamentais 

(ONGs), governos, sector privado e académico, e desenvolve actividades 
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específicas com segmentos importantes da sociedade como parlamentares, 

juizes, jovens e crianças, entre outros. 

Entretanto, surgiram estudos relacionados com as questões ambientais, 

crescimento populacional, aumento dos níveis de poluição, que culminaram no 

lançamento do relatório do Clube de Roma Os Limites do Crescimento, 

liderado pelo casal Meadows14. Este relatório fez um diagnóstico dos recursos 

terrestres, concluindo que a degradação ambiental é resultado, principalmente, 

do descontrolado crescimento populacional e das suas consequentes 

exigências sobre os recursos da terra. Alerta também para o facto de, se não 

houver um controlo populacional, aliado a uma estabilidade económica e 

ecológica, os recursos naturais limitados serão extintos e com eles a 

população.  

Para fazer face às questões ambientais e de desenvolvimento que foram 

sido trazidas para discussão, decorrentes de diversos factores como o grande 

crescimento populacional dos últimos 50 anos, o consequente acréscimo no 

consumo e utilização de recursos naturais, bem como o acentuar das 

disparidades a nível de riqueza entre países, a Assembleia-geral das Nações 

Unidas criou, no final de 1983, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CMAD). Para presidente foi escolhida a Sra. Gro H. 

Brundtland, norueguesa. Esta comissão, com o apoio de vários consultores 

nacionais e internacionais, analisou múltiplos aspectos relacionados com o 

meio ambiente e o desenvolvimento, tais como: crescimento populacional, crise 

urbana, pobreza, disparidade dos níveis de consumo entre países, 

disponibilidade de água, apontando a incompatibilidade entre o 

desenvolvimento sustentável e os padrões de consumo e produção vigentes. 

Esta comissão tinha como principais objectivos:  

 

• Examinar as questões críticas relativas ao meio ambiente e 

formular propostas realistas para as abordar; 

                                                 
14 Este casal faz parte de um grupo de investigação do MIT – Massachusetts Institute of 
Technology. 
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• Propor novas formas de cooperação internacional nesse campo, 

de forma a orientar as políticas e acções no sentido das 

mudanças necessárias; 

• Dar aos indivíduos, organizações voluntárias, empresas, institutos 

e governos, uma maior e melhor compreensão desses problemas, 

incentivando-os a uma actuação mais forte. 

 

Em 1987 foi entregue o Relatório Final da Comissão, que teve como 

título “Nosso Futuro Comum”, onde se apresentou um diagnóstico dos 

problemas ambientais à escala global. Neste relatório é de realçar que se 

apresentou o conceito de Desenvolvimento Sustentável15: 

 
“Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades das 
gerações presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 
satisfazerem as suas.” 

 

Esta definição de desenvolvimento sustentável apresenta-se numa 

perspectiva dinâmica, de continuidade, realçando a importância, quer do 

momento actual, quer do futuro, baseando-se no uso racional dos recursos 

existentes. 

A visão de desenvolvimento é, desta forma, encarada como “um 

processo em evolução, onde os investimentos económicos realizados (…), se 

querem consistentes com a preservação das condições ecológicas e a 

satisfação de necessidades essenciais dentro de um quadro de equidade intra 

e inter-geracional” (Ferrão & Guerra, 2004, p. 24). 

Apesar de não fornecer nenhum plano detalhado de acção, este relatório 

contribuiu para orientar os países num sentido de cooperação comum em 

busca deste desenvolvimento sustentável, tentando, fundamentalmente, 

mostrar que serão necessárias mudanças na nossa forma de pensar, agir, 

produzir, consumir, etc. Assim, são várias as dimensões do desenvolvimento 

sustentável, nomeadamente, ambientais, políticas, culturais, económicas, 

tecnológicas. No relatório realça-se, ainda, a importância da educação 
                                                 
15 In Lemos (2002). 
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ambiental a todos os níveis de ensino, modificando o senso de 

responsabilidade dos alunos com o estado do meio ambiente e motivando-os 

para a sua protecção e conservação. 

Este relatório apresentou uma série de medidas que deveriam ser 

tomadas pelos países, nomeadamente: 

 

• Limitação do crescimento populacional; 

• Garantia de alimentação a longo prazo; 

• Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 

• Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de 

tecnologias que permitam o uso de fontes energéticas renováveis. 

 

No entanto, o marco definitivo deu-se um 1992, aquando da Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro (CNUMAD). Esta conferência internacional, que contou com a 

presença de quase duas centenas de países, representou uma inflexão 

importante nas políticas de ambiente a nível mundial, pois foi reconhecido que 

o desenvolvimento social e económico não deve ser dissociado da protecção 

ambiental.  

Na Cimeira da Terra, nome pelo qual ficou conhecida esta conferência, a 

questão da sustentabilidade ganhou renovada importância e tornou-se um dos 

objectivos centrais das políticas de desenvolvimento levadas a cabo pela ONU. 

Esta conferência contou com dois eventos principais: 

 

• A Conferência das Nações Unidas, de âmbito governamental; 

• O Fórum Global, onde participaram mais de dez mil 

representantes de ONGs. 

 

A CNUMAD produziu e aprovou vários documentos, a saber (Lemos, 

2002): 
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• Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – tal como a Declaração de Estocolmo de 1972, 

não tem força legal, mas é um documento formado por 27 

princípios básicos e que tem como objectivo o estabelecimento de 

uma parceria global nova e mais justa, através da criação de 

novos níveis de cooperação entre os Estados, os sectores mais 

importantes da sociedade e a população. 

 

• Declaração sobre Florestas – também não tem força legal, mas 

servirá de base para uma futura Convenção sobre Florestas. 

 

• Convenção sobre a Diversidade Biológica – tem como objectivos 

a conservação da biodiversidade biológica, o uso sustentável dos 

seus componentes e a divisão justa e equitativa dos benefícios 

alcançados pela utilização dos recursos genéticos. 

 

• Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas – cujo objectivo é 

a estabilização da concentração dos gases estufa. 

 

• Agenda 21 16 – amplo programa de acção com a finalidade de dar 

efeitos práticos aos princípios aprovados na Declaração do Rio.  

 

Em 1994, realizou-se em Aalborg, Dinamarca, a Conferência Europeia 

sobre Cidades Sustentáveis (CECS), onde foi aprovada a Carta das Cidades 

Europeias para a Sustentabilidade. Esta carta é composta por três partes, 

sendo a primeira uma Declaração Comum das Cidades Europeias para a 

Sustentabilidade, a segunda, a Campanha das Cidades Europeias 

Sustentáveis e a terceira parte refere-se à Participação no processo Local da 

Agenda 21, planos de acção para a sustentabilidade. Nesta carta, o conceito 

de sustentabilidade aparece ligado à manutenção do capital natural, exigindo 

que a taxa de consumo de recursos renováveis, nomeadamente água e 

                                                 
16 Este documento será analisado em pormenor mais adiante. 
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energia, não exceda a sua taxa de reposição pelos sistemas naturais e, por 

outro lado, que a velocidade a que consumimos os recursos não renováveis 

não exceda a capacidade de desenvolvimento de recursos renováveis (CECS, 

1994). 

Este documento fixa o arranque da campanha europeia e estabelece um 

modelo de seis etapas para implementar a Agenda 21 Local (Schmidt, Gil Nave 

& Guerra, 2006): 

• Conhecer os métodos de planificação e os mecanismos 

financeiros existentes, bem como outros planos e programas; 

• Identificar sistematicamente os problemas e as suas causas 

através da consulta ao público; 

• Definir o conceito de colectividade sustentável com a participação 

de todos os seus membros; 

• Examinar e avaliar as estratégias alternativas de 

desenvolvimento; 

• Estabelecer um plano local de acção de longo prazo para a 

sustentabilidade, o qual deverá incluir objectivos avaliáveis; 

• Planificar a implementação do plano, preparando um calendário e 

precisando a repartição de responsabilidades entre as diferentes 

entidades envolvidas. 

 

Os objectivos da Campanha Europeia proposta pela Carta de Aalborg 

são, entre outros, o recrutamento de novos signatários, a formulação de 

recomendações à Comissão Europeia, a produção de informação que ajude os 

decisores locais a implementar as recomendações e legislação da União 

Europeia e a divulgação dos princípios e objectivos de sustentabilidade 

definidos no Rio de Janeiro em 1992.  

Dois anos após a Conferência de Aalborg, realizou-se em Lisboa a 

Segunda Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis (SCECS). Este 

encontro contou com a presença de cerca de 1000 representantes de 

autoridades locais e regionais de toda a Europa. Esses representantes 

tomaram conhecimento do estado em que se encontra o processo da Agenda 
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21 Local em 35 países europeus e analisaram os progressos realizados desde 

a primeira conferência realizada em Aalborg. Relativamente à Campanha 

Europeia das Cidades Sustentáveis, iniciada em 1996, a sua primeira fase teve 

a duração de 2 anos e foi dedicada à divulgação da sustentabilidade local 

através da promoção da Carta de Aalborg, aliciando as autoridades locais a 

assinarem a Carta e a aderirem à Campanha. A fase seguinte, iniciada na 

Conferência em Lisboa, concentra-se na execução dos princípios estabelecidos 

na Carta. 

Assim, os participantes desta Conferência aprovaram um documento 

que se intitula “Plano de Acção de Lisboa – da Carta à Acção”. O documento é 

baseado em experiências locais que foram apresentadas em diversos 

workshops durante a Conferência, e toma em conta os princípios e 

recomendações especificados em outros documentos, nomeadamente, na 

Carta de Aalborg e no Relatório sobre Cidades Europeias Sustentáveis, do 

Grupo de Peritos em Ambiente Urbano da Comissão Europeia, entre outros 

(SCECS, 1996). 

O documento produzido e aprovado na Conferência em Lisboa, tem 

como planos de acção: 

• A preparação das administrações locais para o processo da 

Agenda Local 21; 

• O estabelecimento de estratégias para o envolvimento da 

comunidade; 

• A abordagem e planeamento da Agenda Local 21; 

• A definição de instrumentos de gestão sustentável; 

• A sensibilização e educação; 

• O estabelecimento de parcerias e cooperação entre as 

autoridades. 

 

Em 2000, realizou-se em Hannover, na Alemanha, a 3ª Conferência 

Europeia sobre Cidades Sustentáveis, que pretendia avaliar os progressos 

realizados com rumo à sustentabilidade, e para chegar a um acordo na 

direcção a seguir na viragem do séc. XXI (TCECS, 2000). Nesta Conferência, 
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250 presidentes de municípios de 36 países, assinaram a “Declaração de 

Hannover”, na qual foram definidos princípios e valores para a acção a nível 

local rumo à sustentabilidade, e fizeram um apelo à Comunidade Internacional, 

às Instituições Europeias, a Outros Responsáveis Locais, a Outros Grupos de 

Interesse no Processo da Agenda 21 Local e aos Decisores nos Sectores 

Económicos e Financeiros, para que se envolvam no percurso das suas 

cidades rumo à sustentabilidade. 

Em 2002, realizou-se em Joanesburgo, África do Sul, a Cimeira Mundial 

do Desenvolvimento Sustentável. Esta Cimeira teve lugar 10 anos após a 

Cimeira do Rio e 30 anos após a de Estocolmo.  

 Já mais recentemente, em 2004, surgiu a necessidade de consolidar os 

Compromissos de Aalborg, por isso, realizou-se mais uma conferência em 

Aalborg, intitulada “Inspirando o Futuro – Aalborg +10” remetendo para o 

estabelecimento de dez metas concretas: 

• Enriquecer os processos de decisão através de maior democracia 

participativa; 

• Implementar uma gestão eficiente, em ciclos, desde o 

planeamento até à avaliação; 

• Assegurar plenamente as responsabilidades para proteger, 

preservar e assegurar o acesso equitativo aos bens comuns 

naturais; 

• Adoptar e proporcionar um uso eficiente dos recursos e a 

encorajar um consumo e produção sustentáveis; 

• Reconhecer o papel estratégico do planeamento e do desenho 

urbano na abordagem das questões ambientais, sociais, 

económicas, culturais e da saúde, para benefício de todos; 

• Promover opções de mobilidade sustentável; 

• Proteger e promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos; 

• Apoiar e criar condições para uma economia local dinâmica que 

reforce o acesso ao emprego sem prejudicar o ambiente; 

• Assegurar comunidades inclusivas e solidárias; 
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• Assumir responsabilidades globais pela paz, justiça, equidade, 

desenvolvimento sustentável e protecção do clima. 

 

Observamos, assim, que a questão do desenvolvimento, associada aos 

problemas ambientais, tem sido uma constante no panorama mundial, levando 

os países a repensar as suas estratégias de crescimento. No entanto, o 

desenvolvimento sustentável não implica apenas uma redução do impacto das 

actividades económicas no meio ambiente, mas também uma melhoria no 

bem-estar das populações e a satisfação das suas necessidades numa 

dinâmica de continuidade.  

Em seguida, iremos aprofundar o conhecimento sobre a Agenda 21, 

documento produzido na Cimeira da Terra e que constitui um plano para a 

concretização de um desenvolvimento sustentável. 

 

 

V.2 – AGENDA 21 
 

A Agenda 21 (CNUMAD, 1992) foi criada na Conferência das Nações 

Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 1992. É um 

instrumento teórico e prático para a promoção do desenvolvimento sustentável, 

e que apresenta propostas concretas no contexto da Declaração do Rio. 

Constitui um plano global de acção, adoptado por consenso no dia 14 de 

Junho de 1992 por 182 governos na Cimeira da Terra. A Agenda 21 está 

voltada para os problemas prementes actuais e tem também como objectivo 

preparar os países para os desafios do séc. XXI. 

Este documento faz uma abordagem global que tem em consideração 

os problemas de desenvolvimento humano e preservação da herança 

ecológica. Realiza uma inventariação dos principais problemas da actualidade 

e sugere formas de preparar o mundo para os desafios futuros tendo em 

consideração o desenvolvimento sustentável. Por outras palavras, integra o 

desenvolvimento económico e social com medidas de protecção do ambiente e 
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dos recursos naturais. É um documento com cerca de 400 páginas que 

compreende 40 capítulos divididos em 4 secções: 

 

• Dimensões sociais e económicas; 

• Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento; 

• Fortalecer o papel dos major groups; 

• Meios/formas de implementação. 

 

A primeira secção alerta para as disparidades existentes entre países e, 

também dentro de cada país, entre diferentes regiões, para o agravamento da 

pobreza, da fome, de doenças, do analfabetismo e da deterioração dos 

ecossistemas, que são cruciais para o nosso bem-estar. Por outro lado, indica 

a importância para a satisfação das necessidades básicas, elevando o nível de 

vida de todos e mantendo os ecossistemas protegidos e bem geridos, 

construindo um futuro mais próspero e seguro. Para tal, será necessário um 

consenso a nível mundial e um compromisso político ao mais alto grau, no que 

diz respeito ao desenvolvimento e cooperação em termos ambientais, mas que 

exige um envolvimento de todos. 

A secção II está relacionada com a gestão e conservação dos recursos 

para o desenvolvimento. Trata de questões como a protecção da atmosfera, a 

preservação de recursos terrestres, a gestão de ecossistemas frágeis, a gestão 

dos recursos hídricos, resíduos tóxicos, resíduos radioactivos, combate à 

desflorestação, agricultura sustentável, entre outros. É a maior secção da 

Agenda 21.  

A terceira secção refere-se ao fortalecimento do papel dos grupos 

principais, uma vez que a participação genuína de todos os grupos sociais terá 

uma importância decisiva na implementação eficaz dos objectivos, das políticas 

e dos mecanismos ajustados pelos Governos em todas as áreas de programas 

da Agenda 21 (CNUMAD, 1992). Por outro lado, um pré-requisito fundamental 

para alcançar o desenvolvimento sustentável é a participação da opinião 
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pública na tomada de decisões, pelo que o acesso à informação é fulcral para 

que isso possa acontecer. 

Na última secção encontram-se descritos os meios ou formas de 

implementação, nomeadamente os recursos e mecanismos de financiamento 

que deveriam ser utilizados. Esses meios de financiamento devem ser, em 

especial, destinados aos países em desenvolvimento, para fazer face a 

programas e projectos de âmbito ambiental. 

Este documento é tido como uma base que servirá de “inspiração” para 

cada governo criar a sua própria Agenda 21, de acordo com planos, estratégias 

e regulações nacionais. Deverá, igualmente, ser encetada uma colaboração a 

nível internacional, que envolva todos os países num esforço comum, de 

acordo com as características e possibilidades de cada um. 

Da mesma forma, organizações locais, regionais, nacionais e 

internacionais, quer sejam governamentais ou não governamentais, serão 

incentivadas a criar a sua própria Agenda 21 baseada no modelo proposto pela 

CNUMAD, como veremos no ponto seguinte. 

 

 

V.2.1 – AGENDA 21 LOCAL 

 

 

No capítulo 28 da Agenda 21 encontramos um incentivo às Autoridades 

Locais para criarem a sua própria Agenda 21 Local, uma vez que muitos dos 

problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm as suas raízes nas 

actividades locais e, por isso a participação e cooperação das autoridades 

locais será um factor determinante na realização dos seus objectivos 

(CNUMAD, 1992). Assim, a Agenda 21 Global será um modelo generalizado de 

programa que servirá de base para a criação de imensas Agendas 21 Locais, 

de acordo com cada realidade. 
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Na perspectiva de Schmidt et. al. (2006), a Agenda 21 Local representa 

um meio de implementação para um território específico do conceito de 

desenvolvimento sustentável, na expectativa que as autarquias trabalhem para 

esse fim em parceria com cidadãos, associações, empresas, grupos de 

interesse, etc. Para a sua implementação é necessário planeamento, pois são 

diversas as variáveis a ter em conta e também democratização, uma vez que a 

participação pública é um elemento chave deste processo. 

 Por outro lado, a Agenda 21 Local apresenta-se como um programa de 

acção em permanente redefinição e negociação, caracterizando-se por ser 

(Schmidt et al, 2006): 

 

• Flexível – porque se concebe a partir de realidades e circunstâncias 

particulares e se destacam as necessidades e características de 

cada comunidade; 

• Cooperante – porque implica partilha e parcerias entre vários grupos 

de interesse; 

• Participativa – porque exige uma participação activa de toda a 

comunidade; 

• Pedagógica – porque contribui para a difusão de uma cultura de 

sustentabilidade e exige uma mudança de valores e atitudes; 

• Dinâmica – porque está em constante evolução e adaptação. 

 

Em Portugal, e de acordo com o exposto pelos autores acima referidos, 

a lógica de acção proposta pela Agenda 21 Local parece ser pouco mais do 

que residual nos municípios nacionais. A primeira referência à Agenda 21 Local 

em planos oficiais surge na versão inicial de Estratégia Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável, em 2002, ou seja, dez anos após a Cimeira do 

Rio. De facto, as principais dificuldades de implementação de processos locais 

de desenvolvimento sustentável evidenciam-se na fraca adesão dos municípios 

portugueses em eventos e movimentos internacionais que se relacionem com 

este tema. Por exemplo, na Conferência das Nações Unidas em Joanesburgo, 

em 2002, apenas 2 autarquias portuguesas estiveram presentes – Almada e 
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Oeiras – e mesmo na Segunda Conferência Europeia das Cidades 

Sustentáveis que se realizou em Lisboa, em 1996, apenas 36 municípios 

portugueses estiveram presentes, isto é, cerca de 10%. 

Em suma, podemos dizer que o conceito de desenvolvimento 

sustentável implica a satisfação das necessidades das gerações presentes 

sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas, 

e, como meio para os países atingirem o tal desenvolvimento sustentável, foi 

apresentada na CNUMAD, em 1992, um plano de acção denominado Agenda 

21, que abrange inúmeras questões, desde económicas, culturais, sociais, 

políticas, biológicas, entre outras. Este plano constitui um modelo de base para 

a criação de Agendas 21 Locais, que têm um âmbito mais reduzido, e cujas 

estratégias se deverão adaptar às realidades locais. 

Em seguida iremos analisar a ligação entre o desenvolvimento 

sustentável e o desporto, numa relação que se torna cada vez mais necessária 

e fundamental.  

 

 

V.3 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DESPORTO 
 

 

Como foi dito anteriormente, o âmbito do desenvolvimento sustentável é 

deveras alargado. Questões económicas, sociais, culturais, biológicas e 

também desportivas, constituem aspectos que, conjuntamente, são tidos em 

consideração no sentido de permitir que as necessidades das gerações 

presentes sejam satisfeitas, assim como as das gerações futuras. 

Assim, como nos diz Garcia (1997), a obrigação de incorporar nas 

preocupações quotidianas a ecologia deve caber a todos, mas retirando dela 

preconceitos ou fundamentalismos. 

De facto, um bom ponto de partida para as novas políticas desportivas e 

ambientais poderia decorrer da simples ideia de que atletas/desportistas 

saudáveis necessitam de um ambiente saudável para treinar e para terem uma 

performance ao seu melhor nível. 
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Para tal, os governos, as organizações desportivas e atletas/desportistas 

têm interesses comuns em (IOC, 1999): 

 

• Manter uma boa qualidade do ar para garantir que o ar que 

respiramos não afecte negativamente a nossa saúde; 

• Manter uma boa qualidade da água que garanta que a água que 

bebemos, os rios, lagos e mares que usamos para nadar, pescar, 

e praticar outras actividades não seja prejudicial para a saúde; 

• Ter padrões de alimentação adequados, permitindo que todos 

tenham acesso a ele; 

• Adequar os espaços verdes e as infra-estruturas desportivas para 

o desporto e recreação, especialmente nos centros urbanos com 

maior densidade populacional e que estão a crescer por todo o 

mundo.  

 
Apesar destes requisitos básicos serem, em primeiro lugar, da 

responsabilidade das autoridades nacionais e locais, os seus programas e 

políticas têm poucas hipóteses de serem bem sucedidas sem o apoio e 

colaboração dos cidadãos, que deverão estar envolvidos e bem informados. 

Todas as iniciativas, por mais pequenas que sejam, terão a sua importância. “A 

ideia será de pensar globalmente e agir localmente” (Schmitt, 1999, p.14). 

Neste contexto, também o apoio das organizações desportivas de topo, 

dos atletas, bem como das principais indústrias ligadas a esta área não pode 

ser subestimado. Estas têm especial importância na manutenção da qualidade 

ambiental e constituem modelos de referência para a população em geral.  

Outras reflexões têm sido feitas, e que se enquadram neste estudo, 

relativamente ao tipo de actividades e a sua repercussão no meio ambiente, ou 

seja, as condições de serem praticadas “sustentadamente”, tendo em conta o 

impacto ambiental, por exemplo, na erosão dos solos e na contaminação das 

águas (Pereira, 2004).  

 62



De acordo com Garcia (1997), na busca incessante de aproveitar o que 

resta da natureza, e tendo em consideração os valores que se têm vindo a 

assumir como característicos da sociedade actual (já desenvolvidos no capítulo 

III), acompanhando as práticas desportivas ligadas à natureza, ocorre o perigo 

da massificação de praticantes, aumentando a pressão humana em locais onde 

esta não existia, ou existia em pequena escala. 

Como defende Bento (1995, p.112), “…a questão ecológica deixou de 

ser motivo para espectáculo e especulação ou para a promoção de grupos 

sequiosos de afirmação (…). O desporto é duplamente envolvido nesta crise. 

Por um lado, deixou de ser um oásis, transformou-se em factor de predação do 

ambiente. Por outro lado é ele próprio vítima da onda de destruição e poluição.” 

Para tentar garantir a preservação ambiental e a sustentabilidade das 

práticas desportivas, inúmeros esforços têm sido feitos no sentido de alertar a 

comunidade, em geral, e os desportistas, em particular, das consequências 

nefastas no meio natural. Inclusivamente, na organização do maior evento 

desportivo internacional, os Jogos Olímpicos, existe uma preocupação muito 

acentuada com as questões ambientais. De facto, foi criada a Agenda 21 do 

Movimento Olímpico17, por parte do Comité Olímpico Internacional (COI), na 

qual estão definidos os princípios básicos desta agenda, bem como os seus 

objectivos, o programa de acção e o compromisso assumido pelos vários 

membros no sentido da aplicação da Agenda 21. Para o COI, o ambiente 

constitui o terceiro pilar do Movimento Olímpico, para além do Desporto e da 

Cultura. 

Ao mesmo tempo, o COI exige às cidades candidatas à realização dos 

Jogos Olímpicos uma série de requisitos a nível de medidas de protecção 

ambiental, minimização dos desperdícios e poluição, assim como na qualidade 

dos materiais usados nas infraestruturas, equipamentos, etc. Por exemplo, 

para a realização dos Jogos Olímpicos em Sydney, em 2002, foram definidas 5 

áreas chave: 

 

                                                 
17 Olympic Movement´s Agenda 21, IOC, disponível em URL http://www.olympic.org 
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• Conservação energética; 

• Conservação da água; 

• Minimização dos desperdícios; 

• Manutenção da qualidade do ar, solo e água; 

• Protecção do ambiente cultural e natural. 

 

Os Jogos de Sydney foram considerados um exemplo de sucesso, uma 

vez que envolveram vários agentes, desde a própria organização, ONG´s, 

fornecedores e patrocinadores num esforço comum de tornar os Jogos 

ambientalmente responsáveis18. 

Por outro lado, a nível de legislação internacional, podemos referir-nos à 

Carta Europeia do Desporto, elaborada em Rhodes, 1992, que consagra no 

seu art. 10º o seguinte: 

 

Art. 10º - O Desporto e o Princípio do desenvolvimento 
sustentável 

 
Assegurar e melhorar, de uma geração para a outra, o 

bem-estar físico, social e mental da população exige que as 

actividades físicas, incluindo as praticadas em meio urbano, rural 

ou aquático, sejam adaptadas aos recursos limitados do planeta 

e conduzidas em harmonia com os princípios de um 

desenvolvimento sustentável e de uma gestão equilibrada do 

meio ambiente. Isto significa que se deverá, entre outros: 

I – Ter em consideração os valores da natureza e do meio 

ambiente aquando do planeamento e da construção de 

instalações desportivas; 

II – Apoiar e estimular as organizações desportivas nos 

seus esforços que visam a conservação da natureza e do meio 

ambiente; 
                                                 
18 Para melhor aprofundar este assunto, consultar o endereço electrónico da “Committed to 
Green Foundation”, em www.committedtogreen.com 
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III – Vigiar para que a população tome mais consciência 

das relações entre o desporto e o desenvolvimento sustentável, e 

aprenda a conhecer e compreender melhor a natureza. 

 

Este artigo refere a importância do desenvolvimento sustentável 

associado ao desporto a três níveis. Em primeiro lugar, em termos de 

construção das instalações desportivas, que deverão ser pensadas tendo em 

conta o seu impacto ambiental, em segundo lugar, apoiando e estimulando 

todas as organizações desportivas para a preservação e conservação do meio 

ambiente e, por último, alertando a população para a importância das questões 

relacionadas com a natureza, contribuindo para uma maior consciencialização. 

Verificamos, assim, que as questões ligadas ao meio ambiente têm sido 

alvo de preocupações por parte das entidades ligadas ao desporto, 

principalmente ao nível das grandes organizações desportivas internacionais. A 

nível das organizações nacionais ou mesmo locais, tentaremos perceber, neste 

estudo, se há uma preocupação com as questões ligadas à sustentabilidade 

das práticas desportivas, e se estas preocupações influenciam, de alguma 

forma, as suas formas de actuação. 
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VI – TURISMO, MEIO AMBIENTE E DESPORTO  
 

 

 No capítulo anterior analisámos o conceito de desenvolvimento 

sustentável, associado à preservação ambiental e também ao desporto. Vimos 

também alguns documentos que foram criados com base nestes temas, sendo 

de realçar a Agenda 21. No presente capítulo, analisaremos de que forma se 

relacionam as áreas do turismo, meio ambiente e desporto, em particular as 

novas formas de turismo, que se associam com a prática desportiva e com a 

natureza, nomeadamente o Ecoturismo, o Turismo Natureza, o Turismo Activo, 

entre outros. 

 O turismo é caracterizado, segundo Urry (1996), por uma viagem ou 

deslocação por motivos que não se prendem com o trabalho, constituindo-se 

como uma actividade de lazer e que envolve um período de permanência num 

lugar diferente da residência ou do trabalho.  

Do lado da procura turística, podemos considerar os potenciais 

visitantes, que são condição para o próprio crescimento das actividades 

turísticas de uma região, enquanto que do lado da oferta, o conjunto das 

atracções da região (recursos naturais, culturais, actividades desportivas e de 

animação), bem como os transportes, acessibilidades, equipamentos e 

serviços turísticos (alojamento, restauração), fazem parte do denominado 

sistema de turismo (DGT19). 

Relativamente à oferta turística, esta é constituída pelos elementos que 

contribuem para a satisfação das necessidades de ordem psicológica, física e 

cultural que estão na origem das motivações dos turistas. Assim, tudo o que 

um determinado local tem para oferecer, desde atracções, bens e serviços 

disponíveis, contribuirá para determinar a preferência do visitante (idem). 

Para Brito (2000), na relação entre estes dois elementos (oferta e 

procura turística) verifica-se uma tentativa de rentabilização dupla, isto é, 

rentabilização ao nível das expectativas de lazer, ócio, satisfação pessoal e 

                                                 
19  http://www.dgt.pt. 

 69



conhecimento de quem visita, e rentabilização dos recursos disponíveis para 

quem é visitado. 

Durante muitos anos, os impactos negativos do turismo, do ponto de 

vista social, cultural e ecológico não eram considerados. Somente nas últimas 

duas ou três décadas é que se começaram a apontar alguns efeitos nefastos 

para o meio ambiente como consequência do turismo e começam a ser 

realizados estudos sobre impacto ambiental.  

É na Conferência do Rio, em 1992, que aparece pela primeira vez o 

conceito de desenvolvimento sustentável20 associado ao turismo, chamando a 

atenção para aspectos de preservação ambiental, aspectos culturais e sociais. 

Desde essa altura, foram feitos esforços no sentido de alertar os países para 

conceberem estratégias de promoção turística assentes no desenvolvimento 

sustentável, uma vez que será do seu interesse manter os locais atractivos e 

preservados. Nesta linha de pensamento, a Confederação do Turismo 

Português (CTP, 2005, p.80), aponta que “o turismo só poderá ser uma 

componente relevante da estratégia de desenvolvimento da economia 

portuguesa se for dirigido de forma ecológica, integrada e sustentável”. 

Por outro lado, o programa da Agenda 21 também inclui uma avaliação 

integrada da actividade turística ao largo da União Europeia, o 

desenvolvimento de uma estratégia integradora para o sector e a elaboração 

de indicadores harmoniosos de desenvolvimento sustentável para o turismo 

(CTP, 2005). De facto, alguns capítulos da Agenda 21 fazem referência 

específica ao Turismo. No capítulo 11, por exemplo, é referido que os governos 

deverão promover e apoiar a gestão da vida selvagem, bem como do 

ecoturismo. No capítulo 17 é dito que os Estados devem apoiar actividades 

voltadas para a protecção e o desenvolvimento sustentável do meio ambiente 

marinho e costeiro, bem como seus recursos. No capítulo 36, apela-se aos 

Estados que promovam actividades turísticas, nomeadamente visitas a 

museus, zoos, jardins botânicos, parques nacionais e outras áreas protegidas, 

no sentido de uma educação ambiental (CNUMAD, 1992). 

                                                 
20 A definição de desenvolvimento sustentável está presente no capítulo anterior. 
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Tendo por base a Agenda 21 criada na Cimeira da Terra, três 

organizações internacionais (a Organização Mundial do Turismo, o Conselho 

Mundial de Turismo e Viagens e o Conselho da Terra), construíram a Agenda 

21 para a Indústria das Viagens e do Turismo21. Este documento constitui um 

programa de acção para a indústria das Viagens e Turismo, uma vez que tem 

interesse em proteger os recursos naturais e culturais, que são o núcleo do seu 

negócio (WTO, WTTC & Earth Council, 1996). Como é considerada a maior 

indústria do mundo, tem o potencial para causar melhoramentos sócio-

económicos e do meio ambiente substanciais, e fazer uma contribuição 

significativa para o desenvolvimento sustentável das comunidades e países no 

qual funciona (idem).  

Relativamente à estrutura deste documento, na primeira parte 

apresenta-se uma análise resumida da Agenda 21 e o papel do Turismo e 

Viagens para alcançar os seus objectivos, dando ênfase à criação de parcerias 

entre governos, indústria e organizações. Analisa a importância estratégica e 

económica do turismo e demonstra os enormes benefícios de fazer toda a 

indústria sustentável. Na segunda parte é apresentado o programa de acção, 

no qual o capítulo 2 é dirigido a departamentos governamentais com 

responsabilidades neste sector, administrações de turismo nacionais e 

organizações comerciais representativas e o capítulo 3 está vocacionado para 

empresas. Cada capítulo apresenta um objectivo primordial e uma série de 

áreas de prioridade de acção. 

A ideia que este programa de acção tenta passar é a de que o custo de 

inacção será muito maior do que o de acção, principalmente no médio e longo 

prazo (idem).  

Como foi dito pelo Secretário-Geral da OMT, a indústria do turismo 

apresenta já alguns sinais de aviso, como a saturação demasiada e a 

deterioração de alguns locais, o aniquilamento de certas culturas, 

engarrafamentos enormes de transportes e um aumento do ressentimento por 

parte dos residentes de alguns locais (WTO et. al., 1996).  

                                                 
21  Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable 
Development   
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Este aumento substancial do número de turistas a que temos assistido 

nos últimos tempos pode ser explicado por diversos factores. Para Fernández 

(2002), estes factores são: o cansaço e o stress da vida nas cidades, o 

aumento do tempo livre, aumento dos rendimentos das famílias, crescente 

oferta de serviços turísticos, entre outros. Segundo a CTP (2005), esta 

expansão deve-se ao aumento do tempo para actividades de lazer e a sua 

importância social, ao crescimento económico e às mudanças demográficas 

relacionadas com o envelhecimento e a emergência da mosaic society22. 

 Ao mesmo tempo, verifica-se uma melhoria das condições de vida das 

populações, associada a um desenvolvimento tecnológico, melhoria das 

infraestruturas, redes de transportes e comunicações, crescimento do sector 

terciário, que, associados à globalização, impulsionam o sector turístico para 

um crescimento exponencial.  

Hoje em dia, o turismo estabeleceu-se como a indústria principal em 

muitos países, bem como o sector de maior crescimento em termos de receitas 

provenientes do exterior. Na realidade, tal como Fernández (2002) refere, a 

actividade turística tem vindo a adquirir um protagonismo cada vez maior na 

economia mundial, principalmente a partir da segunda metade do séc. XX. Por 

outro lado, constitui um importante sector em termos de criação de empregos, 

nomeadamente para as populações locais, e, ao estimular a criação de 

infraestruturas, ajuda na melhoria das condições de vida das populações. 

Para ilustrar a importância desta situação a nível mundial, podemos 

referir que a OMT tem realizado vários encontros e conferências internacionais, 

nas quais são abordados temas relacionados com a sustentabilidade do 

turismo, com a criação de indicadores do desenvolvimento sustentável, com o 

impacto do turismo em determinadas regiões, com o contributo do turismo para 

                                                 
22  A este respeito, Fernandes (1999) refere que hoje em dia predomina o pluralismo mais ou 
menos generalizado, em que a via fragmentada, com universos de representação que se 
justapõem na harmonia conflitual de um mosaico cultural. No mesmo sentido, Hargreaves 
(1998) estabelece como metáfora desta sociedade o mosaico fluido, porque, neste caso, os 
papéis e as funções mudam constantemente em redes dinâmicas de resposta colaborante a 
problemas e oportunidades imprevisíveis, ao mesmo tempo que se diluem os limites e as 
fronteiras.  
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a erradicação da pobreza e com as possíveis parcerias entre sector público e 

privado no âmbito turístico, entre outros23. 

Não obstante, o relacionamento entre turismo e ambiente é complexo e 

dinâmico. Isto deve-se ao facto de, por um lado, se poderem observar os 

resultados negativos causados pelo número excessivo de visitantes a um 

determinado monumento histórico, reserva natural ou simplesmente aumento 

exagerado de tráfego em determinadas vias, mas, por outro lado, muitos locais 

estariam abandonados e isolados se não fosse o interesse que os turistas têm 

por eles (CTP, 2005). 

 De facto, segundo a CTP (2005), a natureza, a beleza e a calma tendem 

a ser os primeiros critérios para a escolha de um destino turístico, mesmo 

antes do preço, uma vez que os turistas procuram sobretudo experiências 

turísticas de maior qualidade. Contudo, surgem problemas ligados ao turismo 

de massas, ou seja, aquele tipo de turismo que envolve a deslocação de um 

número elevado de pessoas para um determinado lugar, num determinado 

período de tempo. Com efeito, muitas regiões sofreram danos irreversíveis por 

estarem sujeitas a milhões de pessoas simultaneamente, ultrapassando em 

larga escala a sua capacidade de lotação. Por causa deste fenómeno, muitos 

locais, hoje em dia, limitam o número de visitantes, para tentar preservar o seu 

património biológico o mais possível. Também Otero (2002) refere que o 

conflito se desencadeia quando se contrapõe o desenvolvimento desportivo e 

turístico de um determinado espaço natural com a conservação do seu valor 

ecológico. Este mesmo autor dá o exemplo das estâncias de sky, cujo impacto 

natural assume uma grande magnitude, principalmente a partir da década de 

1970, em que esta actividade se converteu numa prática desportiva massiva, 

em especial no Inverno. 

Esta dupla visão remete para uma busca do equilíbrio entre estes dois 

extremos, ou seja, o abandono e esquecimento de uma região e a sua procura 

massiva, no sentido de um planeamento estratégico em torno das áreas do 

turismo e também do ambiente. Assim, pretende-se sensibilizar o sector 

                                                 
23 Para ver alguns dos resumos das conferências da OMT sobre este tema consultar: 
http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html  
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turístico (do lado da oferta e da procura) para questões de preservação 

ambiental e sustentabilidade. Ao mesmo tempo, o turismo pode ser visto como 

um factor de mudança, contribuindo para o desenvolvimento de certas regiões, 

se o seu potencial for correctamente aproveitado. Desta forma, melhoria e 

preservação do ambiente são um desafio determinante, na perspectiva da CTP 

(2005), uma vez que a sua prossecução implica medidas e alterações de 

fundo, confrontando-se com vícios de gestão, comportamentos e interesses 

instalados.  

 Por outro lado, um aspecto preponderante é o da fiscalização, uma vez 

que as normas só fazem sentido se forem cumpridas e, para isso, tem que 

haver fiscalização. As entidades fiscalizadoras, quer sejam públicas ou 

privadas, desempenham um papel fundamental, pelo que a sua actuação 

deverá ser totalmente isenta.  

Reflectindo a importância atribuída à actividade turística em Portugal, o 

Ministério da Economia e da Inovação, pela Secretaria de Estado do Turismo, 

estabeleceu o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), para o período 

2006-2015. O PENT define como principais metas: 

 

• Aumento do contributo para o Produto Interno Bruto nacional; 

• Aumento do emprego qualificado; 

• Aceleração do crescimento do turismo interno. 

 

Neste sentido, foram criados vários eixos estratégicos que permitirão 

alcançar tais metas. Um desses eixos intitula-se “Território, Destinos e 

Produtos” e tem como principal objectivo o desenvolvimento de novos pólos de 

atracção turística, nomeadamente, Alqueva, Litoral Alentejano, Oeste, Douro, 

Serra da Estrela, Porto Santo e Açores. Foram seleccionados dez produtos em 

torno do território, pela sua atractividade e interesse estratégico, que por sua 

vez se classificam em produtos tradicionais e produtos inovadores. 

Relativamente aos produtos tradicionais, procura-se a sua requalificação, 

enquanto que nos produtos inovadores se pretende a sua implementação.  
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Dentro destes produtos encontramos vários segmentos de turismo que 

englobam o desporto e o meio ambiente, mostrando a importância estratégica 

da junção destas áreas. 

 Este documento vem ao encontro das tendências da procura turística 

que têm surgido na sociedade actual, que se prendem com uma diversificação 

dos produtos turísticos, indo mais além do tradicional “sol e praia” (Fernández, 

2002).  

Por outro lado, as pessoas procuram cada vez mais evadir-se do seu 

quotidiano e buscar o tal regresso às origens para dar sentido à sua vida, como 

é dito por Lipovetsky (1983). Na mesma linha de pensamento, Urry (1996) fala-

nos de um conceito de “afastamento”, de uma ruptura limitada com rotinas e 

práticas bem estabelecidas da vida de todos os dias, permitindo que os nossos 

sentidos se abram para um conjunto de estímulos que contrastam com o 

quotidiano e com o mundano. Adicionalmente, na pirâmide hierárquica da 

sociedade actual os valores ligados ao hedonismo, ao lazer, ganham uma 

importância cada vez mais acentuada. Como sustenta Garcia (2005), o lazer 

entende-se como uma manifesta necessidade humana, e o tempo a ele 

dedicado tem vindo a aumentar por diversos motivos: redução da jornada diária 

de trabalho, entrada tardia no mundo do trabalho face às necessidades de 

educação, elevada velocidade de mudança tecnológica, antecipação da 

reforma, aumento da esperança média de vida e melhoria dos cuidados 

médicos que conferem maior mobilidade às pessoas, mesmo nos anos 

terminais das suas vidas. 

Estes elementos reflectem-se também no sector do turismo, fazendo 

despoletar uma série de novas formas de turismo, procurando aliar o contacto 

com a natureza, a prática desportiva, as sensações de prazer e ainda alguma 

emoção e risco, num cenário mais ou menos controlado. Como refere 

Lamartine da Costa (1997b, p.40), “o tema do meio ambiente associado ao 

desporto é hoje uma restauração e uma contextualização de uma cultura que 

se revela crescente de forma global”, fazendo com que haja um envolvimento 

cada vez maior com o meio ambiente natural como auto-realização e auto-

expressão dos participantes. De facto, a actividade turística terá que ser 
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pensada e planeada num contexto de contínua fragmentação e ruptura com os 

estilos de vida tradicionais. As palavras mais adequadas para descrever estes 

novos padrões de comportamento são: individualismo, diversidade, mobilidade, 

escolha (CTP, 2005). 

 No mesmo sentido, Brito (2000) refere que se tem registado uma nova 

evolução na prática turística, com o aparecimento de formas ditas alternativas, 

em que o enfoque é dado na apresentação e proposta de destinos com 

características exactamente opostas às anteriormente valorizadas. Assim, a 

valorização passa a recair sobre o personalizado em vez do padronizado, o 

individual (ou pequenos grupos) em vez do massificado (idem). Esta ideia está 

directamente relacionada com o fenómeno de personalização que referimos no 

capítulo III, ou seja, hoje em dia assistimos, em vários mercados, 

inclusivamente no mercado turístico, a uma grande diversificação dos produtos 

e serviços, tentando adaptar cada um às particularidades de cada cliente e às 

suas necessidades e expectativas específicas. 

 Podemos assim falar de Eco-Turismo, Turismo de Aventura, Turismo no 

Espaço Rural ou Turismo de Natureza, conceitos que remetem para uma busca 

das origens, sejam culturais, sejam naturais, do indivíduo (Pereira & Félix, 

2001). Segundo a Ecotourism Society (cit. pela CTP, 2005), a definição de 

EcoTurismo é a de “turismo consciente”, no sentido da conservação dos 

ambientes naturais e da sustentação do bem-estar das populações locais. Este 

segmento engloba vários produtos turísticos, nomeadamente as viagens 

ambientais e ecológicas, expedições científicas, safaris, birdwatching, etc. 

Geralmente este tipo de turismo implica visitas a Reservas, Parques Naturais 

ou outros locais protegidos.  

 No entanto, surgem ainda algumas dificuldades em designar 

correctamente ou diferenciar o Ecoturismo do Turismo de Natureza, do Turismo 

Activo, ou do Turismo de Aventura, pois têm muitos pontos em comum e as 

suas delimitações fundem-se em muitos aspectos. Este constitui, segundo a 

Associação Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETURA, 2006), um 

grave problema para a falta de promoção desse tipo de “produto turístico” em 
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Portugal, uma vez que se torna difícil vender um produto cuja designação não 

está bem definida ou tem um leque alargado de nomenclaturas. 

 Não obstante e segundo a OMT, o Turismo Aventura é definido como a 

deslocação para a participação em actividades que envolvem tipicamente (mas 

não necessariamente) esforço físico. Compreende dois tipos (CTP, 2005): 

 

• Hard Adventure: actividades no exterior com carácter único e 

extraordinário e transporte a pé, inclui a escalada, o montanhismo, 

slide, rafting em rápidos difíceis; 

• Soft Adventure: utilização de meios mecânicos no transporte e 

melhores condições de alojamento, inclui por exemplo a canoagem, 

os passeios de bicicleta ou em balões de ar quente. 

 

Em Portugal, a nível de legislação, está definido o Turismo de 

Natureza24, no DL 47/99 de 16 de Fevereiro (alterado por DL 56/2002 de 11 de 

Março), como 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”. 

Verificamos então que, em Portugal, para ser considerado Turismo de 

Natureza, este tem que estar inserido numa área protegida, o que não 

acontece em outros países. 

Contudo, em qualquer destes tipos de turismo, a motivação do turista 

aparece sempre ligada ao desporto e à natureza, mostrando como estas três 

áreas estão interrelacionadas. Com efeito, o aumento da procura destes novos 

tipos de turismo despertou no mercado o surgimento de empresas que se 

dedicam a proporcionar aos seus clientes este tipo de actividades, 

enquadradas num estilo de turismo-aventura ou turismo-ecológico. Aparecem, 
                                                 
24 Ver os diplomas DL 47/99 de 16 de Fevereiro (alterado por DL 56/2002 de 11 de Março), que 
regula este subsector do turismo, o DR 18/99 de 27 de Agosto (alterado por DR 17/2003 de 10 
de Outubro), que regula a animação ambiental nas modalidades de animação, interpretação 
ambiental e desporto de natureza nas áreas protegidas, bem como o processo de 
licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações de animação 
ambiental, e ainda a Resolução do Conselho de Ministros nº112/98 de 25 de Agosto, que 
estabelece a criação do Programa Nacional de Turismo de Natureza, em conjunto com a 
Portaria nº164/2005 de 11 de Fevereiro (rectificada pela Declaração de Rectificação nº12/2005) 
que define as taxas a cobrar pelo ICN pela concessão e renovação das licenças. 
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então, em Portugal, as primeiras empresas de turismo-aventura, que eram 5 

em 1993, e as principais actividades realizadas eram marchas, orientação, surf, 

BTT, escalada e rappel (ANETURA, 2006). 

 Entretanto, com a melhoria contínua dos índices económicos, o 

incrementar de uma consciência ecológica, o desenvolvimento da oferta de 

pequenos alojamentos em destinos alternativos, o nascimento de revistas 

especializadas em viagens, entre outros, observa-se um boom de pequenas 

empresas disseminadas por todo o país (idem). Porém, à medida que o sector 

vai evoluindo, é necessário proceder à sua regulamentação, para que este 

possa funcionar da melhor forma possível. 

 Assim, surge diversa legislação para este sector, sendo de salientar o 

Decreto-Lei nº 204/00 de 1 de Setembro (alterado pelo Decreto-lei nº 108/2002 

de 16 de Abril), que regula o acesso e o exercício da actividade das empresas 

de animação turística. No entanto, muitas críticas são feitas a esta legislação, 

como veremos no capítulo seguinte. 
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VII – ENQUADRAMENTO LEGAL DAS EMPRESAS DE 
ANIMAÇÃO TURÍSTICA EM PORTUGAL 
 
 

A legislação que tutela as Empresas de Animação Turística em Portugal 

está definida nos termos do DL nº204/2000 de 1 de Setembro, alterado pelo DL 

nº 108/2002 de 16 de Abril. Este diploma foi criado dois anos depois do DR 

nº22/98 de 21 de Setembro (alterado pelo DR nº1/2002 de 3 de Janeiro, 

rectificado nos termos da Declaração de Rectificação nº3-D/2002, publicada no 

Diário da República, I-B, 4º suplemento, de 31.01.2002), referente à 

Declaração de Interesse para o Turismo.  

Nesta declaração visou-se reconhecer a importância de certas iniciativas 

de carácter turístico que, servindo para a valorização do património histórico, 

ambiental, gastronómico, cultural e para o desenvolvimento das regiões onde 

se inserem, contribuíam também para a diversificação e melhoria da oferta 

turística nacional. Assim, foram definidas a tipologia de estabelecimentos, a 

caracterização genérica das iniciativas, os projectos ou actividades que fossem 

merecedores da declaração de interesse para o turismo, bem como os 

requisitos que os mesmos projectos deviam reunir e os procedimentos jurídico-

administrativos a seguir. 

No seguimento deste DR, foi então criado o DL nº204/2000 de 1 de 

Setembro, que estabeleceu as regras relativas às condições de acesso e 

exercício da actividade de animação turística, numa perspectiva de defesa dos 

interesses dos turistas que utilizem os serviços prestados por empresas desse 

subsector de actividade turística, nomeadamente através da prestação de 

garantias necessárias à salvaguarda dos direitos do consumidor. 

Este está dividido em seis capítulos, a saber: Disposições gerais, Do 

licenciamento, Do exercício da actividade das empresas de animação turística, 

Das Garantias, Da fiscalização e sanções e Disposições finais e transitórias. 

De acordo com este diploma, 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 
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uma determinada região e não se configurem como empreendimentos 

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

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

ou operadores marítimo-turísticos. 

 Verificamos que está implícito na definição deste tipo de empresas o 

seu contributo para o desenvolvimento turístico de uma determinada região, 

ainda que não esteja definido em concreto de que forma ele será realizado e 

também avaliado. 

Podemos apenas fazer uma ligação com as condições gerais 

necessárias ao reconhecimento de interesse para o turismo, definidas no nº1 

de art.2º do DR nº22/98, a saber: 

• Contribuir para a atracção de turistas, nacionais e estrangeiros, ou 

constituir um meio para a ocupação dos seus tempos livres, 

satisfazendo as necessidades e expectativas destes face à região 

visitada; 

• Destinar-se à utilização de turistas, ainda que o uso por parte de 

residentes não seja restringido; 

• Servir de complemento a outras actividades, projectos ou 

empreendimentos, turísticos ou não, constituindo um motivo especial 

de atracção dessa região; 

• Possuir um projecto aprovado pelas entidades competentes para o 

efeito, quando exigível; 

• A sua localização não pode ser próxima de estruturas urbanas ou 

ambientais degradadas, com excepção de estabelecimentos já 

existentes ou a construir, quando se enquadrem num processo de 

requalificação urbana ou ambiental. 

De referir também que este tipo de estabelecimentos deve estar aberto 

durante todo o ano (excepto dia de descanso semanal). 

De qualquer forma, parece difícil que algumas destas condições sejam 

medidas ou controladas, pois incluem conceitos subjectivos, como por 

exemplo: satisfação de necessidades e expectativas dos turistas, motivo 

especial de atracção de uma região, etc. 
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Por outro lado, este diploma distingue estas empresas dos 

empreendimentos de turismo na natureza, que têm regulação própria definida 

noutros diplomas. 

No entanto, as empresas proprietárias ou exploradoras de 

empreendimentos turísticos, empreendimentos de turismo no espaço rural, 

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

viagens e turismo ou operadores marítimo-turistico, quando constituídas como 

cooperativa, estabelecimento individual de responsabilidade limitada ou 

sociedade comercial e prevejam no seu objecto social o exercício de 

actividades de animação turística desde que cumpram os requisitos previstos 

na lei, estão dispensadas do licenciamento legal.  

Esta questão parece induzir a uma certa vantagem por parte destes 

empreendimentos relativamente às empresas de animação turística, uma vez 

que estes, exercendo o mesmo tipo de actividades, estão isentos de 

licenciamento e, por outro lado, podem oferecer outro tipo de serviços que as 

empresas de animação turística não podem (nomeadamente restauração e 

bebidas). 

São consideradas actividades próprias das empresas de animação 

turística as exploradas em: 

• Marinas, portos de recreio e docas de recreio predominantemente 

destinadas ao turismo e desporto; 

• Autódromos e Kartódromos; 

• Balneários termais e terapêuticos; 

• Parques temáticos; 

• Campos de golfe; 

• Embarcações com e sem motor, destinadas a passeios marítimos e 

fluviais de natureza turística; 

• Aeronaves com e sem motor, destinadas a passeios de natureza 

turística, desde que a sua capacidade não exceda um máximo de 

seis tripulantes e passageiros; 

• Instalações e equipamentos para salas de congressos, seminários, 

colóquios e conferências, quando não sejam partes integrantes de 
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empreendimentos turísticos e se situem em zonas em que a procura 

desse tipo de instalações o justifique; 

• Centros equestres e hipódromos destinados à prática de equitação 

desportiva e de lazer; 

• Instalações e equipamento de apoio à prática do windsurf, surf, body 

board, wakeboard, esqui aquático, vela, remo, canoagem, mergulho, 

pesca desportiva e outras actividades náuticas; 

• Instalações e equipamentos de apoio à prática da espeleologia, do 

alpinismo, do montanhismo e de actividades afins; 

• Instalações e equipamentos destinados à prática de pára-quedismo, 

balonismo e parapente; 

• Instalações e equipamentos destinados a passeios de natureza 

turística em bicicletas ou outros veículos todo-o-terreno; 

• Instalações e equipamentos destinados a passeios de natureza 

turística em veículos automóveis sem prejuízo do legalmente 

estipulado para utilização dos meios próprios por parte destas 

empresas; 

• Instalações e equipamentos destinados a passeios em percursos 

pedestres e interpretativos; 

• As actividades, serviços e instalações de animação ambiental 

previstas no Decreto Regulamentar nº 18/99 de 27 de Agosto, sem 

prejuízo das mesmas terem de ser licenciadas de acordo com o 

disposto nesse diploma; 

• Outros equipamentos e meios de animação turística, nomeadamente 

os de índole cultural, desportiva, temática e de lazer. 

São consideradas actividades acessórias das empresas de animação 

turística, sem prejuízo do regime geral aplicável a cada uma delas, as 

seguintes actividades: 

• As iniciativas ou projectos sem instalações fixas, nomeadamente os 

eventos de natureza económica, promocional, cultural, etnográfica, 

científica, ambiental ou desportiva, quer se realizem com carácter 

periódico, quer com carácter isolado; 
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• A organização de congressos, seminários, colóquios, conferências, 

reuniões, exposições artísticas, museológicas, culturais e científicas; 

• A prestação de serviços de organização de visitas a museus, 

monumentos históricos, e outros locais de relevante interesse 

turístico. 

Foi estabelecido que apenas as entidades licenciadas como empresas 

de animação turística podem exercer este tipo de actividades. 

 

O exercício da actividade das empresas de animação turística depende 

da licença, constante de alvará, a conceder pela Direcção Geral do Turismo. 

A concessão desta licença depende da observância pela requerente dos 

seguintes requisitos: 

• Ser uma cooperativa, estabelecimento individual de responsabilidade 

limitada ou sociedade comercial que tenha por objecto o exercício 

daquela actividade e um capital social mínimo realizado de 

12.469,95€. 

• Prestação das garantias exigidas por lei: 

- Seguro de acidentes pessoais garantindo: 

- O pagamento das despesas de tratamentos, incluindo 

internamento hospitalar e medicamentos, até ao montante 

anual de 3.500€. 

- O pagamento de um capital de 20.000€, 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 3.000€, quando este tiver idade inferior a 14 

anos. 

- Seguro de assistência às pessoas, válido exclusivamente no 

estrangeiro, garantindo: 

-  Pagamento do repatriamento sanitário e do corpo. 

- Pagamento de despesas de hospitalização, médicas e 

farmacêuticas, até ao montante anual de 3.000€. 
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- Seguro de responsabilidade civil, garantindo 50.000€ 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. 

- Comprovação da idoneidade comercial dos responsáveis. 

- Pagamento de uma taxa de licenciamento no valor de 2.493,99€. 

 

Do pedido de licenciamento deverá constar: 

 

• A identificação do requerente; 

• A identificação dos titulares, administradores ou gerentes; 

• A localização da sua sede social. 

 

Cabe ao Director Geral do Turismo, ou a quem este delegue da sua 

competência, decidir sobre o pedido de licença, no prazo de 45 dias após a 

data de recepção do pedido. Na falta de decisão do director no prazo previsto, 

considera-se que a licença é atribuída, desde que se mostrem pagas as taxas 

devidas, e o alvará é concedido. Esta situação parece indiciar alguma 

facilidade na obtenção de licença, uma vez que sugere que o pagamento das 

taxas é o suficiente para tal. 

A licença poderá ser revogada em alguns casos, nomeadamente se a 

empresa não iniciar a sua actividade no prazo de 90 dias, havendo falência, se 

a empresa cessar a sua actividade por um prazo superior a 90 dias sem 

justificação ou se se deixar de verificar algum dos requisitos legais para 

concessão da licença. 

Relativamente às instalações fixas destas empresas, caso as possuam, 

estas devem satisfazer as normas vigentes para cada tipo de actividade e 

serem licenciadas pelas entidades competentes. No entanto, há ainda algumas 

actividades (por exemplo balonismo) que não dispõem de licenciamento 

próprio, pelo que será difícil saber que tipo de requisitos apresentar. 

As empresas de animação turística são obrigadas a possuir e a facultar 

aos seus clientes um livro de reclamações, para que estes possam formular 
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observações e reclamações sobre o estado e a apresentação das instalações e 

do equipamento, bem como sobre a qualidade dos serviços e o modo como 

foram prestados. 

São consideradas contra-ordenações sujeitas a coimas as violações do 

disposto em alguns artigos, nomeadamente o exercício das actividades 

próprias das empresas de animação turística sem a licença. São ainda puníveis 

a tentativa e a negligência, porém, os limites máximos e mínimos das coimas 

são reduzidos para um terço e metade.  

Esta legislação é alvo de algumas críticas por parte de representantes 

do sector, nomeadamente por parte da Presidente da PACTA, Associação 

Portuguesa de Empresas de Animação Cultural e Turismo de Natureza e 

Aventura. Para esta associação existem constrangimentos de ordem jurídica 

que impedem as empresas de animação turística de serem competitivas, uma 

vez que a legislação que enquadra estas empresas foi concebida no “espaço 

sobrante”, podendo apenas fazer o que não é exclusivo das agências de 

viagens e turismo. Com efeito, a legislação relativa às agências de viagens e 

turismo foi criada anteriormente, e atribui as viagens turísticas como exclusivo 

das agências de viagens, estando as empresas de animação turística 

impedidas, por via deste exclusivo, de associar o transporte e/ou alojamento ao 

seu produto (Barbosa, 2005). 

 

Importa ainda analisar a legislação relativa ao Turismo de Natureza, 

nomeadamente o disposto nos diplomas DL 47/99 de 16 de Fevereiro (alterado 

por DL 56/2002 de 11 de Março), que regula este subsector do turismo, o DR 

18/99 de 27 de Agosto (alterado por DR 17/2003 de 10 de Outubro), que regula 

a animação ambiental nas modalidades de animação, interpretação ambiental 

e desporto de natureza nas áreas protegidas, bem como o processo de 

licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações 

de animação ambiental. De considerar, igualmente, a Resolução do Conselho 

de Ministros nº112/98 de 25 de Agosto, que estabelece a criação do Programa 

Nacional de Turismo de Natureza, em conjunto com a Portaria nº164/2005 de 
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11 de Fevereiro (rectificada pela Declaração de Rectificação nº12/2005) que 

define as taxas a cobrar pelo ICN pela concessão e renovação das licenças. 

Esta legislação, ainda que não seja directamente voltada para estas 

empresas, pode ter implicações nas suas actividades, quando estas sejam 

realizadas em Áreas Protegidas25 (APs). 

Fazendo a análise por ordem cronológica, comecemos por estudar a 

Resolução do Conselho de Ministros nº112/98 de 25 de Agosto, que criou o 

PNTN, aplicável na Rede Nacional de APs. Este diploma considera que o 

turismo nas APs deve: 

- Ser ecologicamente sustentável a longo prazo; 

- Ser cultural e socialmente sustentável; 

- Contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento económico 

local.  

Estabelece também que o Turismo de Natureza pressupõe a prática 

integrada de actividades diversificadas, que vão desde o usufruto da natureza, 

contacto com o ambiente rural e culturas locais, através da sua gastronomia e 

manifestações etnográficas, rotas temáticas, nomeadamente históricas, 

arqueológicas e/ou gastronómicas, e a estada em casas tradicionais. Assim, a 

estratégia de implementação do PNTN assenta na sustentabilidade de alguns 

pontos-chave, como a conservação da natureza, o desenvolvimento local e a 

qualificação e diversificação da oferta turística. 

De acordo com o disposto no nº9 deste diploma, foram estabelecidas 

medidas no âmbito de aplicação do PNTN, que passavam pela elaboração de 

um plano de promoção do PNTN pelo ICN e pela DGT; elaboração de um guia 

do turismo de natureza também da competência do ICN e DGT; elaboração de 

um plano de formação profissional pelo Instituto Nacional de Formação 

Turística (INFT) em parceria com ICN e também um código de conduta para o 

turismo de natureza pelo ICN e DGT em colaboração com o IDP. 

A Portaria nº164/2005 de 11 de Fevereiro estabelece as taxas a cobrar 

pelo ICN pela concessão e renovação das licenças para actividades em APs, 

                                                 
25 Existem 5 tipos de APs em Portugal: Parque Nacional, Parque Natural, Reserva Natural, 
Paisagem Protegida e Monumento Natural. Consult. 2 Setembro 2006, disponível em 
http://icn.pt  
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de acordo com o disposto nos art.16º do DR nº 18/99 de 27 de Agosto, alterado 

pelo DR nº 17/2003 de 10 de Outubro. 

 As taxas referidas são aplicadas em regime normal e de isenção parcial. 

Os cálculos da taxa normal são aplicáveis a comerciantes em nome individual, 

estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada, sociedades 

comerciais ou cooperativas localizadas em concelhos que não tenham território 

em áreas protegidas 

Se as entidades referidas anteriormente possuírem sede social em 

concelhos com território em áreas protegidas e, cumulativamente, 

desenvolverem a sua actividade principal no interior de uma delas, beneficiam 

de uma isenção parcial de 40%. Também as Federações, clubes e associações 

desportivas beneficiam também de uma isenção parcial de 40%. Quanto aos 

Institutos Públicos, as Associações Juvenis e outras associações e demais 

pessoas colectivas sem fins lucrativos beneficiam de uma isenção parcial de 

60%. Finalmente, as Instituições particulares de solidariedade social beneficiam 

de uma isenção parcial de 75%. 

Estas isenções provocaram grandes contestações, nomeadamente 

quanto ao facto de as entidades que possuam sede social em concelhos que 

tenham áreas protegidas beneficiem de 40% de redução. O argumento 

apresentado é que uma vez que o que se pretende taxar é a utilização e 

usufruto de uma determinada área protegida, não parece fazer muito sentido 

que empresas com fins lucrativos tenham que suportar taxas diferentes apenas 

devido à localização da sua sede social, uma vez que as actividades 

desenvolvidas são as mesmas e os fins comerciais também. 

  Na realidade, o PNTN, em conjunto com a Portaria nº164/2005 de 11 de 

Fevereiro, é alvo de diversas contestações, uma vez que faltam implementar 

muitas medidas por ele propostas, falta fiscalização e, por outro lado, inúmeras 

empresas consideram que não trouxe grandes vantagens para o sector. De 

acordo com Barbosa (2005), estas críticas prendem-se com alguns aspectos 

do licenciamento, fundamentação técnica, discriminação entre empresas com 

sede dentro das APs e fora e defendem que as empresas de animação turística 
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estão a ser desmotivadas a operar dentro das APs em vez de serem 

estimuladas. 

O Decreto Regulamentar nº18/99 de 27 de Agosto (alterado pelo 

Decreto Regulamentar nº17/2003, de 10 de Outubro) visa regulamentar a 

animação ambiental nas modalidades de animação, interpretação ambiental e 

desporto de natureza nas áreas protegidas, bem como o processo de 

licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações 

de animação ambiental. Define, igualmente, a tipologia de actividades, serviços 

e instalações que são consideradas de animação e de interpretação. 

Neste diploma, as actividades e serviços de desporto de natureza são as 

iniciativas ou projectos que integrem: pedestrianismo, montanhismo, 

orientação, escalada, rappel, espeleologia, balonismo, parapente, asa delta 

sem motor, bicicleta-todo-o-terreno (BTT), hipismo, canoagem, remo, vela, surf, 

windsurf, mergulho, rafting, hidrospeed e outros desportos a actividades de 

lazer cuja prática não se mostre nociva para a conservação da natureza. 

Ainda segundo este decreto, é estabelecido que estas actividades, 

iniciativas ou projectos, devem contribuir para a descoberta e fruição dos 

valores culturais e naturais das APs, bem como a realização de tarefas ligadas 

às actividades económicas tradicionais ou à conservação da natureza. 

Promover também o recreio e lazer, a atracção de turistas e visitantes, 

nacionais e estrangeiros e respeitar áreas condicionadas ou interditas. 

Nos termos do art. 6º deste diploma, estabelece-se que cada AP deve 

possuir uma carta de desporto de natureza e respectivo regulamento. No 

entanto, de acordo com o IDP 26 , actualmente apenas existe uma carta 

publicada, referente ao Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros27. Esta 

situação parece indicar uma certa inércia das entidades reguladoras, uma vez 

que o decreto regulamentar que ditou a criação das cartas de desporto de 

natureza data de 1999. 

Por outro lado, o art.8º define que para além de possuir alvará a 

empresa terá ainda que solicitar uma licença emitida pelo ICN para poder 

                                                 
26 Informação confirmada em http://www.idesporto.pt/CONTENT/2/2_2/2_2_4/2_2_4.aspx 
[Consult. em 21/10/2006] 
27 Esta Carta foi publicada na Portaria nº1465/2004 de 17 de Dezembro. 
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realizar actividades numa AP. Esta licença está relacionada com as taxas a 

pagar definidas anteriormente, e para a sua obtenção têm que ser entregues 

vários documentos, sendo de salientar um programa detalhado das actividades 

a desenvolver e um documento comprovativo da formação adequada dos 

monitores.  

Em suma, são vários os documentos legislativos que se aplicam a estas 

empresas e às actividades por elas desenvolvidas, sendo também de salientar 

os diplomas relativos às Áreas Protegidas. No entanto, a legislação tem ainda 

algumas lacunas, nomeadamente quanto à definição da formação adequada 

aos monitores destas actividades. Por outro lado, faltam também criar 

Regulamentos do Desporto de Natureza em muitas APs portuguesas.  

No capítulo seguinte iremos apresentar e discutir os resultados por nós 

obtidos na nossa análise, comparando-os com o que foi referido nos capítulos 

anteriores, e procurando responder aos objectivos inicialmente propostos. 
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VIII – AS AFAN NOS MUNICÍPIOS DE ESPINHO E GAIA 
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VIII – AS AFAN NOS MUNICÍPIOS DE ESPINHO E GAIA 
 

 

Neste capítulo iremos proceder à apresentação e discussão dos 

resultados obtidos. A análise será feita tendo em conta, por um lado, as 

unidades de contexto que advêm do corpus (representando o ponto de vista 

dos representantes das entidades) e, por outro lado, a informação proveniente 

da revisão da literatura previamente efectuada. Desta forma, será possível 

comparar de imediato os dois tipos de perspectiva, verificando quais o pontos 

em comum e os discordantes. 

Em primeiro lugar, apresentaremos a análise de cada categoria e 

respectivas subcategorias isoladamente e, posteriormente, uma relação entre 

as diversas categorias, representando uma visão global das unidades retiradas 

do nosso corpus de estudo.  

 

 

VIII.1 - Análise da categoria – ENTIDADE 
 

 

 A categoria Entidade foi subdividida em 3 subcategorias, que dizem 

respeito a aspectos diferentes que queremos considerar para a nossa análise.  

Assim, as referidas subcategorias são: 

 

• Clientes/Participantes 

• Recursos humanos 

• Objectivos 

 

 A primeira subcategoria – Clientes/Participantes – pretende caracterizar 

os praticantes das actividades, quer sejam de entidades com fins lucrativos, 

quer sejam de entidades sem fins lucrativos. O tipo de clientes e/ou 

participantes serve também para caracterizar a entidade em estudo, pois 

constitui o seu público-alvo. 
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Conhecer os recursos humanos afectos a cada entidade e saber qual a 

formação que têm, constitui outro dos objectivos do nosso estudo, uma vez que 

a legislação é omissa relativamente a este aspecto. De facto, mostra-se 

também importante analisar outros aspectos relacionados com a formação dos 

recursos humanos, nomeadamente a sua adequação às tarefas exigidas, no 

sentido de minorar os riscos quer para os participantes das actividades, quer 

para o meio ambiente. 

Por outro lado, tentaremos inferir acerca dos objectivos de cada 

entidade, verificando se existem diferenças significativas entre os tipos de 

entidades estudadas. Efectivamente, é de esperar que entre as entidades 

públicas e privadas existam diferenças significativas, nomeadamente em 

termos de obtenção de lucros, público-alvo a quem as suas actividades se 

destinam, e objectivos da entidade em causa. Ao mesmo tempo, no conjunto 

das entidades privadas estudadas, temos as que têm fins lucrativos – 

empresas – e as que não têm fins lucrativos – associações –, pelo que também 

será de esperar que encontremos diferenças relevantes entre estas. 

Assim, relativamente às entidades públicas, verificamos que os 

principais participantes das actividades são “os jovens” 28 do concelho, uma vez 

que estas entidades têm como objectivo a “dinamização desportiva” 29. Por um 

lado, promovem actividades para as escolas, incluindo as AFAN e, por outro, 

apoiam os clubes do concelho “a nível logístico, de transporte, de subsídios, de 

obras” 30. As Férias Desportivas, quer sejam no Verão, quer sejam na Páscoa, 

são igualmente organizadas por estas entidades e, normalmente, incluem as 

AFAN. Um dos entrevistados, em relação a esta situação, referiu que “qualquer 

actividade que entra é para ficar”  31, ou seja, “não é uma coisa pontual, nós ou 

fazemos ou não fazemos” 32. Verificamos que, para a entidade em causa, a 

continuidade da realização das actividades parece ser muito importante, 

incutindo um carácter de permanência para as actividades escolhidas, talvez 

por questões relacionadas com os recursos humanos e físicos da entidade. 
                                                 
28 E2 
29 E2 
30 E2 
31 E1 
32 E1 
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Relativamente aos recursos humanos das entidades públicas, existem 

dois tipos, o pessoal dos quadros (efectivos) e os contratados. Nos quadros, 

encontram-se professores de educação física e, para além destes, existe 

também “pessoal administrativo, pessoal técnico de montagem, desmontagem, 

pisos, afectos à divisão de desporto, mas que não são técnicos de desporto” 33. 

Em relação aos contratados, dependem das tarefas para as quais são 

requisitados, existindo pessoas com formação na área do desporto e outras 

que não a possuem. Verificamos, então, que os recursos humanos afectos a 

estas entidades possuem diversos tipos de formação e que, para algumas 

actividades, contratam pessoal especializado para o efeito, como nos diz este 

entrevistado: “se nós vamos para uma actividade de montanha, normalmente 

pedimos pessoas com experiência” 34 e também “por exemplo, na canoagem, 

que não temos nós capacidade para fazer as coisas temos que nos socorrer, 

ou dessas empresas que o fazem, ou de técnicos que a gente contrata para 

nos ajudarem as fazer as coisas, não nos pomos a inventar (sic)”. Com efeito, 

tal como defende Melo (2003), é muito importante que quem orienta as AFAN 

possua larga experiência na actividade em causa, uma vez que estas requerem 

compreensão profunda e à-vontade com o equipamento necessário, e cuja falta 

de prática comporta riscos graves para os participantes, sobretudo para os 

mais iniciantes. 

Fazendo agora a análise para as entidades privadas, verificamos que 

estas iniciaram a sua actividade por diversos motivos, nomeadamente a 

vontade de aprofundar a prática de actividades que já faziam. Conforme nos 

disse um dos entrevistados: “todos nós vínhamos dos escuteiros, mas 

julgávamos que nos escuteiros a prática de montanhismo que era executada 

não nos levava tão longe quanto nós queríamos e nós também julgávamos que 

também não era essa a vocação do escutismo, e então decidimos formar um 

clube autónomo” 35 . Outra das razões invocadas está relacionada com o 

aproveitar de oportunidades de mercado, pois para um dos entrevistados, a 

sua empresa “começou por uma sociedade entre 3 amigos, em que estávamos 

                                                 
33 E2 
34 E2 
35 E3 
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primeiro só relacionados com o paintball, depois o mercado começou a surgir, 

começou a haver oportunidade de investir noutras actividades, além do 

paintball” 36. Para além destes motivos, podemos referir o gosto pessoal dos 

responsáveis, uma vez que “surgiu porque gosto das actividades” 37  e, 

igualmente, a utilização da experiência obtida num clube escolar para a criação 

de uma empresa, em que “a empresa surgiu no seguimento de um ano de 

desporto escolar, de multi-actividades, (...) um clube volátil” 38.  

Quanto à subcategoria relacionada com os recursos humanos, 

presentes nas entidades privadas, várias unidades de contexto encontradas no 

corpus nos parecem relevantes. Assim, relativamente ao número de monitores 

que trabalham nas entidades estudadas, este não é constante durante a 

semana e ao fim-de-semana. Ou seja, existe um determinado número de 

monitores a tempo inteiro (durante a semana) e depois ao fim-de-semana, 

porque a afluência de clientes aumenta, são necessários mais monitores. 

Exemplos desta situação estão presentes nas seguintes unidades: “tenho 3 

pessoas a tempo inteiro, para além de mim, e depois tenho uma média de 25 

monitores por fim de semana” 39 e “ao fim-de-semana somos 4, e durante a 

semana somos 3, eu e mais duas” 40. Estas afirmações parecem indicar que a 

procura das empresas para a realização das AFAN aumenta nos fins-de-

semana e férias, o que seria de esperar, uma vez que a maioria dos praticantes 

são jovens e adultos41 que, devido à escola ou emprego, não têm hipótese de 

realizar essas actividades noutras alturas. De qualquer forma, esta situação é 

reveladora do aproveitamento do tempo livre para a prática de actividades 

desportivas, bem como do contacto com a natureza. Como refere Melo (2003, 

p.13), “a procura cada vez mais frequente das actividades de lazer em espaços 

naturais não fez desaparecer a necessidade do exercício físico ou da prática 

desportiva, antes potenciou o florescimento dos desportos de Natureza”. 

                                                 
36 E4 
37 E5 
38 E6 
39 E4 
40 E5 
41 O público-alvo destas entidades será analisado mais à frente. 
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Em relação à formação que os monitores das actividades deveriam ter, 

na perspectiva dos entrevistados, os pontos de vista são variados e, por vezes, 

claramente opostos, como podemos constatar das seguintes unidades de 

contexto: “não gosto de trabalhar com licenciados” 42 e “nós só trabalhamos 

com licenciados em Educação Física”  43. A distinção no tipo de opções destes 

dois entrevistados pode dever-se à diferença na sua própria formação (E4 não 

é licenciado e E6 é). É provável, por isso, que quem tem formação superior lhe 

atribua mais importância, ao ponto de ser um factor crucial para a selecção de 

monitores. Não obstante, o entrevistado que afirmou não gostar de trabalhar 

com licenciados dá a seguinte explicação: “são licenciados e seguem a 

vertente desporto outdoor ou desportos radicais, mas mesmo assim chegam 

com vícios instalados que é uma coisa maluca (sic) … e muito maus vícios” 44, 

referindo-se em particular à área de manobra de cordas. Por outro lado, o 

entrevistado que indicou que só trabalhava com licenciados também salientou 

que apenas este aspecto não era suficiente, ou seja, “não é por ser licenciado 

em Educação Física que eu vou pôr alguém a fazer segurança na escalada. 

Além de ser licenciado em Educação Física tem que ter o curso de manobra de 

cordas também, por exemplo, para esta actividade”  45 . Verificamos, desta 

forma, que para estes entrevistados assume particular importância a realização 

de cursos de formação específicos para algumas actividades.  

Ao nível dos locais onde se pode obter esta formação, pode ser dentro 

da própria entidade “a formação é dada internamente” 46, ou então ser obtida 

numa entidade externa, com mérito reconhecido, como por exemplo “a 

formação que deverão ter é aquela que considerada standard pela União 

Internacional de Associações de Alpinismo”  47,ou ainda, “os meus monitores, a 

nível de manobras de cordas, (…) todos são credenciados (…) por entidades, 

tipo Escola de Alta Montanha, em Espanha (Benasques)48 que é a única escola 

                                                 
42 E4 
43 E6 
44 E4 
45 E6 
46 E4 
47 E3 
48  Esta escola é um centro de formação especializado em técnicas desportivas de Alta 
Montanha, que forma desportistas federados a todos os níveis, e também técnicos e gestores 
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que dá um curso de cordas e que é reconhecido internacionalmente” 49. De 

facto, quem deverá ser responsável pela formação destes monitores é um 

aspecto algo controverso, e que no nosso país não está ainda definido, pelo 

menos em termos legais50. Devido a este aspecto, são várias as entidades que 

promovem cursos relacionados com as AFAN, mas não existe uniformidade 

nos conteúdos nem na duração desses mesmos cursos, dando origem a uma 

certa incerteza quanto à preparação dos formandos. Como referem Pereira & 

Félix (2001), a formação dos prestadores deste tipo de serviços é algo muito 

importante e que implica uma séria reflexão, dado o visível crescimento deste 

mercado. No mesmo sentido, Vidal (2005) defende que a qualificação e 

certificação dos monitores e outros técnicos é uma questão fundamental para 

evolução desta área de negócio, para um aumento e garantia da qualidade dos 

serviços e para uma melhor salvaguarda dos clientes. 

No entanto, para além da formação a nível técnico, necessária para a 

prática e ensinamento da actividade, outro tipo de formação nos é sugerida por 

alguns entrevistados, designadamente: “bastava ter um pequeno curso de 

relações públicas, para saber lidar com as pessoas, para poderem estar em 

contacto com as pessoas e saberem estar, e um curso sobre a actividade em 

si” 51, bem como, “a formação é muito multidisciplinar, já contempla quer a 

componente técnica das várias actividades, quer a componente de primeiros 

socorros, mas a mais importante, neste caso, no caso de acompanhamento de 

grupos que não pretendem propriamente a prossecução da prática desportiva, 

pretendem apenas usufruir de um momento lúdico, (...) será a pedagógica” 52. 

Assim, podemos verificar que, para além da componente técnica associada  

às actividades, assume particular importância para estes entrevistados a 

dimensão pedagógica e de relações interpessoais que os monitores das 

actividades deveriam possuir. Este tipo de perspectiva vem de encontro ao que 

é dito por Melo (2003) relativamente às AFAN, ou seja, que a maioria dos 

                                                                                                                                               
desportivos de montanha, de acordo com a legislação espanhola. Para mais informações 
consultar http://www.barrabes.com/eeamb/textos/escuela.htm. 
49 E4 
50 Este assunto será discutido na categoria concernente à Legislação. 
51 E5 
52 E3 
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praticantes destes desportos não tem interesse na competição e apenas a 

realiza com um carácter lúdico, pelo que a vertente pedagógica, motivadora e 

criadora de um bom ambiente entre os participantes, por parte dos monitores, 

poderá ser decisiva na altura de escolher uma empresa onde realizar as AFAN. 

Por outro lado, na opinião do mesmo autor, quem orienta estas actividades 

deve ser praticante experiente das actividades, e possuir formação específica 

nos domínios ético, ambiental, desportivo e organizativo. De salientar que 

nenhum dos nossos entrevistados focou a formação no âmbito do ambiente, 

não estando esta área presente no que estes poderiam considerar a formação 

ideal dos seus monitores. Este resultado parece contrastar com a opinião de 

vários autores que defendem como essencial uma educação ambiental desde 

cedo, como por exemplo Chao, 2004; Marinho, 2004; Pires & Philippi, 2004. 

Num estudo recente semelhante ao nosso, realizado por Costa (2006), 

as principais conclusões relativamente à formação dos monitores vêm de 

encontro ao que referimos anteriormente, nomeadamente quanto ao conteúdo 

da formação, à falta de consenso relativamente à entidade que deveria ser 

responsável por ela, bem como da formação existente em Portugal não ser 

reconhecida. Este facto origina uma grande diversidade de cursos, cujos 

critérios e durações são variáveis, resultando, inevitavelmente em diferenças 

quanto às competências adquiridas. Por outro lado, para além da formação, 

refere-se a importância da experiência, que é tida como essencial para 

qualquer monitores, principalmente nas actividades que envolvam uma maior 

grau de risco. Ou seja, o aspecto da formação dos monitores, apesar de ser 

essencial para o bom funcionamento das actividades e também para as 

questões ligadas à segurança, como veremos mais adiante, são ainda alvo de 

grande incerteza e falta de definição no nosso país. 

Em relação aos objectivos destas entidades, como referimos 

anteriormente, é de esperar que sejam diferentes, consoante sejam entidades 

com ou sem fins lucrativos. De facto, encontramos nas entidades privadas 

objectivos claramente relacionados com a obtenção de lucros: “aumentar cada 

vez mais a facturação da própria empresa” 53 e “é uma empresa, o objectivo é o 

                                                 
53 E4 
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lucro, é crescer e facturar cada vez mais. Isto para ser sincero” 54. Por outro 

lado, alguns dos entrevistados mencionam a melhoria da qualidade dos seus 

serviços, como sejam “objectivos: primeiro a prestação de um serviço, um 

serviço de qualidade, é o principal” 55 e “melhorar sempre as coisas, ao nível de 

equipamento, estar sempre um passo à frente, equipamentos bons, pessoal 

qualificado” 56. 

Um dos entrevistados, responsável por uma das entidades privadas, 

referiu um objectivo algo diferente, que visa tornar mais acessível a prática das 

AFAN, em parceria com autarquias. Para si: “em termos dos objectivos, é 

melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade, também fazer com 

que, através das Autarquias e das Juntas, as pessoas com menos 

possibilidades também possam usufruir destas actividades, que já são caras 

por si” 57. De referir que esta ideia iria permitir repartir os custos de prática das 

modalidades entre os participantes e as entidades públicas, não tendo a 

empresa que abdicar dos seus retornos financeiros. Este, aliás, é um dos 

aspectos que pode ser relacionado com a alínea c) do nº4 do artº. 64 da Lei 

169/99 de 18 de Setembro58, ao referir que compete à Câmara Municipal, no 

âmbito de apoio a actividades de interesse municipal “participar na prestação 

de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes (…) , e prestar 

apoio aos referidos estratos sociais, pelos meios adequados e nas condições 

constantes de regulamento municipal”. 

Relativamente à entidade privada sem fins lucrativos, vemos que os 

seus objectivos estão ligados à promoção e divulgação das actividades, dando 

também especial importância à ecologia, pois “o principal é a divulgação e a 

promoção da prática de desportos de montanha (...) existem também alguns 

vocacionados para a ecologia, para a divulgação da fotografia de montanha” 59. 

De realçar que nenhuma das outras entidades privadas analisadas referiu os 
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aspectos relacionados com preservação ambiental ou educação ecológica 

como fazendo parte dos seus objectivos ou missão. Este aspecto será 

igualmente pertinente quando analisarmos a categoria relativa ao Meio 

Ambiente60, ao inferirmos acerca das preocupações ambientais por parte dos 

entrevistados, e se as suas formas de actuação são coincidentes com o seu 

discurso. 

Em termos da caracterização dos clientes destas entidades, várias 

unidades de contexto nos parecem pertinentes. Assim, relativamente à faixa 

etária, percebe-se que esta pode ser muito ampla, já que os clientes podem ir 

“dos 8 aos 80,ou até mais pequenos” 61. Algo que é confirmado quando se diz 

que, “o meu cliente com mais idade tinha 72 anos, para jogar paintball” 62. 

Outras unidades reiteraram esta tendência: “temos um público muito diverso, é 

óbvio que 90% da nossa população, da nossa clientela ficará ali na ordem dos 

16 a 25/30 anos” 63; “neste momento estamos a ter uma grande procura por 

parte de aniversários, miúdos de 12, 14 anos (...) mas tirando essa fase, que 

pode ser uma fase temporária, é dos 12 anos até aos 38 anos” 64 ; “As 

actividades de escalada (...) são sempre vocacionadas para jovens entre os 

16…14, por aí. Aquela faixa etária do secundário” 65 e “para as actividades de 

montanhismo e pedestrianismo, normalmente quando são actividades abertas, 

quem é convidado, ou pessoas que têm algum interesse são sempre da faixa 

etária dos 18 aos 30 anos” 66. Por conseguinte, podemos inferir que a maioria 

dos clientes ou participantes nas actividades são jovens em idade escolar e/ou 

adultos até aos 30,40 anos, sendo que “o tipo de clientes, como é lógico, difere 

de actividade para actividade” 67. Este facto vai de encontro ao estudo de 

Betrán & Betrán (1999), realizado na Catalunha, onde se concluiu que o 

público-alvo das empresas que promovem AFAN é constituído por jovens 

urbanos, geralmente entre os 15 e os 35 anos. 
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Relativamente aos motivos que levam os clientes a praticarem estas 

actividades, vários nos são apontados, nomeadamente o desejo de: “querer 

libertar-se do stress diário” 68, ou de “saírem daquela monotonia do trabalho” 69, 

ou ainda porque “procuram uma distracção. Um lazer, alguns também uma 

maneira de explodir um bocadinho (sic), de deixarem aquele dia-a-dia 

monótono do trabalho e ir para casa e vêm para aqui para esquecer um 

bocado, alguns, se calhar, até os problemas” 70. Efectivamente, são vários os 

autores que aludem às sensações de prazer, de libertação de stress, de 

aventura e adrenalina como associadas às AFAN, por exemplo, Betrán (1995), 

Feixa (1995), Fernández (2002), Guzmán (2002), Melo (2003), Pereira & 

Monteiro (1995), entre outros.  

É de salientar que ao nível das actividades de montanha, foi-nos 

apresentada uma clara distinção, isto é: “os praticantes de escalada é 

adrenalina. Descobrem um novo desporto e há pessoas que quase de uma 

forma inata têm uma predisposição para a escalada, (…) normalmente têm 

uma vocação mais atlética ou desportista, portanto buscam competição. O 

praticante de marcha, pedestrianismo, montanhismo, busca um escape para 

uma semana, um mês de trabalho. É um espaço de tempo que têm, onde 

procuram confraternizar, passear, e ver paisagens” 71 . De facto, podemos 

distinguir aqui dois tipos de AFAN completamente diferentes, estando as 

primeiras associadas às emoções fortes, adrenalina, risco, e com uma grande 

componente de aventura, enquanto que as segundas se apresentam como 

alívio de stress, contemplação, sossego. Efectivamente, encontramos autores 

que se referem às AFAN como o cenário onde as emoções são forçadas ao 

limite e se liberta o lado selvagem do homem (Feixa, 1995), e também quem 

refira que “a actividade no espaço natural é de molde a reduzir-nos à nossa 

pequenez humana, convidando à contemplação, à introspecção e ao desafio 

individual” (Melo, 2003, p.15). No entanto, todas elas têm em comum o 
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contacto com a natureza e também a fruição do momento, num espaço de 

tempo em que se procura o prazer e o bem-estar. 

O retorno à natureza, como forma de buscar as suas origens, é 

apontado por Garcia (1997) como uma das características da sociedade actual. 

Assim, a natureza é vista como uma “válvula de escape” do homem moderno, 

em contraponto ao meio artificial em que este passa a maior parte do seu 

tempo (Pereira & Monteiro, 1995). Como diz Melo (2003), todas estas 

actividades usufruem da natureza como suporte essencial da própria prática 

desportiva e, na maioria dos casos, não são possíveis, ou atractivos, sem os 

espaços naturais onde se praticam. 

 Para responder a estas tendências que se revelam de uma forma 

crescente na nossa sociedade, e tal como referem Pereira & Félix (2001), a 

promoção das empresas que desenvolvem as actividades é feita no sentido de 

demonstrar às pessoas que estas necessitam de se evadir da rotina e do stress 

quotidiano, deixando-se invadir por sensações de prazer e aventura. Por outro 

lado, como afirma Chao (2004), as AFAN são desenvolvidas na perspectiva do 

contacto com a natureza, em que o principal chamativo é a promessa de 

momentos de aventura. De facto, até os próprios nomes das empresas estão 

de alguma forma ligadas a essa imagem de aventura, acção, limite, risco, como 

podemos ver ao pesquisar em alguns sites da Internet ligados a este assunto72. 

Também os prospectos e páginas das empresas apresentam, em geral, 

imagens chamativas, com cores fortes, utilizando frequentemente palavras 

como: aventura, desafio, emoção, vertigem, bem como os verbos atrever, 

ousar, arriscar, desafiar. 

Acompanhando a crescente procura das AFAN, surgem no mercado 

cada vez mais empresas, com um leque de actividades bastante diversificado, 

procurando satisfazer as expectativas de todos os tipos de clientes e, se 

possível, torná-los clientes fiéis da sua empresa. 

De uma maneira geral, para os responsáveis das entidades estudadas, 

os participantes das actividades mostram-se satisfeitos com a prestação das 

empresas, como podemos inferir das seguintes unidades: “nós temos tido a 
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sorte das pessoas chegarem ao fim e gostarem das actividades, gostarem do 

nosso serviço” 73; “saem daqui satisfeitos, todos ou a maior parte deles dizem 

que gostaram e que se divertiram e querem voltar” 74. Assim, a auto-avaliação 

que os responsáveis das entidades fazem relativamente à satisfação dos 

clientes e dos serviços prestados pela sua empresa é positiva. O estudo de 

Betrán & Betrán (1999) é coincidente com o que foi dito pelos entrevistados, 

uma vez que estes autores concluíram que cerca de 85% dos clientes se 

mostraram muito satisfeitos com as actividades realizadas e com os serviços 

prestados pela empresa e apenas 1% se revelaram insatisfeitos. 

Assim, tendo efectuado uma análise das entidades públicas e privadas, 

abrangendo os aspectos relativos aos seus recursos humanos, caracterização 

dos clientes e/ou participantes das actividades e também os objectivos destas 

entidades, cabe-nos agora aprofundar as questões relativas às actividades 

propriamente ditas. 

 

 

VIII.2 - Análise da categoria – ACTIVIDADES 
 

 

A categoria – Actividades – foi dividida em 2 subcategorias para facilitar 

a análise e tratar, separadamente, alguns aspectos que queremos destacar. 

Assim, as subcategorias que definimos são: 

 

• Descrição das Actividades 

• Segurança 

 

Na primeira subcategoria iremos incluir as unidades de contexto que se 

refiram ao tipo de actividades realizadas, aos factores que condicionam o seu 

desenvolvimento e a sua organização e aos locais de prática das actividades. 
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Na segunda subcategoria vamos analisar os aspectos relativos aos 

procedimentos de segurança no decorrer das actividades, verificar se têm 

acontecido acidentes e qual a sua gravidade. 

No que concerne às entidades públicas estudadas, pudemos observar 

que estas, em geral, não promovem as AFAN directamente, mas dão apoio a 

quem as promove, isto é: “nessa área essencialmente damos apoio a quem 

nos propõe determinado tipo de actividades” 75 e “nós damos apoio aos clubes 

de ambiente e a clubes ligados à natureza” 76. A nível do apoio que é dado 

pelas entidades públicas a este tipo de actividades, este é definido como “o 

apoio logístico” 77, principalmente no que respeita a de transportes e à cedência 

de instalações e material. Este aspecto vem de encontro ao que é dito por 

Camps, Carretero & Perich, (1995), relativamente ao país vizinho, ou seja, que 

no contexto espanhol a função principal das entidades públicas é mais no 

sentido da ajuda e do fomento destas actividades do que propriamente na 

promoção directa. De facto, as unidades de contexto referidas pelo 

entrevistado estão em consonância com o estipulado na alínea b) do nº4, do 

artº. 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, ou seja, compete à Câmara 

Municipal no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, “apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra”.  

Das actividades apoiadas pelas entidades públicas, as referidas 

directamente pelos nossos entrevistados foram: paintball, trial, moto 4, 

overcrafts, paraquedismo, slide, rappel, passeios equestres, saltos e largadas 

da ponte, escalada, balonismo, montanhismo, caminhadas, BTT e canoagem. 

Conforme nos foi dito pelos responsáveis, este tipo de actividades, em geral, 

são destinadas aos jovens do concelho, procurando criar-lhes “o gosto pela 

natureza” 78. Vindo assim de encontro a Marinho (2004), quando afirma que as 

actividades na natureza constituem oportunidades privilegiadas para a reflexão 

e a experimentação lúdica. Talvez seja por este motivo que este tipo de 
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actividades costuma ser inserido em programas organizados pelas autarquias, 

como as Férias Desportivas, e outras actividades destinadas às escolas do 

concelho. Tal como é referido por um dos entrevistados, “nas Férias 

Desportivas nós dedicamos um dia ao Ambiente, vamos por exemplo à Serra 

da Freita (…), onde fazem actividades de montanha” 79  e, por outro 

entrevistado, “daquilo a que chamávamos o «Mês do Rio» ou a «Semana do 

Rio», conforme, e incluía a escalada e rappel” 80.  

Uma das entidades em estudo referiu-nos que “são muitas entidades, 

umas do concelho, outras de fora, que têm procurado esta terra como uma 

área em que gostariam de desenvolver o seu trabalho” 81, no entanto, afirma 

igualmente que “não temos propriamente um programa promovido, virado para 

essa área. E não temos porque ao nível do concelho, embora tenhamos 

algumas zonas e áreas naturais que se proporcionam, não é a actividade que 

nos seja sugerida. Pelos estudos que temos não é aquela que é mais 

procurada” 82. Estas duas afirmações, aparentemente contraditórias, podem 

significar que, ao nível deste concelho, existem algumas disparidades em 

termos de procura e de oferta das AFAN, uma vez que, por um lado, se diz que 

o número de empresas interessadas em desenvolver o seu trabalho tem 

aumentado, contudo, tendo em conta este discurso, as AFAN não parecem ser 

as mais procuradas. 

No que diz respeito aos factores que condicionam a realização das 

AFAN, estas dependem do “número de pessoas que podemos deslocar”  83 , 

bem como do clima, que “é um factor que condiciona, as férias escolares são 

factores que condicionam” 84 . Perante o exposto, podemos dizer que a 

organização deste tipo de actividades depende, essencialmente, de factores 

logísticos, climatéricos e também do calendário escolar. Este último aspecto é, 

igualmente, destacado no estudo sobre as AFAN efectuado na Catalunha por 

Betrán & Betrán (1999), no qual os autores concluem que a época do ano mais 
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solicitada para a realização das actividades é nos meses de Verão, 

nomeadamente Junho, Julho e Agosto, pelas razões que se prendem com a 

maior disponibilidade para a prática, como seria de esperar. 

Ao nível da segurança, as entidades públicas revelaram alguma 

preocupação, nomeadamente com o tipo de monitores que acompanham as 

actividades. Efectivamente, pensamos que as seguintes unidades de contexto 

são exemplo dessa mesma preocupação: “se nós vamos para uma actividade 

de montanha, normalmente pedimos a pessoas com experiência” 85 e também 

“por exemplo na canoagem, que não temos nós capacidade para fazer as 

coisas temos que nos socorrer, ou dessas empresas que o fazem, ou de 

técnicos que a gente contrata para nos ajudarem as fazer as coisas, não nos 

pomos a inventar (sic)” 86 . No entanto, não encontramos, nas entrevistas, 

qualquer elemento concreto quanto ao tipo de formação que têm os monitores 

que acompanham as actividades. Assim, verificamos que os aspectos 

relacionados com a segurança, na opinião dos entrevistados, estão 

directamente relacionados com a formação dos monitores das actividades, com 

os seus conhecimentos e experiência prévia87. 

Fazendo agora a análise relativamente às entidades privadas, para 

ambas as subcategorias, as AFAN referidas por estas, quer nas entrevistas, 

quer nos panfletos ou sites das respectivas entidades, são as seguintes: 

alpinismo, balonismo, body board, BTT, bungee jumping, cannyoning, 

canoagem, escalada, espeleologia, kart cycle, kite surf, manobras de cordas, 

mergulho, montanhismo, orientação, overcrafts, paintball, paramotores, 

parapente, paraquedismo, passeios pedestres, rafting, rappel, sky, sky tube, 

slide, snowboard, surf, tiro com besta, tiro com arco, tiro com carabina, todo-o-

terreno, trial e windsurf. Perante o exposto, as actividades oferecidas 

desenvolvem-se nos três meios referidos por Betrán (1995), Marinho (2004), 

Melo (2003), entre outros, ou seja, terra, água e ar. Não obstante, das 

actividades desenvolvidas pelas entidades estudadas, sobressaem a BTT, a 
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escalada e outras manobras de cordas, o montanhismo, o paintball e os 

passeios pedestres, por serem oferecidas por pelo menos 4 das 6 entidades 

estudadas. No estudo recente de Costa (2006), as conclusões a este nível 

foram semelhantes, destacando-se igualmente a BTT, as manobras de cordas, 

os passeios pedestres e o paintball como algumas das actividades mais 

presentes nas empresas do distrito do Porto. Estes resultados são também 

semelhantes aos obtidos por Betrán & Betrán (1999), que apontam a BTT e as 

actividades pedestres como algumas das mais oferecidas pelas empresas 

espanholas. Neste contexto, e talvez porque as condições geográficas e 

climatéricas têm algumas semelhanças, a realidade portuguesa não difere 

muito da espanhola. Além disso, pensamos ser importante reforçar a ideia de 

que o emergir de muitas destas actividades estão associadas à moda, isto é, a 

correntes de consumo (de serviços e produtos) que facilmente se difundem 

numa era como a nossa, na qual o processo de globalização se estende a 

quase todas as áreas da actividade humana. Neste sentido, pensamos que a 

diversidade de actividades possa vir a alterar-se. 

Das quatro entidades privadas estudadas, duas delas apostam 

fortemente no paintball como actividade principal, chegando mesmo a afirmar 

que “80 a 90% da actividade é paintball” 88. No entanto, ambas dispõem de um 

espaço privilegiado para a prática desta modalidade, “caso contrário nem 

sequer trabalharia se não tivesse esses espaços próprios” 89. De facto, esta 

situação parece revelar que, se a entidade não possuir um espaço próprio para 

a prática desta modalidade, não se torna rentável realizá-la, pelo que, em geral, 

as empresas que a oferecem possuem terrenos preparados para tal. 

Outra alternativa oferecida por algumas entidades consiste nas multi-

actividades. Efectivamente, como afirma um dos entrevistados, “nós fazemos 

sempre multi-actividades” 90 . Adicionalmente, “há actividades que são 

complementares” 91 , ou seja, o cliente ou grupo escolhe um leque de 

actividades disponibilizadas pela empresa e elas são realizadas por estações, 
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rotativamente, onde “a norma é sempre que o pessoal tem que estar todo em 

movimento” 92.  

No que concerne ao número de participantes em cada actividade, este é 

definido “pelo número de monitores que podemos ter, e pela capacidade que 

temos para que essas pessoas tenham uma actividade sem monotonia” 93, no 

entanto, “depende da actividade” 94 , sendo que, de uma forma geral, “o limite 

está condicionado às condições logísticas” 95 . De facto, as pessoas que 

praticam as AFAN procuram momentos de diversão, de prazer, de aventura, 

buscando, inclusivamente, atingir outros estados de consciência que lhes 

permitam o alívio de tensões emocionais acumuladas no seu dia-a-dia 

(Miranda et al, 1995). Assim, os responsáveis pelas empresas mostram-se 

preocupados em não permitir que as suas actividades se tornem monótonas e 

com constantes “tempos mortos”, para se manterem atractivas para os seus 

clientes e irem de encontro às suas expectativas. Por outro lado, a ideia da 

personalização dos serviços de consumo também parece estar implícita na 

forma de actuação destas empresas, que desenvolvem tipos de actividades 

diferentes específicas para cada grupo de consumidores, tentando orientar as 

suas escolhas para os serviços – neste caso as AFAN – que satisfaçam as 

suas necessidades específicas (Fortuna et. al., 2002). 

Um aspecto pertinente é o facto de o tipo de actividades desenvolvidas 

pelas entidades estarem dependentes dos gostos pessoais dos seus 

responsáveis. De facto, frases como, “eu pessoalmente sou mais vocacionado 

para água” 96 , ou “nós neste momento, a única área que não estamos 

especializados é a água (...) canoas e isso, passa-me um bocadinho ao lado 

(sic)” 97 e “gosto das actividades, e como praticante, resolvi juntar o útil ao 

agradável, praticando e trabalhando” 98 , são o reflexo da influência das 

preferências pessoais dos responsáveis pelas entidades. Na realidade, este 

tipo de preferência parece resultar numa prática mais segura, pois a 
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experiência acumulada torna-se num elemento facilitador para o normal 

desenrolar das actividades. Algo que é reificado por Melo (2003), para quem 

um dos requisitos fundamentais para quem trabalha nesta área é serem 

praticantes experientes da actividade em causa, pelo que o gosto pessoal dos 

responsáveis e a sua experiência na modalidade são factores decisivos para o 

sucesso das suas empresas. Efectivamente, faz todo o sentido que os 

responsáveis pelas empresas desenvolvam mais as actividades que têm maior 

interesse e também mais conhecimentos, uma vez que a maioria destas 

actividades são altamente técnicas, requerendo grande domínio a este nível 

(Melo, 2003). 

No que diz respeito ao equipamento necessário para a prática das 

actividades, este, em geral, é propriedade das entidades, como podemos 

observar pelas seguintes unidades: “porque temos condições para ter isso, 

temos equipamento, há espaço, e dá para ter as actividades” 99 ; “é tudo 

equipamento nosso” 100 e “temos tudo aquilo que alguém que queira praticar 

pedestrianismo ou montanhismo pode requerer a um clube… não há assim 

muito mais que nós possamos oferecer. Todo o material que o clube tem pode 

ser requisitado pelos associados” 101 . Na realidade, para os nossos 

entrevistados, a qualidade do material parece ser um factor a ter em conta para 

a prestação de um serviço de qualidade, uma vez que “se comprar 

equipamentos menos fiáveis, ou tenho que andar sempre a trocar ou ofereço 

um mau serviço ao meu cliente” 102. Outro dos nossos entrevistados, durante a 

entrevista, encontrava-se a fazer a manutenção do material (em particular do 

equipamento de paintball), revelando cuidado e zelo pelos equipamentos. De 

facto, as AFAN embora se desenvolvam num ambiente natural, necessitam da 

colaboração imprescindível de meios tecnológicos, como equipamentos, 

material de medição, previsão, entre outros (Betrán, 1995) para a sua plena 

realização. Assim, o material utilizado e os cuidados com a sua manutenção 

devem ser levados muito a sério pelos responsáveis das entidades. No mesmo 
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sentido, Marinho (2004, p.55) sustenta que “as actividades na natureza 

requerem prudência e bom-senso no que se refere aos procedimentos de 

segurança, uma vez que, muitas delas, exigem conhecimentos e familiaridade 

com alguns equipamentos tecnológicos”.  

Em termos de segurança e acidentes durante a prática das actividades, 

as entidades privadas afirmam ser raro acontecer acidentes. Com efeito, 

segundo um dos entrevistados “o único acidente participado por nós foi uma 

entorse” 103, contudo, “foi um acidente banal, não teve nada de negligente da 

nossa parte, se não às tantas já não estava cá” 104, sugerindo que o facto de 

acontecerem acidentes durante as actividades pode ser um factor de 

permanência ou saída das empresas do mercado. Este tipo de resultado foi 

igualmente obtido no estudo de Betrán & Betrán (1999), em que cerca de 30% 

dos empresários espanhóis no ramo das AFAN revelaram que na sua empresa 

nunca tinham acontecido acidentes e, naquelas empresas em que estes já 

aconteceram, mais de metade são acidentes leves. Também no estudo de 

Costa (2006) foi verificado que os acidentes são pouco frequentes, e aqueles 

que acontecem são de baixa gravidade, ficando a dever-se, sobretudo, à falta 

de atenção e concentração e excesso de confiança por parte dos monitores, 

bem como a uma utilização incorrecta e falta de conhecimento do material 

necessário à prática das actividades. 

Podemos, no entanto, ressalvar um aspecto que diz respeito às 

actividades na neve, como o snowboard e sky. Estas actividades parecem 

deter um maior grau de risco e, por isso, “na neve já tivemos acidentes, mas 

isso é mais do que certo que há sempre, todos os anos há” 105. De facto, nas 

AFAN, o factor risco é muitas vezes incrementado, em situações onde a própria 

integridade corporal é posta em causa, seja de uma maneira subjectiva ou 

simbólica, seja de uma forma indiscutivelmente real (Pereira & Monteiro, 1995), 

como é o caso das actividades na neve. Assim, relativamente às AFAN, 

existem vários graus de risco consoante o tipo de actividade escolhida pelo 

participante, pelo que, caberá, por um lado, ao próprio praticante escolher 
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aquela que mais se adapta aos seus interesses e, por outro lado, ao 

responsável pelas actividades avaliar até que ponto essa pessoa estará 

preparada para tal. Neste sentido, como refere Giddens (2002b), há algumas 

circunstâncias nas quais estão institucionalizados padrões de risco, dentro de 

estruturas circundantes de confiança – é o caso destas actividades – onde a 

destreza e o acaso são factores que limitam o risco, mas normalmente este é 

conscientemente calculado. Adicionalmente, Melo (2003) salienta que as AFAN 

são actividades extremamente interessantes mas que devem ser praticadas 

com cautelas especiais, para explorar todas as suas potencialidades e 

sobretudo para evitar riscos desnecessários. 

A questão da segurança, para alguns dos entrevistados, está 

implicitamente relacionada com os monitores das AFAN e a sua formação, 

como podemos inferir da seguinte unidade de contexto: “a primeira regra de 

segurança começa aí, por teres pessoas habilitadas a fazer o serviço” 106. 

Assim, quer para os responsáveis de entidades públicas, quer para os 

responsáveis de entidades privadas, a formação dos recursos humanos é tida 

como um aspecto muito importante para a segurança das actividades, como 

podemos observar pela análise que efectuámos a esta subcategoria no ponto 

anterior (VIII.1). 

Após termos efectuado uma caracterização das entidades, ao nível dos 

seus clientes/participantes, dos seus recursos humanos e também dos 

principais objectivos, bem como uma caracterização das actividades 

desenvolvidas, vamos agora analisar os aspectos relacionados com a categoria 

– Turismo. 

 

 

VIII.3 - Análise da Categoria – Turismo 
 

 

Relativamente a esta categoria, nas entidades públicas quase não 

obtivemos unidades de contexto significativas, excepto num dos nossos 
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entrevistados que considera “perfeitamente compatíveis” 107  as áreas do 

Ambiente, Desporto e Turismo. Não obstante, a quase ausência de unidades 

de contexto desta categoria para as entidades públicas pode significar que as 

AFAN, na opinião dos nossos entrevistados, não estão vocacionadas para o 

turismo, pelo menos no seu sentido mais tradicional. Assim, este tipo de 

actividades, quando desenvolvidas e/ou proporcionadas pelas entidades 

públicas, parece não ter como objectivo a atracção de turistas para a sua 

região, nem tão pouco o estabelecimento de ligações com as novas formas de 

turismo, como o Eco-turismo, o Turismo Activo ou o Turismo Natureza.  

No entanto, apesar de não terem como objectivo a atracção de turistas 

para a sua região através das AFAN, podemos considerar, por oposição, que 

uma das entidades públicas estudadas contribui para a dinamização turística 

de outras zonas do país, ao levar jovens do seu concelho a realizarem 

actividades noutros locais. Assim, no final de cada ano lectivo (em geral no 

mês de Agosto) esta entidade promove “uma actividade grande de 10, 12, 15 

dias, em vários pontos do país, também para lhes darmos a conhecer zonas 

que eles nunca pensaram” 108. Ou seja, organizam passeios em que levam os 

jovens para locais como as aldeias beirãs, as serras, a região do Douro – 

exemplos que nos foram citados pelo responsável desta entidade pública – 

onde, para além de conhecerem a região e estarem em contacto com as 

populações locais, realizam actividades na natureza. Pensamos que este facto 

constitui uma forma de aliar o turismo ao desporto e ao contacto com o meio 

natural, que está inserido no programa anual desta entidade pública.  

Quanto às entidades privadas, conseguimos obter algumas unidades de 

contexto relevantes para a nossa análise, quer em termos da ligação das suas 

actividades com as novas formas de turismo, quer em termos de críticas e/ou 

problemas relacionadas com o mercado do turismo, nomeadamente 

decorrentes do turismo de massas. 

Um dos nossos entrevistados é da opinião que “Ambiente, Desporto e 

Turismo, (…) são 3 factores que se podem dar bem desde que se respeitem” 
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109, ou seja, “podem-se interligar ou interagir, mas com moderação” 110. Algo 

que está em concordância com Fernández (2002), quando afirma que o meio 

natural constitui um ponto de encontro entre o turismo e o desporto, mas, dado 

o seu potencial de crescimento e também de insustentabilidade, implicam uma 

necessidade de diálogo e reflexão constantes. Também a CTP (2005) defende 

que o turismo só poderá ser uma componente relevante da estratégia de 

desenvolvimento da economia portuguesa se for dirigido de uma forma 

ecológica, integrada e sustentável.  

Os nossos entrevistados revelam alguma preocupação com a destruição 

de espaços naturais provocados pelo turismo de massas, “como quando se 

descobre uma ilha paradisíaca e depois boom (sic), e a ilha desaparece” 111. 

Na realidade, a massiva invasão de espaços naturais, bem como a falta de 

conhecimento de praticantes de actividades no meio natural, podem inviabilizar 

a sua continuidade no futuro. Como alerta Melo (2003, p.21), “o potencial do 

ecoturismo e do desporto de natureza só poderá ser explorado a prazo se 

garantirmos a salvaguarda dos espaços que os suportam”. Aliás, como refere 

outro dos nossos entrevistados, “qualquer desenvolvimento que se faça, (…) 

ao nível do mercado do turismo tem obviamente que ter em conta o preservar 

da sua fonte de riqueza”112, reportando-se à sustentabilidade do turismo, uma 

vez que “o turismo de massas vai inviabilizar a existência de espaços verdes e 

naturais para a prática desportiva” 113. Vindo de encontro à ideia de que os 

fenómenos de massas trazem efeitos negativos quer no tempo, quer no 

espaço, uma vez que implicam uma grande concentração de pessoas 

simultaneamente no mesmo local, originando, necessariamente, transtornos 

directos e indirectos nesses locais (Otero, 2002). Para a WTO et al (1996), 

alguns locais apresentam já claros sinais de saturação, ao nível da construção 

de imensas vias de acesso, trânsito e engarrafamentos, aniquilação de 

culturas, levando mesmo a algum ressentimento por parte dos habitantes 

dessas regiões. 
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Foram apontados pelos nossos entrevistados alguns exemplos de 

efeitos negativos que o turismo de massas poderia provocar, sendo de 

destacar: “no limite, passados alguns anos as pessoas chegavam à Serra da 

Estrela e esta já não existia, o que existia era uma Disneylândia (sic), com 

umas árvores plantadas a fazer de conta que era uma Serra, e com a neve, 

eram uns canhões a projectar para parecer que havia neve todo o ano, e as 

pessoas a esquiar” 114. De facto, cada vez mais pessoas estão interessadas em 

ter um tipo de férias mais activo, aliando-as a uma prática desportiva (Sallent, 

1991). Neste sentido, é natural que os espaços como a Serra da Estrela sejam 

cada vez mais procurados, no entanto, o conflito desencadeia-se quando, de 

um lado se coloca o potencial turístico e desportivo de um determinado local e, 

do outro lado, se colocam valores como a preservação ambiental (Otero, 2002). 

Para este autor, as estâncias de neve são um exemplo paradigmático deste 

conflito, onde parecem estar a dominar os interesses económicos.  

Quando um local é muito procurado pelas suas singularidades quer a 

nível de paisagem, ou mesmo para prática desportiva, muitas vezes acabam 

por se instalar infra-estruturas e empreendimentos, reconhecendo-se como 

mais uma forma de exploração turística, com abertura de estradas, 

hospedagem, restauração, entre outros. Contudo, como alertam Pires & 

Philippi (2004), nem sempre a rede sanitária, questões relacionadas com 

necessidade de água potável, tratamento de esgotos e resíduos, são objecto 

de projecção e planificação adequada. Fernández-Balboa (1993) também 

chama a atenção para este facto, referindo que a crescente procura de 

instalações desportivas tem causado graves problemas ambientais, 

especialmente aquelas que utilizam uma grande extensão de terreno e 

recursos naturais.  

Por outro lado, como aponta a CTP (2005), é necessário ver o 

relacionamento entre turismo e ambiente como algo de complexo. Isto porque, 

por um lado, podemos observar efeitos negativos causados pelo excesso de 

visitantes numa determinada região, nomeadamente as mais recônditas, mas, 

por outro lado, muitos locais estariam abandonados e esquecidos se não fosse 
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o interesse que os turistas têm por ele. Assim, a ideia é encontrar o equilíbrio, 

ou seja, não se trata de proibir ou impedir, mas sim de limitar e preservar. 

Não obstante, a massificação do turismo foi um dos aspectos mais 

focados pelos nossos entrevistados, sendo de salientar algumas ideias: “o 

turismo de massas poderá em grande parte afectar e pôr em causa o meio” 115 

e também “o turismo, desde que não seja nenhuma invasão que faça com que 

o ambiente sofra com o excesso de utilizadores” 116 , ou ainda “quando o 

turismo não está vocacionado para o turismo activo, e está só vocacionado 

para o turismo de massas, que é o que se vê em Portugal, não é compatível” 
117 , apresentando uma crítica directa ao que se passa no nosso país. No 

entanto, verificamos que começam a surgir algumas tentativas por parte do 

poder central de contrariar esta tendência do mercado turístico português, 

como podemos ver pela criação do Plano Estratégico Nacional do Turismo 

(PENT). Este plano, como referimos anteriormente, comporta um eixo dedicado 

ao desenvolvimento de novos pólos de atracção turística, seleccionados pela 

sua atractividade e interesse estratégico. Como refere Fernández (2002), são 

alternativas que vão além do tradicional “sol e praia”, e que pretendem 

diversificar o mercado turístico. 

Relativamente às novas formas de turismo que se relacionam com o 

desporto e o meio ambiente, apenas uma das entidades estudadas focou este 

aspecto, afirmando que realiza viagens de turismo activo. Essa entidade chega 

inclusivamente a afirmar que “a nossa maior expressão a nível de empresa, 

são as viagens de turismo activo” 118. Para este responsável, “há um público 

muito específico neste momento que procura esse tipo de viagens. Primeiro em 

grupo, que é completamente diferente (…), esse envolvimento e o convívio 

entre as pessoas que vão é muito importante, (…) depois é ter tudo 

organizado, e saberem que vão chegar lá e não vão torrar ao sol (…). Também 

vão torrar ao sol mas têm muitas actividades interessantes para fazer” 119. Com 

efeito, as motivações apresentadas por este nosso entrevistado para os 
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clientes que procuram este tipo de viagens, estão de acordo com alguns 

aspectos que caracterizam a sociedade actual, nomeadamente o desejo de 

aventura, o correr de alguns riscos, mesmo que seja num ambiente controlado, 

e a necessidade de realizarem actividades diferentes do seu quotidiano durante 

as férias. Neste sentido, Urry (1996) refere que hoje existe a necessidade de 

ruptura com rotinas e práticas estabelecidas da vida de todos os dias, 

permitindo que os sentidos se abram para um conjunto de estímulos que 

contrastam com o quotidiano e com o mundano. 

Para Sallent (1991), o desporto e o turismo evoluíram no sentido de uma 

junção cada vez maior destas duas áreas, traduzindo-se numa relação muito 

proveitosa. Este binómio desporto-turismo poderá, ainda, segundo este autor, 

dar frutos importantes e abarcar um campo muito amplo, sendo o turismo 

activo, certamente, um deles. 

 A entidade privada referida anteriormente realiza as viagens de turismo 

activo entre Setembro e Maio, porque, “vamos à procura do que não temos 

aqui, do sol e do bom tempo para as actividades que exercemos” 120. Desta 

forma, conseguem manter a empresa em actividade durante todo o ano, 

tentando minimizar alguns dos condicionamentos provocados, principalmente, 

pelo clima. Este aspecto vem de encontro ao que é dito por Sallent (1991), que 

afirma que este tipo de turismo possibilita a ampliação da temporada turística, 

bem como o que refere Pinto (2003), ou seja, o amortecimento da sazonalidade 

turística. 

Em suma, verificamos que, para os nossos entrevistados, os factores 

mais prejudiciais ao meio ambiente decorrem do turismo de massas, porque 

vão sobreutilizar os espaços naturais e não têm em consideração aspectos de 

sustentabilidade dos recursos existentes. Por outro lado, o turismo activo foi 

apontado como uma alternativa muito interessante ao dito turismo de massas, 

no qual as pessoas podem viajar, descansar mas também praticar uma 

actividade física de aventura longe do seu local habitual. Este tipo de turismo, 

conforme nos foi sugerido, tem ganho cada vez mais adeptos no nosso país, 

existindo já algumas empresas especialmente vocacionadas para tal. Também 

                                                 
120 E6 

 119



por parte do poder central se tem tentado diversificar o mercado turístico 

português, apostando em alguns segmentos inovadores, conforme se 

depreende do PENT, que visa desenvolver novos pólos de atracção turística. 

De seguida iremos analisar os aspectos relativos à categoria Meio 

Ambiente, que abrange questões acerca da preservação e impacto ambiental, 

bem como o desenvolvimento sustentável e a Agenda 21. 

 

 

VIII.4 - Análise da categoria – MEIO AMBIENTE 
 

 

 Nesta categoria foram criadas 3 subcategorias, respeitantes a diferentes 

aspectos que pretendemos analisar. Assim, as subcategorias são: 

 

• Preservação e impacto ambiental 

• Desenvolvimento sustentável 

• Agenda 21 

 

Relativamente à primeira subcategoria – Preservação e impacto 

ambiental –, pretendemos saber qual a forma de actuação das entidades em 

estudo, se estas revelam preocupações de carácter ambiental quando 

desenvolvem as suas actividades e se promovem uma educação ambiental 

junto dos seus clientes ou/participantes nas actividades.  

As entidades públicas revelaram alguma preocupação a nível de 

preservação ambiental, chegando mesmo a afirmar que “promovemos também 

a educação ambiental” 121  e “isso são preocupações que nós também lhes 

incutimos um bocado (sic)” 122. Por outro lado, afirmações como “não vamos 

estragar nada, vamos tentar preservar o que temos mas permitir que as coisas 

se façam também” 123  e “não somos fundamentalistas, nesse aspecto” 124 , 
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parecem indicar que, para além da preservação ambiental, há igualmente uma 

vontade de realizar actividades, não levando as preocupações ambientais ao 

extremo. Ou seja, parece ser mais importante a realização de actividades em 

si, nos locais disponíveis para o efeito, cujas consequências ou impacto 

parecem relegadas para um plano secundário. Um exemplo do referido, é a 

construção de uma pista de moto 4 num terreno pertencente à autarquia em 

que, para tal, o responsável em causa afirma que “tivemos que mexer na 

natureza (sic), mas também o terreno da forma que estava, vai ficar melhor 

agora” 125. Porém, o mesmo entrevistado não se reporta à existência ou não de 

algum estudo de impacto ambiental que avaliasse esta situação e quais os 

cuidados ambientais inerentes ao processo. Por conseguinte, fica a dúvida se 

realmente foi efectuada uma avaliação do impacto ambiental ou não. 

De acordo com um estudo de âmbito nacional, realizado por Schmidt et 

al (2006), as principais preocupações ambientais dos autarcas portugueses são 

ainda referentes a questões básicas, como o saneamento e abastecimento de 

águas, por isso não nos surpreende o tipo de respostas obtidas nas nossas 

entrevistas. De facto, questões como o impacto no meio ambiente e a 

promoção da educação ambiental, apesar de estarem presentes nos discursos 

dos representantes das entidades públicas, não constituem, no nosso ponto de 

vista, uma preocupação imediata e urgente dos nossos entrevistados. 

Efectivamente, nas questões que colocámos em que poderiam ter sido 

referidos exemplos de actos de preservação do meio ambiente, ou de acções 

que evidenciassem preocupações no âmbito da educação ambiental, nada foi 

dito em concreto. Ou então, obtivemos respostas como a da construção da 

pista de moto 4, em que ficam algumas dúvidas sobre o que realmente foi 

efectuado, e conclui-se com o mote “mas vai ser uma coisa muito grande”  126. 

Não obstante, como já referimos em capítulos anteriores, as questões 

ambientais estão actualmente muito em voga, algo igualmente percebido por 

alguns dos nossos entrevistados, como se depreende da unidade de contexto 

seguinte: “eu acho que os miúdos hoje em dia estão muito mais alertados para 
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as coisas do ambiente do que, por exemplo, as pessoas da minha idade” 127. 

Como sugere Lamartine da Costa (1997), o mundo actual está a formar uma 

cultura ecológica, assimilando valores ecológicos numa dimensão global. Este 

fenómeno pode ser explicado, ainda segundo o autor referido, por uma 

antecipação de imagens e concepções mediáticas, que vão criando uma auto-

referência das questões ambientais. Podemos, assim, considerar esta situação 

como um efeito da globalização, ao revelar-se a uma escala planetária, e 

também da crescente mediatização, que tem “inundado” a sociedade de 

informações, apesar de serem muitas vezes superficiais e efémeras. Betiollo & 

Santos (2003) afirmam, também neste sentido, que a problemática ambiental 

passa, em diferentes escalas, a ser de domínio público, em que todo e 

qualquer assunto ligado a esta temática desperta interesse na população. 

Reportando-nos agora ao impacto das AFAN no meio natural e nas 

populações, as entidades públicas referem que o impacto é positivo, 

inclusivamente, “eles adoraram aquilo, normalmente as aldeias só têm pessoas 

de idade e apareceram ali de uma vez só 80 miúdos e eles ficaram logo todos 

malucos (sic)” 128, ou ainda “temos sido muito bem recebidos para todo o lado 

onde vamos” 129, e também “assentamos arraiais (sic) numa aldeia com 100 

habitantes e as pessoas até choraram quando nós viemos embora”  130. Assim, 

verificamos que, para os responsáveis das entidades públicas, os benefícios 

destas actividades nas populações locais são claros, uma vez que contribuem 

para a dinamização do local e, por outro lado, promovem o encontro de 

diferentes gerações, uma vez que essas aldeias, em geral, têm uma população 

envelhecida. No entanto, todo este processo exige algum trabalho prévio, de 

contacto com autoridades e instituições locais, como nos confirma a seguinte 

unidade de contexto: “para onde nós vamos normalmente somos bem 

recebidos, mas a gente também vai fazer os reconhecimentos, falamos com as 

freguesias, com as Câmaras Municipais, para haver um certo apoio” 131. 
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De notar que apenas obtivemos respostas directas relativamente ao 

impacto sobre as populações e não sobre o meio ambiente, talvez devido ao 

facto dos nossos entrevistados terem um discurso de cariz mais político, pois 

representam entidades públicas.  

Fazendo agora a análise para as entidades privadas, verificamos que as 

questões de preservação ambiental parecem ser significativas, ou seja, “nos 

dias de hoje, eu se vou ao Gerês, eu vou porque existe lá uma paisagem, 

existe lá um isolamento que me interessa” 132 , reflectindo, neste caso, mais do 

que uma preocupação em termos de preservação ambiental per si, uma 

necessidade em manter intacto o seu local de prática de actividades, porque, 

caso deixe de ser interessante, terá que procurar outro. Neste sentido, Pires & 

Philippi (2004) referem que hoje em dia vivenciamos um paradoxo, uma vez 

que, por um lado, a ampliação dos padrões de consumo contribuiram para 

gerar movimentos sociais críticos à degradação ambiental, e por outro, 

reforçam uma espécie de consumismo, em que os indivíduos se apropriam de 

certos direitos, incluindo os de consumidores de paisagens que possuam uma 

dada qualidade ambiental, implicando uma concepção da natureza como 

fornecedora de produtos/serviços e espaços de lazer. Na realidade, esta 

concepção de natureza associada à sua instrumentalização é resultado da 

evolução da própria humanidade e na sua relação com a ciência. Assim, depois 

de séculos de contemplação e submissão, com o avançar da razão 

instrumental, aludida por Touraine (1994), o Homem tornou-se “dono e senhor”, 

adquirindo cada vez mais uma exterioridade face a esta, onde parecem já não 

existir segredos, pois a natureza, fruto da investigação humana, vai-se 

tornando cada vez mais objectiva e técnica (Pereira, 2004). No entanto, com a 

evolução da sociedade, e após a Revolução Industrial e todas as 

consequências que esta trouxe para o Homem, vão surgindo ideias de 

natureza associadas à contemplação, fruição, e começa-se a ter noção dos 

danos infligidos a esta, surgindo as primeiras concepções ecológicas. 

Actualmente, pode-se dizer que existe uma ideia de natureza associada à 

instrumentalização mas também à necessidade de preservação e reflexão 
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ética, bem como uma concepção ingénua de retorno às origens (Pereira, 

2004). 

Não obstante, a paisagem ou o isolamento referido por este entrevistado 

parece reflectir uma vontade, ou mesmo uma necessidade de regresso à 

natureza, possivelmente provocado pelos excessos da urbanização (Pereira, 

2004). Alguns autores, nomeadamente Pereira & Monteiro (1995), referem 

ainda outros factores que contribuíram para a crescente procura do contacto 

com a natureza, tais como a falta de espaços verdes, o aumento dos índices de 

poluição atmosférica, a crescente densidade populacional e o carácter 

mecanicista da vida moderna. Com efeito, podemos verificar que existe um 

crescente envolvimento com o meio natural como forma de auto-realização e 

auto-expressão dos praticantes das AFAN (Da Costa, 1997a), sendo por isso 

fundamental a preservação desse mesmo meio. De qualquer forma, como 

alerta Correia (1997), os espaços naturais devem ser considerados não apenas 

como locais servidores dos nossos prazeres, mas sim no seu conjunto, onde 

nos devemos integrar sem alterar. 

Ainda a respeito dos hábitos de preservação ambiental, estes acabam 

por “decorrer naturalmente da prática que fazemos nas actividades. Se nos 

movemos num meio em que não existem resíduos e que nos interessa 

preservar, naturalmente que quando voltamos para a cidade tentamos, 

tentamos sempre pôr em prática os ensinamentos que obtemos nesse próprio 

meio”  133. Esta ideia parece indicar uma certa linha de comportamento que vai 

além da prática das AFAN, repercutindo-se nos hábitos quotidianos de quem 

pratica estas actividades. No entanto, teremos que fazer uma distinção entre 

aquele que é praticante frequente deste tipo de actividades, como por exemplo 

um escalador, daqueles que a praticam ocasionalmente, por exemplo um 

cliente de uma empresa de animação turística que vai fazer uma actividade 

pedestre na serra. De facto, são intervenientes completamente diferentes, com 

conhecimentos e objectivos na prática também claramente distintos. Assim, 

será de esperar que os praticantes esporádicos não tenham a mesma 
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sensibilidade relativamente a questões ambientais e de preservação natural 

dos praticantes efectivos. 

 Não obstante, a sensibilidade pública para a problemática do ambiente 

tem aumentado, bem como a consciencialização de que os recursos naturais 

são finitos e, por isso, escassos, pelo que urge preservá-los (Constantino, 

1997). As AFAN, ao promoverem o contacto com a natureza e, mais do que 

isso, ao necessitarem dela para serem realizadas, têm contribuído, na nossa 

opinião, para este aumento da sensibilidade ambiental, ainda que, por vezes, 

não da forma mais adequada. Isto, devido, principalmente, à falta de 

informação ao nível das políticas e programas ambientais de âmbito nacional e 

também internacional, como veremos mais adiante na nossa discussão.  

Para algumas entidades, a questão da preservação ambiental passa 

apenas por ter cuidado com os detritos e lixos deixados durante as actividades, 

pois “uma das coisas que tentamos é no sítio da nossa actividade termos 

sempre caixotes do lixo espalhados (…) depois nunca saímos do local sem 

apanhar o lixo todo” 134;  “há sempre uma preocupação muito grande (...) em 

não deixar lixo” 135  e “não deixar lixo nos locais, temos ali os contentores 

próprios para as pessoas porem o lixo, temos 3, que é para as pessoas porem 

os lixos separados”  136. A acumulação de lixos é apontada por Castillo et al. 

(1995) como um dos principais impactos directos não desejáveis das 

actividades desportivas na natureza. Assim, é importante que os responsáveis 

pelas empresas estejam conscientes deste facto, nomeadamente os monitores 

das actividades, para que o possam evitar ou minimizar. Isto porque, como 

afirmam Pires & Philippi (2004), as pessoas quando saem para praticar estas 

actividades, fazem-no num contexto de lazer, onde se querem divertir, desligar 

do mundo e não pensar nos policiamentos do quotidiano e isso, por vezes, 

pressupõe não ter preocupações e cuidados, também em relação aos detritos e 

lixos. Isto é, “as pessoas querem correr, falar alto, gritar, mostrar o que podem 

fazer, sem se preocupar se isso pode interferir naquele ambiente ou gerar 

conflitos entre a comunidade e os visitantes” (Pires & Philippi, 2004, p.150). 
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Este aspecto reforça o papel dos monitores para a minimização do impacto 

ambiental e também nas populações, pelo que a sua formação deverá ser, 

como referimos anteriormente, não apenas técnica e de conhecimento da 

actividade em causa. 

Para além deste aspecto, quando questionados acerca de exemplos 

concretos do que fazem para a preservação do meio ambiente, referem 

igualmente que “tentamos que as pessoas não levem a folhazinha para casa 

ou a florzinha para casa, ou que não tentem apanhar o bichinho” 137 e ainda 

“como estamos numa zona de pinhal, (…), também não é permitido fumar” 138.  

Por outro lado, outras entidades admitiram que “directamente não 

promovemos nada” 139 , mas que embora tentem, “é muito complicado” 140 , 

quando questionámos se promoviam uma educação ambiental. Este tipo de 

respostas parece indicar que, apesar de as suas actividades estarem 

directamente relacionadas com o meio ambiente, a educação ambiental não se 

afigura como um dos objectivos da entidade. Estes resultados mostram 

coerência com a análise que efectuámos sobre os objectivos das entidades, 

pertencentes à categoria – Entidade – onde concluímos que os objectivos 

relacionados com a preservação e/ou educação ambiental não se afiguram 

como os mais importantes para as entidades privadas. 

Um dos entrevistados refere um ponto importante que parece indiciar 

alguma incoerência em termos de normas que, supostamente, visam a 

preservação ambiental, isto é, “não faz sentido, como é que se pode proibir 

alguém de estender uma colchonete e dormir lá ou então montar uma tenda 

pequena uma hora antes do pôr-do-sol e levantá-la uma hora depois do nascer, 

não percebo porque é que isso é proibido e passar ali com um jipe não o é” 141. 

Este comentário é referente ao que se passa em algumas zonas de montanha 

em Portugal, que afectam a prática de montanhismo de uma forma negativa142. 
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De facto, os aspectos relacionados com a legislação existente no nosso país, 

para as actividades na natureza, são alvo de críticas constantes e de uma 

grande insatisfação por parte dos principais interessados, como veremos no 

ponto seguinte da nossa análise.  

Ainda relativamente ao impacto das actividades sobre o meio natural, 

para um dos nossos entrevistados “depende um bocado dos critérios com que 

é avaliado esse impacto” 143. O mesmo entrevistado considera que “se eu for 

fazer uma actividade com 4 pessoas, uma travessia, (…) na zona de reserva 

integral, eu considero que o impacto que tenho sobre essa paisagem é o 

mesmo que teriam há 50 anos atrás os pastores que andavam lá com o gado” 
144. Todavia, esta unidade de contexto é referente à uma entidade privada sem 

fins lucrativos, por isso o tipo de actividade que realizam, os comportamentos, 

atitudes e cuidados dos intervenientes são substancialmente diferentes 

daqueles que as praticam esporadicamente. A seguinte unidade de contexto, 

pertencente também ao entrevistado responsável por uma entidade sem fins 

lucrativos, é exemplificativa desta distinção “mete-se no mesmo saco (sic) 

quem pratica marcha de montanha com alguém que vai lá ao domingo passear 

e são intervenientes totalmente distintos. Não podemos comparar o escalador 

desportivo que tem determinadas preocupações, porque ele não vai destruir 

aquele que é o seu local de treino para a prática desportiva, com alguém que 

vai lá ao fim de semana e apenas quer fazer um rappel porque viu num 

programa qualquer” 145. Esta unidade de contexto constitui também uma crítica 

directa à legislação portuguesa neste âmbito, uma vez que não diferencia os 

tipos de intervenientes, prejudicando, na opinião do nosso entrevistado, os 

praticantes mais assíduos das AFAN.  

Podemos apontar algumas contradições a este nível, por exemplo, o 

mesmo entrevistado diz que, por um lado “O meio ambiente acaba sempre por 

sofrer, seja a fazer desporto porque vão calcar o terreno, independentemente 

da modalidade que se pratique” 146, mas por outro: “a nível da vegetação, 
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calcam hoje e amanhã está de pé porque é mato rasteiro” 147 . Ou seja, 

relativamente ao impacto ambiental, parece existir uma ideia algo confusa ou 

um tanto redutora do que ele envolve. Segundo Pires & Philippi (2004, p.150), 

por impacto entende-se “qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou 

energia, decorrentes das actividades humanas, que directa ou indirectamente 

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as actividades 

sociais e económicas, a biosfera, as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente e a qualidade dos recursos naturais”. Verificamos, assim, que a 

noção de impacto ambiental abarca aspectos directos e indirectos provocados 

pela acção do homem, e cuja prevenção vai muito além de não deixar lixos e 

resíduos nos locais ou calcar o terreno. 

Um dos aspectos focados por diversos entrevistados relativamente a 

esta questão, diz respeito à divisão em pequenos grupos para fazer travessias 

de determinadas zonas, por exemplo: “quando temos uma marcha para fazer 

tentamos que não passem 50 pessoas todas juntas, mas que passem essas 50 

pessoas repartidas por grupos de 5 pessoas ou de 10 pessoas” 148, bem como 

”também já nos aconteceu, (…) em que nos diziam: não passem por aí porque 

são 80 pessoas e podem fazer algum desgaste no sítio por onde vão passar” 
149 , ou ainda “julgo que quando estamos a falar de grupos grandes, em zonas 

particularmente sensíveis, aí sim, a questão do impacto é relevante” 150 e “se 

eu for com uma escola com 200 miúdos, e não tiver a sensibilidade necessária 

para saber que não devo levar 200 miúdos a passear pelo meio da reserva, eu 

levo-os, (…) E isso não quer dizer que não podem ir miúdos, mas quer dizer 

que podem ir grupos de 20, um grupo de 20 de manhã e outro à tarde” 151. De 

facto, como alerta Chao (2004), o trânsito sobre uma área, dependendo do 

número de visitantes e da quantidade de vezes que é utilizada, pode provocar 

a compactação do solo e a destruição da camada superficial de matéria 

orgânica. Estes efeitos podem provocar, segundo o mesmo autor, além da 
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alteração da capacidade do solo em proporcionar suporte à vegetação, 

também torná-la mais frágil à devastação pelos agentes naturais, como chuva 

e vento152. Ou seja, no fundo, pensamos que o que se deve ter em conta é uma 

certa razoabilidade, não proibindo ou impedindo totalmente a utilização dos 

espaços naturais, mas tendo determinados cuidados no seu usufruto. 

Quando questionámos acerca do impacto sobre as populações, 

obtivemos várias respostas no sentido de um impacto positivo. De facto, para 

alguns dos entrevistados, “há um benefício também para as populações que de 

alguma forma vêem algum dinamismo, vêem que não estão propriamente 

esquecidos no mapa e que existe ainda algum atractivo nas suas terras que 

origina que as pessoas de fora, ou da cidade, as visitem” 153; “adoram! As 

populações gostam muito, muito, muito. Nós levamos gente, onde ninguém vai” 
154. Este tipo de respostas remete para a questão da desertificação de algumas 

zonas do país, especialmente no interior, e para o papel dinamizador que as 

AFAN têm ao “voltar” para esses lugares mais recônditos, e contribuir também 

com recursos económicos para essas regiões. A este respeito, Correia (1997) 

alerta que a satisfação dos clientes destas empresas nunca deve fomentar 

actividades que ponham em causa quer a preservação da natureza, quer o 

sossego das populações e, por isso, as actividades só têm sentido quando for 

possível a integração dos interesses nos ritmos da natureza e nas lógicas 

colectivas. De acordo com os nossos entrevistados, esta integração parece 

acontecer, de uma forma que satisfaça ambas as partes. 

Quanto à subcategoria do desenvolvimento sustentável, procurámos 

inferir acerca do conhecimento dos nossos entrevistados sobre este tema, bem 

como saber se esta questão afecta, de alguma forma, as suas acções no 

decorrer das actividades. 

As entidades públicas não nos forneceram directamente nenhuma 

definição de desenvolvimento sustentável, no entanto, obtivemos algumas 

unidades de contexto que podem ser incluídas nesta subcategoria. Assim, um 
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dos nossos entrevistados defendeu que esta questão deve ser da 

responsabilidade de todos, mas que “nós contribuímos com estas acções para 

o desenvolvimento sustentável, agora, quer dizer, não é este «grão de areia» 

neste areal todo que vai contribuir” 155, referindo-se às “grandes indústrias [que] 

metem para aí tudo quanto há para o ar (sic)” 156 e depois, “nós aqui a dizer 

aos meninos «Não deites isso para o chão, que isso vai demorar não sei 

quantos anos para acabar»(...)” 157 . Assim, relaciona a questão do 

desenvolvimento sustentável e da preservação do meio com a poluição 

atmosférica causada pelas grandes indústrias, e as contradições existentes ao 

nível das acções em prol do meio ambiente, pois, por um lado, tenta-se 

consciencializar as crianças para não poluírem, mas, por outro lado, vêem-se 

grandes “nuvens” de poluição provenientes de grandes unidades industriais, 

que trarão consequências negativas para o meio ambiente. A este respeito, 

Betiollo & Santos (2003) referem que quando falamos em problemas 

ambientais, imediatamente pensamos nos grandes problemas causados por 

actividades industriais. Mas esquecemo-nos daqueles de menor porte, mas 

nem por isso menos significativos, causados por actividades como as 

praticadas na natureza, que tendem a crescer com a massificação destas. De 

facto, como também como apuraram Schmidt et al (2006), a nível do poder 

local são ainda muito poucas as acções que se desenvolvem em termos de 

desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. 

Na mesma linha de pensamento, Castillo et al. (1995) afirmam que a 

massificação da actividade desportiva no meio natural, ao ritmo que se está a 

produzir, provoca graves problemas ao nível de deterioração do meio que, 

apesar de não serem comparáveis à poluição causada pelas grandes 

indústrias, não podem ser esquecidos.  

Reforçando a ideia do envolvimento de todos na prossecução de um 

desenvolvimento sustentável, um dos entrevistados refere que “se toda a gente 

fizer um bocadinho” 158, mas “o desenvolvimento sustentável devia começar 
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não era por nós era por outros” 159, ou seja, implicitamente critica-se a falta de 

interesse de alguns grupos por este assunto, parecendo sugerir alguns 

entraves políticos e económicos. Vemos, assim, que parecem existir 

dificuldades em conseguir uma forma de actuação coerente por parte dos 

diversos intervenientes no processo de desenvolvimento sustentável, mas que 

só com o esforço de todos ele será possível. 

As entidades privadas também não nos deram qualquer definição directa 

de desenvolvimento sustentável, mas podemos retirar algumas unidades de 

contexto que nos pareceram pertinentes para a nossa análise. Como exemplo, 

para um dos entrevistados, “o desenvolvimento sustentável faz todo o sentido 

quando há zonas de montanha que estão se a tornar desertificadas” 160 , 

referindo ainda que “se o desenvolvimento que por ventura essa zona possa 

ter, puser em causa esse recurso, eu deixo de ter motivos para lá ir” 161, pois no 

seu entender “quando se fala em desenvolvimento tem que se pôr um travão” 
162 , parecendo estar sensível para as questões da sustentabilidade. Este 

“travão” referido pelo nosso entrevistado pode ser relacionado com o que 

afirma Lemos (2002), ou seja, que nos dias de hoje a degradação ambiental é 

feita em ritmo superior à de regeneração natural, pelo que se tornam 

necessárias (e urgentes) mudanças fundamentais na nossa forma de viver, 

produzir, consumir e pensar.  

Outras entidades revelaram total desconhecimento face a este conceito, 

como podemos inferir pelas seguintes respostas à questão [Qual o seu 

conceito de desenvolvimento sustentável?]: “todas as actividades têm que ser 

auto-sustentadas, sempre. E eu como gerente da empresa, quando faço um 

investimento tento, é óbvio que há situações em que as coisas não são auto-

sustentáveis” 163, e também “isso é uma pergunta difícil… tem que me traduzir 

essa pergunta porque eu nem a estou a compreender” 164. No entanto, este 

desconhecimento pode ser apenas uma questão de definição de conceito, uma 
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vez que um dos entrevistados, apesar de não saber explicar o que é o 

desenvolvimento sustentável, afirma tentar evitar que os seus clientes levem 

para casa recordações que recolham na floresta, por exemplo, “porque senão 

de hoje para amanhã, se alguma daquelas pessoas quiser lá voltar já não vai 

encontrar essa mesma folha ou essa mesma flor” 165. Esta ideia é implícita ao 

conceito de desenvolvimento sustentável, uma vez que visa garantir que as 

gerações futuras tenham acesso às mesmas condições que as actuais. Assim, 

no nosso ponto de vista, o desconhecimento face a este aspecto parece ser 

antes uma falta de ligação entre o conceito em si e o que este significa (ou as 

acções que o podem traduzir). 

Com a última subcategoria, relativa à Agenda 21, pretendemos saber se 

os nossos entrevistados têm informações acerca deste documento e qual a sua 

posição face às ideias nele propostas. 

Verificamos que, no nosso corpus de estudo respeitante às entidades 

públicas, não existe nenhuma unidade de contexto referente a esta 

subcategoria. No decorrer das entrevistas foi-nos dado a perceber, pelo tipo de 

respostas dadas, que não seria pertinente colocar a questão acerca do 

conhecimento face à Agenda 21, pois seria colocar os entrevistados numa 

situação desconfortável devido ao seu desconhecimento, principalmente por 

estarem num lugar de âmbito político. Este facto não se afigurou para nós 

como totalmente inesperado, uma vez que, pelo estudo efectuado por Schmidt 

et al. (2006), os autores concluíram que a acção nos municípios portugueses, 

tendo por base a Agenda 21, é pouco mais que residual. Mais do que isso, este 

estudo verificou que existe uma fraca adesão a nível dos municípios do nosso 

país aos eventos e movimentos internacionais de promoção e divulgação deste 

tipo de planos de acção. Estas conclusões aplicam-se quer à Agenda 21, quer 

à Agenda 21 Local, cuja implementação em Portugal, segundo os autores 

supracitados, “tem uma história curta e um envolvimento mínimo, para não 

dizer de ausência completa” (Schmidt et al., 2006, p.27). 

Relativamente às entidades privadas, estas revelam muito pouco 

conhecimento acerca deste documento. De facto, obtivemos respostas como: 
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“nunca ouvi falar nesse documento” 166 e “eu estou nisto há 6 anos, aliás, eu 

estou nisto desde os meus 14 anos, que estive a trabalhar com outras 

empresas, e nunca tinha ouvido tal coisa” 167, revelando inclusivamente uma 

certa surpresa pela sua falta de informação. Apenas um dos entrevistados, 

representante de uma entidade privada, revelou algum conhecimento sobre a 

Agenda 21, classificando-a como um “programa ou estratégia nacional, ou mais 

do que nacional, internacional para a protecção do meio ambiente” 168. No 

entanto, tece algumas críticas, nomeadamente quando afirma que “são muitos 

papéis e muitos objectivos que se distanciam dos fins a que se queiram propor” 
169, ou ao dizer que “há programas, há estratégias muito bem definidas mas 

que depois a aplicação é inoperacional, não se consegue transmitir, não se 

consegue fazer passar a mensagem” 170. Outro dos entrevistados, após uma 

breve explicação sobre este documento, referiu que “escreve-se muito, fala-se 

muito, mas na prática, vê-se pouco” 171, indo de encontro ao que foi dito pelo 

nosso entrevistado anterior. Assim, verificamos que a principal crítica a este 

documento passa por um desfasamento entre os aspectos teóricos e os 

aspectos práticos, ou seja, entre os “papéis” e a realidade. De facto, o maior 

problema deste programa de acção poderá passar pela sua aplicabilidade, 

ainda que, para Schmidt et al (2006), os princípios e as premissas que devem 

orientar a sua implementação não constituam um receituário de aplicação 

única, completo e acabado, mas sim de um processo de experimentação, que 

se constrói à medida que se aplica. 

Passemos agora a analisar os aspectos ligados à legislação deste 

sector, que, como veremos, são igualmente alvo de críticas e de 

descontentamento por parte das partes envolvidas. 
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VIII.5 - Análise da categoria – LEGISLAÇÃO 
 

 

A categoria respeitante à Legislação foi subdividida em 2 subcategorias, 

sendo a primeira referente aos aspectos relacionados com a entidade 

estudada, e a segunda com factores inerentes às próprias actividades. No 

entanto, esta distinção apenas será feita quando as unidades de contexto a 

justificarem, ou seja, quando os aspectos referidos forem específicos da 

entidade ou das actividades. De salientar que as entidades privadas nos 

apresentaram de uma forma mais clara esta distinção, talvez devido ao facto 

de a legislação estar mais direccionada para este tipo de entidades. 

Assim, em relação às entidades públicas, são feitas algumas críticas à 

legislação em vigor, ainda que por vezes de uma forma indirecta. As entidades 

públicas estudadas referiram um aspecto que nos parece particularmente 

relevante, que é o facto de por vezes deixarem de realizar certo tipo de 

actividades devido a constrangimentos de ordem legal. Com efeito, unidades 

como, “poderíamos fazer essas actividades, e não as fazemos já por causa 

desses problemas” 172 e “muitas vezes deixa-se de fazer as coisas, porque 

depois há pessoas que não querem ter o trabalho” 173, traduzem o ponto de 

vista das entidades públicas. Estas consideram que “para estas actividades é 

um exagero o que se pede em termos de segurança” 174, e que “às vezes as 

legislações são mais avessas precisamente para quem promove estas 

acções”175. Neste sentido, pudemos observar, no decorrer das entrevistas, que 

os aspectos relacionados com a legislação provocaram algum desconforto aos 

nossos entrevistados, ainda que estes, por ocuparem um cargo numa 

instituição pública, envolvendo necessariamente questões políticas, não os 

abordem de uma forma muito directa. 
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Apesar das críticas, as entidades públicas estudadas afirmam que “a 

forma como nós fazemos as coisas fazemo-las todas dentro da lei” 176, ou seja, 

os aspectos legais que estão definidos são cumpridos, ainda que considerem  

“às vezes a legislação é um bocado puxada (sic)” 177.  

Um das críticas que foi apresentada e nos parece relevante, diz respeito 

a algumas áreas cuja supervisão não está entregue apenas a uma instituição. 

Como nos diz um dos entrevistados, referindo-se às praias da sua região, “tem 

a particularidade de ter a superintender essa área várias entidades, 

nomeadamente o Ministério do Ambiente, a Capitania do Porto do Douro” 178, 

existindo, por vezes, posições contrárias entre as diversas entidades, 

instalando-se alguma confusão, “porque tens que pagar, tens que ter licença, 

depois demora, não se sabe quem manda, depois é outro (sic)” 179. 

Outro aspecto criticado é a inoperância e ineficiência de algumas 

instituições, nomeadamente quando se afirma que “nós pagamos uma licença, 

e naquilo que vem descrito (...) da Capitania, é que tem que haver uma 

inspecção ao local onde foi instalado, e paga-se. Depois não aparece lá 

ninguém e vêm dar a explicação a dizer que por incapacidade de meios 

efectivos não foi feita” 180. Este aspecto é igualmente referido por Schmidt 

(2001), ao dizer que há que combater a inércia dos poderes oficiais, 

aproximando o “país legal” do “país real”, pois só assim se conseguirá dar 

credibilidade às instituições responsáveis pelo ambiente. 

Em relação às sugestões solicitadas para alterações da legislação, não 

nos foi apresentada nenhuma em concreto pelas entidades públicas, apenas 

nos foi dito que seria no sentido de “facilitar”, ou seja, levantando alguns 

entraves que actualmente existem para a realização das actividades. 

Relativamente às entidades privadas, a opinião que têm no que diz 

respeito à legislação não é muito favorável. De facto, dizem que “a ideia que eu 

tenho é que acaba por ser exagerada e nunca é posta em prática” 181  e 
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também “temos muitas lacunas na legislação”182 ou então “é adequada, só que 

não é posta em prática” 183. A opinião generalizada dos nossos entrevistados é 

que existe uma falta de adequação da legislação à realidade e, mais importante 

do que isso, do nosso ponto de vista, omitindo alguns aspectos que seriam de 

extrema importância, como os relacionados com a formação dos monitores 

e/ou responsáveis por este tipo de actividades. Este aspecto, como já 

verificámos no ponto VIII.1 da nossa análise, origina alguma falta de consenso 

entre os intervenientes neste sector, principalmente quanto ao tipo de formação 

que seria necessária para os monitores, bem como os conteúdos da mesma e 

qual a entidade que deveria ser responsável por fornecê-la.  

Um dos entrevistados é da opinião que “a prática em Portugal tem sido: 

proíbe-se tudo” 184 e, como resultado desta proibição, “mete-se no mesmo saco 

(sic) o praticante, quem pratica marcha de montanha com alguém que vai lá ao 

domingo passear e são intervenientes totalmente distintos” 185 . Este 

responsável por uma entidade privada critica, em particular, a legislação de 

algumas zonas de montanha em Portugal, dizendo que não entende muito bem 

quais os critérios de elaboração dessa mesma legislação, considerando que 

estes não parecem ser muito coerentes. Como exemplo podemos citar: “zonas 

que seriam das mais interessantes ou de uma maior restrição à prática, vê-se 

que muitas vezes são aquelas que têm os maiores prevaricadores e que 

ninguém toma nenhum tipo de medida” 186. 

Um dos aspectos que podemos incluir na subcategoria referente à 

legislação das actividades diz respeito às Áreas Protegidas (APs). A realização 

de actividades neste tipo de área está sujeita a inúmeras condicionantes de 

ordem legal187, levando a que, muitas vezes, se opte por não utilizar essas 

áreas. Podemos referir algumas unidades que exemplificam esta situação: “já 
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do turismo e o DR 18/99 de 27 de Agosto (alterado por DR 17/2003 de 10 de Outubro). 
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não trabalhamos porque dá muitos problemas” 188, “sempre que fazes uma 

actividade tens que fazer um plano da actividade, entregar com antecedência, 

e é tudo muito complicado” 189 e “são impostas não sei quantas regras, são-nos 

cobradas taxas. E eu posso fazer exactamente o mesmo e posso trabalhar 

muito mais à vontade, posso fazer as coisas muito melhor ao meu cliente sem 

ser numa área protegida” 190. Efectivamente, nos termos do DR nº 18/99 de 27 

de Agosto (alterado pelo DR nº17/2003 de 10 de Outubro)191 são definidas uma 

série de condicionantes para o desenvolvimento destas actividades nas APs. 

Essas condicionantes passam pela obtenção de uma licença emitida pelo ICN, 

para além do alvará exigido às empresas de animação turística (art. 9º), bem 

como o pagamento de taxas para a concessão e renovação dessas licenças 

(art. 16º). Para o pedido da licença deve constar, entre outros documentos, um 

plano detalhado das actividades a desenvolver, e um documento comprovativo 

da formação adequada dos monitores. Relativamente ao primeiro aspecto, e 

como focou um dos entrevistados, torna-se complicado para as empresas 

definir previamente um plano de actividades, em que estabeleçam as 

actividades a realizar e os participantes destas, uma vez que existem vários 

factores que afectam esta organização, e nem todos eles são directamente 

controláveis pelas empresas, como é o caso dos factores climatéricos. Por 

outro lado, devido à ambiguidade legal, os responsáveis pelas empresas têm 

dificuldade em saber qual a “formação adequada” que os seus monitores 

devem deter. 

Verificamos, assim, que a legislação referente às APs, tem afastado as 

empresas da realização de actividades nestas áreas, uma vez que esta 

acarreta uma série de requisitos que se tornam difíceis de cumprir, fazendo 

com que os locais preferenciais de desenvolvimento das actividades sejam 

outros. 

                                                 
188 E6 
189 E6 
190 E4 
191 Regula a animação ambiental nas modalidades de animação, interpretação ambiental e 
desporto de natureza nas Áreas Protegidas, bem como o processo de licenciamento das 
iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações de animação ambiental. 
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Não obstante, um dos nossos entrevistados afirma que costuma 

frequentar áreas protegidas, “mesmo muitas vezes infringido a regulamentação 

dessa área. De uma forma consciente e assumida. Não temos qualquer tipo de 

complexo a esse respeito porque temos também a noção que a forma como foi 

feita essa definição do que se pode e não se pode fazer, foi feita de uma forma 

muito arbitrária” 192. Esta afirmação traduz uma posição algo controversa, mas 

justificada pelo facto de não compreender quais os critérios de elaboração da 

respectiva legislação e também porque “não se vê ninguém a cumprir e os 

resultados que poderiam advir do cumprimento também não se vêem” 193. No 

entanto, este entrevistado não representa uma empresa de animação turística, 

por isso as suas palavras não se reportam a uma actividade realizada com 

clientes de uma empresa, mas sim a nível pessoal, pelo que os requisitos 

acima descritos não são aplicáveis. Os incumprimentos a que se refere são 

relacionados com montagem de tendas para pernoita, utilização de fogareiros, 

entre outros, que não nos compete no âmbito deste trabalho estar a 

aprofundar.  

Em relação à legislação respeitante às próprias entidades, algumas 

críticas são também efectuadas. Um dos aspectos referidos é acerca do alvará, 

que é obrigatório por lei para as empresas de animação turística 194 , mas 

conforme nos alerta uma dos entrevistados, “eu dou-lhe um leque infindável de 

nomes de empresas que não têm alvará, que não têm uma carteira de seguros, 

que não são empresas (...) e a legislação nada lhes faz” 195. Inclusivamente, 

este entrevistado disse-nos que já tinha enviado uma informação deste tipo a 

uma associação nacional de empresas de animação turística e que nada foi 

feito. Por outro lado, dizem-nos que “começa logo por aí, tu tiras o alvará um 

ano e no ano a seguir ninguém te vai perguntar se continuas a ter isso ou 

não“196. De facto, a questão do alvará é controversa e, como concluiu Costa 

(2006) num estudo semelhante ao nosso, os responsáveis pelas empresas 

consideram-no insuficiente e inadequado, uma vez que basta o seu pagamento 

                                                 
192 E3 
193 E3 
194 DL nº204/2000 de 1 de Setembro, alterado pelo DL nº 108/2002 de 16 de Abril. 
195 E4 
196 E6 
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para uma empresa poder exercer. Para além disso, este alvará aplica-se a 

tipos de entidades completamente diferentes, desde marinas, autódromos e 

kartódromos, balneários termais, campos de golfe, museus de cera, e também 

empresas de animação turística. Dada a abrangência referida, é expectável 

que resultem algumas dificuldades na sua aplicabilidade. 

Porém, parece-nos que se colocam ainda mais dificuldades quando não 

existe fiscalização quer relativamente ao alvará, quer aos seguros, quer a 

outras normas impostas. Aliás, são vários os entrevistados que se reportam a 

esta falha como sendo um problema. Com efeito, várias unidades apontam 

neste sentido: “não há fiscalização” 197; “temos muitas leis e muitas delas são 

boas leis mas que se não se fazem cumprir não vale a pena” 198; “há falta de 

fiscalização, e muitas das vezes, quando essa fiscalização existe, passam 

assim um bocado pelo lado (sic) que é para não ter que fazer relatórios, nem 

análises” 199. Por este motivo, um dos entrevistados sugeriu que, para que a 

fiscalização se tornasse mais eficiente, deveria ficar a cargo de uma entidade 

privada e não por uma pública.  

Ainda relativamente à falta de fiscalização, foi-nos dito que “temos os 

seguros exigidos por lei, para as empresas de animação turística, de 

responsabilidade civil e de acidentes pessoais, que nunca foram precisos mas 

que estão lá” 200. Pelo que nos foi sugerido nas entrevistas, pudemos verificar 

que algumas empresas por vezes optam por não renovar o seu alvará, uma 

vez que ninguém se certifica da sua existência e, além disso, o seu preço é 

elevado, o mesmo se passando relativamente aos seguros obrigatórios por 

lei201. 

Assim, o facto de umas empresas cumprirem os requisitos legais 

necessários (com os respectivos custos económicos) e outras não, pode 

justificar a disparidade de preços existente no mercado. Por outro lado, existem 

vários tipos de empresas que realizam actividades próprias das empresas de 

                                                 
197 E6 
198 E3 
199 E5 
200 E6 
201 Ver art. 20º do DL nº 204/2000 de 1 de Setembro, alterado pelo DL nº108/2002 de 16 de 
Abril. 
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animação turística, mas que optam por outra designação, não tendo por isso, 

que pagar e cumprir as normas impostas a estas empresas. Todas estas 

situações parecem ser fruto da falta de fiscalização existente no nosso país. 

Não obstante, parece-nos pertinente referir um aspecto apontado por 

Schmidt (2001), que afirma que os portugueses requerem uma grande 

intervenção por parte do Estado na resolução dos problemas ambientais. 

Mesmo os mais apologistas da economia de mercado (e, por conseguinte, de 

uma menor intervenção estatal para a resolução dos seus problemas), pensam 

que a solução destes problemas passa pela criação de medidas de carácter 

mais impositivo, através do cumprimento de leis, multas, fiscalização apertada, 

etc. Mas, quando se chega à prática individual, desenvolvem-se poucas acções 

no sentido de não prejudicarem o ambiente, quer em termos de opções de 

consumo, quer em termos de práticas de lazer e quotidianas. Assim, ocorre um 

desfasamento face às questões ambientais que consiste em que as pessoas 

sejam “muito defensivas, esperando demasiada intervenção do Estado, e são 

pouco activos, dado que não se mexem, não fazem, não incentivam. Ou seja, 

estão contra, mas não praticam” (Schmidt, 2001, p.21). Este aspecto vem de 

encontro ao que apurámos na análise da categoria anterior, ao nível da 

actuação em termos de cuidados de preservação ambiental e dos efeitos ao 

nível do impacto no ambiente das actividades. 

Reportando-nos agora ao PNTN202, a falta de conhecimento dos nossos 

entrevistados sobre este programa foi generalizada. De facto, alguns 

entrevistados admitiram directamente que não sabiam nada sobre este 

assunto, e outros relacionaram-no com assuntos fora desse âmbito. Apenas 

um dos entrevistados revelou algum conhecimento, focando as Cartas Verdes 

dos Parques Naturais, no entanto admitiu que “não tenho propriamente uma 

boa opinião. Primeiro, se calhar por falha minha, e daí não será só minha 

porque não estou bem informado. Se há uma falha de informação deveria ser 

quem tem essa informação que nos deveria passar, como um agente 

interessado, e não a tenho” 203 . Este comentário levanta uma questão 

                                                 
202  Ver Resolução do Conselho de Ministros nº 112/98 de 25 de Agosto; DR nº 18/99 de 27 de 
Agosto (alterado pelo DR nº17/2003 de 10 de Outubro) e DL nº 47/99 de 16 de Fevereiro.  
203 E3 
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pertinente, que está relacionada com a circulação da informação, e da aparente 

falha no circuito que vai desde a criação das leis, à sua difusão e ao seu 

cumprimento, podendo muitos dos incumprimentos serem fruto do 

desconhecimento das partes envolvidas. Também Schmidt (2001) aponta o 

problema do acesso à informação como algo de crucial a mudar na actuação 

da Administração Pública, que, segundo esta autora, por vezes, parece impedir 

a sua difusão.  

Efectivamente, a disponibilização da informação é algo de indispensável, 

uma vez que, ainda de acordo com esta autora, em Portugal existe um outro 

desfasamento relativamente às questões ambientais que urge reflectir, que 

consiste em alta preocupação, mas baixa informação, ou seja, as pessoas 

estão preocupadas, mas sabem pouco (idem). Este aspecto é coincidente com 

o que apurámos nas nossas entrevistas, isto é, parece existir uma sensibilidade 

dos nossos entrevistados face às questões ambientais, mas os conhecimentos 

que têm sobre este tema são, de uma forma geral, insuficientes e limitados. 

Por último, em relação às sugestões que nos apresentaram para 

alteração da legislação, passam por “reduzir o preço do alvará” 204, pois, como 

referimos anteriormente, a legislação exige a obtenção deste documento para 

constituição de uma empresa de animação turística, mas depois não há 

controlo de quem o tem e se o renova, originando grandes diferenças em 

termos de custos para as empresas que o têm e as que não o possuem. 

Por outro lado, “formação especializada, criar em Portugal por exemplo 

uma escola que seja creditada” 205, ou seja, instituir qual a formação que deve 

ser obrigatória para monitores das actividades e responsáveis das empresas, 

algo que, como também já referimos, nos parece de especial importância no 

contexto de crescimento deste mercado. E, por último “reduzia drasticamente! 

Preferia ter muito menos leis mas que se façam cumprir de uma forma nem 

quem fosse rígida”, referindo-se ao número elevado de leis e normas 

existentes, que, para os nossos entrevistados, não se adequam ao 

funcionamento do mercado e não favorecem nem os empresários nem os 

clientes deste sector. 
                                                 
204 E5 
205 E4 
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Em suma, verificamos que são muitos os aspectos relacionados com a 

legislação que são alvo de críticas por parte dos intervenientes no mercado, 

quer por parte das entidades públicas, quer pelas entidades privadas, 

apresentando, estas últimas, algumas sugestões para a regulação das 

actividades e também para as próprias entidades. 

 

 

VIII.6 – Relação entre as categorias 
 

 

 Após analisarmos separadamente cada categoria e respectivas 

subcategorias, propomo-nos agora efectuar uma síntese global dos aspectos 

estudados, estabelecendo relações entre as diferentes categorias, de forma a 

obtermos uma visão das mesmas como um todo. 

 Assim, relacionando as categorias Entidade e Actividades, vários 

aspectos nos urgem destacar. Em primeiro lugar, relacionando as 

subcategorias Clientes/ Participantes com a subcategoria Descrição das 

Actividades, verificamos que o tipo de clientes ou participantes é diferente 

consoante a actividade em causa, pois há quem procure AFANs mais pelo 

relaxamento, isolamento, contemplação – e por isso escolha passeios 

pedestres, por exemplo – e quem busque sensações fortes, emoções ao rubro, 

risco, adrenalina, aventura – e por isso faça rafting ou escalada, por exemplo. 

Desta forma, através da diversificação das actividades, as entidades 

conseguem atingir vários públicos-alvo, conseguindo satisfazer as expectativas 

dos vários grupos de clientes/participantes.  

Por outro lado, relacionando a subcategoria Recursos Humanos com a 

subcategoria Segurança, verificamos que, na opinião dos nossos entrevistados, 

a formação dos recursos humanos está implicitamente ligada à segurança das 

actividades, havendo mesmo quem defenda que a primeira regra de segurança 

passa por ter monitores qualificados. No entanto, fazendo ainda a ligação 

destas duas com a categoria Legislação, verificamos que não está definida em 

termos legais qual deve ser esta formação, nem tão pouco quem será 
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responsável por fornecê-la, constituindo este aspecto, na nossa perspectiva, 

uma importante lacuna do quadro legal português para este sector. 

Relacionando a subcategoria Objectivos com a categoria Meio 

Ambiente, verificamos que para a maioria das entidades estudadas, não 

constituem seus objectivos principais os respeitantes à preservação do meio 

ambiente e à educação ambiental. Assim, ainda que algumas entidades, 

nomeadamente as públicas, refiram que promovem a educação ambiental, esta 

não se afigura como objectivo primordial. Por outro lado, relativamente às 

entidades com fins lucrativos (empresas), é de esperar que tenham outro tipo 

de objectivos, nomeadamente aqueles mais relacionados com a obtenção de 

lucros e o seu crescimento como empresa. O único tipo de entidade cujo 

responsável afirmou ter objectivos ligados à ecologia foi uma entidade privada 

sem fins lucrativos.  

Este aspecto pode ainda ser relacionado com a subcategoria referente 

aos Recursos Humanos, onde apurámos que a formação a nível de educação 

ambiental não se afigura, para os nossos entrevistados, como um dos 

conteúdos mais importantes no currículo dos monitores, contrariando o que 

alguns autores defendem, nomeadamente a necessidade de uma educação 

ambiental desde cedo (Betiollo & Santos, 2003; Chao, 2004). 

A categoria Turismo pode relacionar-se com a categoria Meio Ambiente, 

reflectindo as novas práticas turístico-desportivas que se desenvolvem nos 

meios naturais, como o Eco-turismo, o turismo activo e o turismo natureza, por 

exemplo. Como aspecto negativo da relação da categoria Turismo com a 

categoria Meio Ambiente, em particular com as subcategorias Desenvolvimento 

Sustentável e Preservação e Impacto Ambiental, apontamos os problemas 

derivados do turismo de massas. Este tipo de turismo, ao implicar uma grande 

concentração de pessoas num dado local, simultaneamente, e sem grandes 

cuidados em termos de preservação e impacto ambiental, comprometerão 

seriamente o desenvolvimento sustentável dessas regiões. 

Por último, a categoria Legislação poderá relacionar-se com todas as 

outras anteriores. De facto, a legislação existente quer para as entidades, quer 

para as próprias actividades, é alvo de contestação por parte dos 
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intervenientes neste sector, que dizem não ser adequada à realidade do 

mercado. Por outro lado, apresenta várias lacunas, conforme já referimos, 

como por exemplo a definição da formação adequada para os monitores das 

actividades, assim como os deveres de preservação ambiental destas 

entidades. Estes aspectos poderão ajudar a minimizar os riscos das AFAN, 

quer em termos de segurança dos participantes, quer em termos de impacto 

ambiental das actividades.   
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CONCLUSÕES 
 

 

 No decorrer deste estudo procurámos explorar, analisar, caracterizar e 

inferir acerca das novas práticas desportivas que se desenvolvem no meio 

natural, denominadas de AFAN, bem como dos diferentes tipos de entidades 

que as disponibilizam. Assim, como indica o título do nosso trabalho, 

procurámos dar alguns passos no sentido da sua compreensão, estando certos 

que muitos ficarão ainda por percorrer.  

 Todavia, chegados ao momento final deste trabalho, apresentaremos em 

seguida as principais conclusões da nossa análise: 

 

 Nos municípios de Espinho e Gaia existem entidades públicas e 

entidades privadas que promovem AFAN. Dentro das entidades privadas, 

encontrámos algumas com fins lucrativos (empresas) e também sem fins 

lucrativos (clubes). Relativamente às entidades públicas, estas, de uma forma 

geral, não promovem as AFAN directamente, mas dão apoio a clubes e outras 

instituições locais. De qualquer forma, algumas actividades organizadas pelas 

entidades públicas, como as Férias Desportivas, por exemplo, costumam 

contemplar as AFAN. Quanto aos objectivos destas entidades, resumem-se na 

dinamização e apoio da prática desportiva no seu concelho, não merecendo as 

AFAN especial destaque. Em relação às entidades privadas, estas foram 

criadas pelos mais diversos motivos, no entanto, a componente associada ao 

gosto pessoal do seu responsável tem uma forte influência no tipo de 

actividades oferecidas pela entidade. Nas empresas, detectámos uma 

importância acentuada dos objectivos relacionados com a obtenção de lucros, 

enquanto que na entidade privada sem fins lucrativos, encontrámos objectivos 

relacionados com a promoção e divulgação da modalidade, bem como alguns 

ligados à ecologia. 

 

 Relativamente às AFAN oferecidas pelas entidades estudadas, estas 

desenvolvem-se nos três meios terrestres: ar, água e terra. As actividades 
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apresentadas por estas entidades, ainda que não necessariamente por todas 

elas, são: alpinismo, balonismo, body board, BTT, bungee jumping, 

cannyoning, canoagem, escalada, espeleologia, kart cycle, kite surf, manobras 

de cordas, mergulho, montanhismo, orientação, overcrafts, paintball, 

paramotores, parapente, paraquedismo, passeios pedestres, rafting, rappel, 

sky, sky tube, slide, snowboard, surf, tiro com besta, tiro com arco, tiro com 

carabina, todo-o-terreno, trial, windsurf, moto 4, overcrafts, passeios equestres, 

saltos e largadas de pontes. Destas, as modalidades que se destacaram por 

serem desenvolvidas pelo menos em 4 das 6 entidades estudadas são: a BTT, 

a escalada e outras manobras de cordas, o montanhismo, o paintball e os 

passeios pedestres. 

 

 Em relação aos recursos humanos requisitados pelas entidades 

estudadas, verificamos que as entidades públicas têm um certo número de 

pessoas que está no quadro da entidade, podendo ter formação na área do 

desporto ou não (os requisitos estão entre uma formação adequada, para a 

qual não existe uma definição concreta, e a experiência adquirida no sector), 

contratando pessoal específico para desenvolver algumas actividades. As 

entidades privadas, geralmente, têm um número fixo de pessoas que trabalha 

durante a semana, mas que tende a aumentar, em termos de monitores, ao fim 

de semana, pelo respectivo aumento do afluxo de clientes.  

 

No que diz respeito à formação dos monitores, não parece existir 

consenso no seu conteúdo, pois há quem aponte os aspectos técnicos e a 

experiência na actividade como os mais importantes, e há igualmente quem 

considere que os aspectos pedagógicos são os principais. Quanto à entidade 

responsável pela formação, também não há acordo, uma vez que esta pode 

ser dada internamente na empresa ou por outra entidade externa que seja 

creditada. Este problema coloca-se porque na legislação portuguesa não está 

definida qual a formação adequada para os monitores, nem qual a entidade 

responsável por fornecê-la e fiscalizá-la. Este aspecto agrava-se quando se 

considera que monitores bem preparados são a primeira regra de segurança 
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para as empresas. De qualquer forma, parecem ocorrer poucos acidentes, e os 

que acontecem são leves. Por outro lado, detectámos que a formação ligada 

aos aspectos do meio ambiente, preservação e impacto ambiental, não fazem 

parte do currículo do monitor ideal. Este aspecto é particularmente relevante no 

quadro de crescimento destas actividades e destas empresas, que poderão, 

fruto do descuido e da “invasão” dos espaços naturais, produzir graves 

consequências no ambiente. 

 

Verificamos que as entidades parecem conseguir corresponder com 

sucesso às expectativas das pessoas que as procuram. De facto, a variedade 

de actividades desenvolvidas, com características e níveis de risco diferentes, 

parece adequar-se a vários segmentos ou públicos-alvo diferentes, indo de 

encontro às tendências do mercado e procurando personalizar tanto quanto 

possível os produtos e serviços oferecidos. 

Estes aspectos podem explicar, de certa forma, o crescimento da 

procura destas actividades e, consequentemente, do número de empresas no 

mercado. 

 

Em termos do que é feito a nível de preservação e impacto ambiental, a 

maioria das entidades tem cuidados em termos da limpeza dos locais de 

prática, não deixando lixos e detritos. Adicionalmente, procede-se a uma 

divisão em grupos menores para a passagem em determinadas zonas, que 

supostamente são mais sensíveis, evitando grandes concentrações de pessoas 

nesse mesmo local. Assim, verificamos que, de uma forma geral, os nossos 

entrevistados revelaram alguma sensibilidade para as questões ambientais, 

ainda que as medidas tomadas sejam mais relacionadas para aqueles 

aspectos mais visíveis, e não tanto com aspectos mais indirectos, como sejam 

a preservação da fauna e flora, utilização de materiais e equipamentos não 

prejudiciais ao ambiente, ruídos, entre outros. A nível de impacto nas 

populações locais, para a maioria das entidades estudadas, é sempre positivo, 

pois constitui uma forma de dinamizar regiões recônditas, e como essas 
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populações, em geral, são envelhecidas, é agradável estarem em contacto com 

grupos mais novos. 

 

Relativamente à forma como as empresas perspectivam as suas 

actividades na prossecução de um desenvolvimento sustentável e as conciliam 

com os seus interesses económicos, estes últimos parecem ser mais 

relevantes, existindo, no entanto, algumas preocupações em termos da 

sustentabilidade das suas actividades, de forma a garantir, inclusivamente, a 

continuidade das empresas no futuro e dos espaços de realização das AFAN. 

 

As entidades públicas parecem planear e concretizar as AFAN tendo em 

perspectiva, por um lado, as necessidades dos munícipes e, por outro, o 

impacto ambiental das suas actividades, tendo em consideração, igualmente, o 

impacto nas populações nos locais onde realizam actividades. Não obstante, a 

realização das actividades, em si, parece ser a preocupação principal, em 

detrimento, por vezes, de maiores cuidados a nível de preservação e impacto 

ambiental.  

 

O conhecimento demonstrado acerca do desenvolvimento sustentável e 

da Agenda 21 foi reduzido. Existem apenas algumas ideias sobre o que estes 

temas representam, ligando-os sobretudo à preservação ambiental, à 

dinamização de regiões recônditas e à manutenção dos espaços naturais para 

a prática das actividades. Não obstante, tendo em conta o tipo de actividades 

oferecidas e os vários recursos para a sua concretização, entre os quais o 

próprio espaço natural, seria de esperar que estas entidades revelassem um 

conhecimento mais aprofundado, até para a correcta efectivação destas 

mesmas actividades. Mais do que isso, este é o tipo de informação que está 

disponível e ao qual é fácil ter acesso. 

 

No que diz respeito às novas formas de turismo, que envolvem uma 

prática desportiva e o contacto com o meio ambiente, apenas uma entidade 

estudada promove viagens de Turismo Activo. Este tipo de turismo opõe-se ao 
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turismo de massas, algo fortemente percebido como prejudicial ao meio 

ambiente. As novas formas de turismo, como o Eco-turismo, o Turismo Activo, 

o Turismo Natureza ou o Turismo Rural, pretendem ser alternativos a esse 

turismo dito tradicional, começando actualmente a ganhar expressão no 

mercado turístico português, com o incremento da oferta e também da procura. 

 

A legislação relativa às entidades e às actividades apresenta-se pouco 

adequada à realidade do sector. De facto, as principais críticas estão 

relacionadas com o alvará, com o número exacerbado de leis, com a 

incoerência de alguns aspectos legislativos e sobretudo com a falta de 

fiscalização. 

Quanto às sugestões apresentadas para alteração da legislação em 

vigor, passariam por ouvir todas as partes interessadas aquando da sua 

elaboração, adequando-a o mais possível à realidade portuguesa, bem como 

diminuir os entraves à realização das actividades – por parte das entidades 

públicas – e, principalmente, por efectuar uma fiscalização séria, por uma 

entidade responsável, podendo mesmo ser uma entidade privada.  

 

 

Limitações do estudo e sugestões 
 
 
 Ao longo deste estudo vários foram os aspectos que o tornaram mais 

difícil e que, de alguma forma, o limitaram. Em primeiro lugar, temos de apontar 

a indisponibilidade para a realização de entrevistas por parte de diversas 

entidades contactadas. De facto, várias entidades (nomeadamente privadas) 

não se mostraram interessadas em colaborar connosco, o que limitou o número 

de entrevistas no nosso estudo. 

 Por outro lado, é ainda de referir a escassa literatura encontrada sobre 

este tema, nomeadamente acerca das AFAN, da formação dos monitores e/ou 

responsáveis, da segurança, da preservação e impacto ambiental das 

actividades e também aspectos legislativos. 
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 Para futuras investigações, sugerimos o desenvolvimento de temas por 

nós apresentados, por exemplo a questão da formação dos monitores, bem 

como uma análise mais aprofundada sobre o impacto ambiental destas 

actividades.  

 Seria igualmente pertinente a realização de um estudo deste tipo, mas 

de âmbito nacional, em que se obteria uma visão mais alargada do que é feito 

em Portugal a nível das AFAN.  

Não obstante, e com os resultados por nós obtidos, pensamos haver 

informação suficiente para a criação de um inquérito alargado ao maior numero 

possível de entidades a actuarem neste mercado, procurando a obtenção de 

resultados quantitativos. 
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Anexo 1 – Guião de entrevista aos responsáveis por entidades 
privadas 

 
ENTREVISTA AO RESPONSÁVEL DE ENTIDADES PRIVADAS 
 

Nome do entrevistado:                                                                   Data: 

Nome da entidade:  

 

1. Como surgiu esta entidade? 

 

2. Quais são os principais objectivos da entidade? 

 

3. Qual tem sido a evolução em termos de clientes/participantes? 

 

4. Estabelecem parcerias com algum tipo de entidades? 

 

5. Quem são os vossos clientes/participantes? 

 

6. O que procuram essas pessoas? 

 

7. Que percepção têm da sua entidade? 

 

8. Quais as AFAN desenvolvidas na sua entidade? 

 

9.  Que tipo de infra-estrutura ou recursos materiais tem a entidade para a 

prática de AFAN? 

 

10.  Em termos de normas de segurança, que procedimentos têm? Por exemplo 

em caso de acidentes. 

 

11.  Existe alguma organização particular de actividades consoante a época do 

ano? Quais os factores condicionantes? 
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12.  Onde desenvolvem as vossas actividades? 

 

13.  Como definem o número de pessoas em cada actividade? 

 

14.  Qual considera ser a formação adequada para os monitores das AFAN? 

 

15.  Fazem algum tipo de formação específica aqui na empresa? 

 

16. Considera que existe algum impacto local quando desenvolvem as vossas 

actividades (em termos de população e no ambiente). 

 

17. Como vê a relação entre Ambiente/Desporto/ Turismo? 

 

18. O que pensa do PNTN? 

 

19. Promovem a educação ambiental? De que forma? 

 

20. Qual o seu conceito de desenvolvimento sustentável? 

 

21. Como é que a Agenda 21 contribui para a preservação do ambiente ou 

diminuição do impacto ambiental? 

 

22. Operam em Áreas Protegidas? Sim, não e porquê? 

 

23. Considera que a legislação em vigor é adequada e suficiente? 

 

24. Tem alguma proposta de alteração para a legislação? 

 

25. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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Anexo 2 – Guião de entrevista aos responsáveis por entidades 
públicas 
 

ENTREVISTA AO RESPONSÁVEL DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Nome do entrevistado:                                                              Data: 

Nome da entidade:  

 

1.  Quais os objectivos da Divisão/Departamento? 

 

2.  Que RH trabalham nesta Divisão? 

 

3.  Que tipo de Programas desenvolvem (em termos de AFAN)? 

 

4.  Tem conhecimento da existência de organizações com e sem fins 

lucrativos que promovam AFAN? 

 

5.  Desenvolvem algum tipo de parcerias com essas entidades? 

 

6.  Para quem são dirigidas as AFAN que desenvolvem? 

 

7.  Qual a percepção que têm do sucesso das actividades junto da população? 

 

8.  Quais as actividades de aventura na natureza desenvolvidas pela 

autarquia? 

 

9.  Esta autarquia tem algum tipo de infra-estrutura ou recursos materiais 

específicos para a prática de AFAN? 

 

10. Em termos de normas de segurança, que procedimentos têm? Por exemplo 

em caso de acidentes. 
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11. Existe alguma organização particular de actividades consoante a época do 

ano? Quais os factores condicionantes? 

 

12. Onde desenvolvem as vossas actividades? 

 

13. Como definem o nº de pessoas em cada actividade? 

 

14. Qual considera ser a formação adequada para os monitores das AFAN? 

 

15. Fazem algum tipo de formação específica aqui na autarquia? 

 

16. Considera que existe algum impacto local quando desenvolvem as vossas 

actividades (em termos de população e no ambiente). 

 

17. Como vê a relação entre Ambiente/Desporto/ Turismo? 

 

18. O que pensa do PNTN? 

 

19. Promovem a educação ambiental? De que forma? 

 

20. Qual o seu conceito de desenvolvimento sustentável? 

 

21. Como é que a Agenda 21 contribui para a preservação do ambiente ou 

diminuição do impacto ambiental? 

 

22. Operam em Áreas Protegidas? Sim, não e porquê? 

 

23. Considera que a legislação em vigor é adequada e suficiente? 

 

24. Tem alguma proposta de alteração para a legislação? 

 

25. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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Anexo 3 – Listagem descritiva das AFAN. 

 

Balonismo* Actividade que se baseia na realização de passeios de balão. 

BTT* Actividade praticada em bicicleta para todo o terreno, que segue percursos 
em estradas ou caminhos florestais e corta-mato. 

Canyonning** 

Esta modalidade algo recente nasceu do desenvolvimento de técnicas 
para o reconhecimento de rios, abertura de paredes e exploração de 
grutas por alguns aventureiros. O canyonning consiste na descida de 
canyons, desfiladeiros, ou rios de fraco caudal mas com elevado desnível, 
seguindo o curso do rio, com recurso a diversas técnicas de progressão. 

Canoagem* Navegação em águas lisas e calmas ou águas bravas, utilizando 
respectivamente dois tipos de embarcações distintas: canoas e kayaks. 

Cordas** 

Originalmente, as actividades com cordas serviam apenas para 
complementar outras modalidades, como a escalada. Hoje devido ao 
elevado número de participantes tornaram-se independentes. As 
actividades com cordas são, entre outras: rappel (descida vertical por 
cabo), tirolesa (percorrer a corda apenas com a força dos braços), 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, a inferior para os pés e a superior para apoio das 
mãos), o deslizamento ventral (um cabo onde o corpo desliza 
horizontalmente) e por fim o slide (consiste em deslizar de um ponto 
elevado até ao nível do chão através de um cabo de aço; apenas as mãos 
estão seguras à roldana que efectua o deslizamento). O objectivo desta 
modalidade é o desenvolvimento da destreza, do equilíbrio, da agilidade, 
da concentração, do auto-domínio e da auto-confiança 

Escalada* 
Actividade de ascensão de uma superfície natural ou artificial, utilizando as 
extremidades corporais sobre a superfície de escalada para executar o 
movimento de ascensão. 

Espeleologia* Actividade de exploração de cavernas. 

Hidrospeed** 

O Hidrospeed consiste na descida de um rio rápido ou de águas bravas em 
que o participante desce o rio deitado sobre uma pequena prancha 
específica para a modalidade, equipado com barbatanas e conduzindo 
com o bater das pernas que estão fora da prancha, em contacto directo 
com a água, de forma a evitar os obstáculos que vão surgindo (pedras, 
troncos, etc). 

Hipismo** 

O Hipismo é o desporto que pressupõe a relação do homem e do cavalo, 
nos mais variados moldes, de uma forma harmoniosa para ambos. Define-
se como desporto equestre todo o desporto que implique a utilização de 
uma montada, atrelada ou não, com ou sem carácter competitivo, 
promovendo passeios, corridas, gincanas, raids, etc. 

Kite-surf** 
O kite-surf é um dos mais recentes desportos aquáticos. Mistura o surf e o 
parapente. 

Mergulho** 
O Mergulho é a actividade que envolve a submersão total debaixo de 
água, a profundidade variável, por determinado tempo, como forma de 
usufruir da observação e interacção com o mundo subaquático, sua fauna, 
flora, recursos minerais ou outros. 

Montanhismo** 

Consiste em subir uma montanha utilizando diversas técnicas, consoante o 
percurso e os obstáculos vão surgindo. Assim, pode incluir o próprio 
pedestrianismo, a escalada, a orientação, ou mesmo o alpinismo. 
Relativamente ao pedestrianismo, o montanhismo procura montanhas e 
trilhos informais e por vezes extremamente difíceis, exigindo boa forma 
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física e conhecimentos técnicos específicos, por vezes só acessíveis a 
praticantes de alto nível. 

Orientação* 
Actividade que tem por objectivo percorrer um determinado percurso com 
pontos de passagem obrigatória assinalados num mapa ou numa carta 
topográfica, podendo ser pedestre ou utilizando bicicletas de todo o terreno 
(BTT). 

Paintball** 

O paintball é um jogo de estratégia, trabalho de equipa e coordenação, 
onde, na sua versão mais clássica, duas equipas se defrontam tentando 
invadir o terreno adversário de forma a conquistar a bandeira da outra 
equipa sem perder a sua. Cada jogador encontra-se munido de um 
marcador (semelhante a uma arma) que dispara pequenas bolas que 
contêm tinta solúvel e biodegradável. Os jogadores atingidos vão 
abandonando o jogo. 

Parapente* 
Tipo de voo que se realiza com um planador que não possui nenhum 
elemento rígido na sua estrutura, devendo ser desdobrável, obtendo a 
forma de asa ao ser inflado, e apto a ser transportado por uma pessoa. 

Passeios 
equestres* 

Realização de passeios a cavalo sem fins competitivos, podendo ser 
guiados em percursos sinalizados ou não. 

Pedestrianismo* 
Actividade de percorrer distâncias a pé, na natureza, em que intervêm 
aspectos turísticos, culturais e ambientais, desenvolvendo-se normalmente 
por caminhos bem definidos, sinalizados com marcas e códigos 
internacionalmente aceites. 

Rafting** 

A actividade de rafting é um desporto de equipa, que consiste em descer 
um rio, numa embarcação pneumática, o raft ("jangada", em inglês), e 
vencer os diversos obstáculos que possam surgir, como árvores, rochas, 
remoinhos, quedas, etc. Os rafts estão devidamente preparados para o 
efeito, nomeadamente com saídas para escoar constantemente a água 
que entra. A velocidade atingida varia consoante as condições e os 
participantes, não ultrapassando os 18 kms / hora. 

Saltos de 
pontes / 

Pêndulo** 

Consiste em saltar de uma ponte do lado oposto àquele onde se fixam as 
cordas dinâmicas (i.e. cordas específicas de escalada com capacidade de 
amortecimento). Com esta técnica o saltador mantém em quase todos os 
momentos uma trajectória pendular e não sente puxões bruscos. Após o 
primeiro pêndulo, é possível alargar ligeiramente as cordas prolongando 
assim os instantes em que se experimenta a sensação de queda livre. Os 
saltos em pêndulo são efectuados essencialmente em antigas pontes de 
caminho de ferro, sempre enquadrado em ambientes naturais que 
valorizem ainda mais a emoção desta actividade. 

Surf** 

Surfar consiste, basicamente, em vir do mar para a terra utilizando o 
impulso criado pela inclinação da onda, com a ajuda de uma prancha e de 
algumas manobras. O surf exige boa preparação física por parte do 
praticante, que além da actividade em si, tem que estar em constante 
deslocação no mar para procurar novas ondas. São essenciais atributos 
como a força, o equilíbrio, a coordenação e a resistência. A altura da onda 
é influenciada por vários factores, como o vento, a direcção das marés, a 
forma do banco de areia ou pedra, etc. 

Voo Livre** 
O Voo Livre agrupa um conjunto de disciplinas cujo objectivo comum é 
voar utilizando as forças da natureza (gravidade para descer e térmicas ou 
vento para subir) e recorrendo à capacidade física do próprio piloto para 
descolar e aterrar.  

Windsurf** 

O Windsurf (prancha à Vela) é a actividade de navegar de pé, através da 
utilização de uma prancha e de uma vela. ao contrário do surf, o windsurf 
não exige grande preparação física, podendo ser praticado por pessoas de 
qualquer idade. 

* - Adaptado do Regulamento de Desporto de Natureza do Parque Natural da Serra de Aire e 
Candeeiros (Portaria nº 1465/2004 de 17 de Dezembro). 
** - (Ante Mare, 2005) 
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Anexo 4 – Sistema categorial 
 

• Categoria – ENTIDADE 
 

Subcategoria – Clientes/Participantes 

Entidades Públicas 

E1 “Porque não é uma coisa pontual, nós ou fazemos ou não fazemos. (...) E 

qualquer actividade que entra é para ficar.” 

E2 “É para os jovens de Espinho” 

“A nossa principal fonte de trabalho é, de facto, as escolas primárias” 

“Damos apoio a nível logístico, de transporte, de subsídios, de obras” 
 

Entidades Privadas 

E3 “Actualmente temos à volta de 150 inscritos, praticantes efectivos de desportos 

de montanha temos à volta de 50” 

“As actividades de escalada, portanto, aquelas que são abertas, ou pelo menos 

aquelas que são vocacionadas para a divulgação da prática de escalada são 

sempre vocacionadas para jovens entre os 16…14, por aí. Aquela faixa etária do 

secundário” 

“para as actividades de montanhismo e pedestrianismo, normalmente quando 

são actividades abertas, quem é convidado, ou as pessoas que têm algum 

interesse são sempre da faixa etária dos 18 aos 30 anos” 

“Os praticantes de escalada é adrenalina. Descobrem um novo desporto e há 

pessoas que quase de uma forma inata têm uma predisposição para a 

escalada, (…) normalmente têm uma vocação mais atlética ou desportista, 

portanto buscam competição. O praticante de marcha, pedestrianismo, 

montanhismo, busca um escape para uma semana, um mês de trabalho. É um 

espaço de tempo que têm, onde procuram confraternizar, passear, e ver 

paisagens” 

E4 “Dos 8 aos 80,ou até mais pequenos. (…) o meu cliente com mais idade tinha 

72 anos, para jogar paintball” 

“Mas temos um público muito diverso, é obvio que 90% da nossa população, da 

nossa clientela ficará ali na ordem dos 16-25/ 30 anos, mas trabalhamos com 

toda a gente” 

“Costumam querer libertar-se do stress diário. Isto, principalmente a nível de 

empresa. Começámos a ter alguma clientela de empresas, quer organizar fins-

de-semana, quer organizar dias diferentes para os colaboradores, exactamente 
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para eles saírem daquela monotonia do trabalho, quer por haver uma interacção 

entre eles quer por praticarem este tipo de actividades” 

“nós temos tido a sorte das pessoas chegarem ao fim e gostarem das 

actividades, gostarem do nosso serviço.” 

E5 “Varia…Neste momento estamos a ter uma grande procura por parte de 

aniversários, miúdos de 12, 14 anos” 

“dos 12 anos até aos 38 anos” 

“Procuram uma distracção. Um lazer, uma maneira também alguns de explodir 

um bocadinho (sic), de deixarem aquele dia a dia monótono do trabalho e ir para 

casa e vêm para aqui para esquecer um bocado, alguns se calhar até os 

problemas” 

“Saem daqui satisfeitos, todos ou a maior parte deles dizem que gostaram e que 

se divertiram e querem voltar” 

E6 “O tipo de clientes, como é lógico, difere de actividade para actividade. Quando 

falamos de kite-surf e windsurf estamos a falar do velhote com dinheiro (sic) que 

já fez desporto e quer iniciar um desporto novo e não sabe o que é que há-de 

fazer, que é mesmo assim… Quando falamos de multi-actividades são escolas, 

sobretudo, que nos procuram. E quando falamos de viagens, o nosso público de 

80% são os professores de educação física, que aproveitam para tirar cursos, 

passear” 

 
Subcategoria – Recursos Humanos 

Entidades Públicas 

E1 … 

E2 “no quadro praticamente só somos 2 professores de educação física” 

“Além disso, aqui tenho pessoal administrativo, pessoal técnico, mas mais de 

montagem, desmontagem, pisos, afectos à divisão de desporto, mas que não 

são técnicos de desporto” 

“Se nós vamos para uma actividade de montanha, normalmente pedimos a 

pessoas com experiência” 

“por exemplo na canoagem, que não temos nós capacidade para fazer as coisas 

temos que nos socorrer, ou dessas empresas que o fazem, ou de técnicos que a 

gente contrata para nos ajudarem as fazer as coisas, não nos pomos a inventar 

(sic)” 

 

Entidades Privadas 

E3  “Todos nós vínhamos dos escuteiros, mas julgávamos que nos escuteiros a 
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prática de montanhismo que era executada não nos levava tão longe quanto 

nós queríamos e nós também julgávamos que também não era essa a vocação 

do escutismo, e então decidimos formar um clube autónomo” 

“A formação que deverão ter é aquela considerada standard pela União 

Internacional de Associações de Alpinismo para a prática, para se poder dar 

formação ou acompanhar grupos. Essa formação é muito multidisciplinar, já 

contempla quer a componente técnica das várias actividades, quer a 

componente de primeiros socorros, mas também aí, a mais importante, neste 

caso, no caso de acompanhamento de grupos que não pretendem propriamente 

a prossecução da prática desportiva, pretendem apenas usufruir de um 

momento lúdico, aí a componente mais importante será a pedagógica” 

E4 “Começou por uma sociedade entre 3 amigos, em que estávamos primeiro só 

relacionados com o paintball, depois o mercado começou a surgir, começou a 

haver oportunidade de investir noutras actividades, além do paintball.” 

“Tenho 3 pessoas a tempo inteiro, mais eu, e depois tenho uma média de 25 

monitores por fim de semana” 

“primeiro não gosto de trabalhar com licenciados. E explico-lhe porquê. Ou são 

licenciados e seguem a vertente “desporto outdoor” ou desportos radicais, mas 

mesmo assim chegam com vícios instalados que é uma coisa maluca (sic)… e 

muito maus vícios, por isso a formação das pessoas que trabalham comigo (…), 

primeiro peço o currículo deles” 

“os meus monitores, a nível de manobras de cordas, que são as actividades 

mais… com algum risco, que nós fazemos, todos esse têm credenciação, são 

credenciados. Ou por entidades, tipo Escola de Alta Montanha, em Espanha 

(Benasques) que é a única escola que dá um curso de cordas e que é 

reconhecido internacionalmente, ou então são pessoas que tiram a própria 

formação dentro da empresa” 

“a formação é dada internamente” 

E5 “Ao fim-de-semana somos 4, e durante a semana somos 3, eu e mais duas” 

“Surgiu porque gosto das actividades” 

“Bastava ter um curso de relações públicas para saber lidar com as pessoas, 

para poderem estar em contacto com as pessoas e saberem estar, e um curso 

sobre a actividade em si. Sobre como é que ela se desenvolve, como é que se 

faz, como é que se pratica” 

“Nós fazemos às vezes cursos para monitores através de outras empresas. Ou 

seja, vêm cá os instrutores dar cursos de monitores em que nós frequentamos 

ou já frequentámos e dizemos também ao pessoal que queira frequentar (sic)” 

E6 “A empresa surgiu no seguimento de um ano de desporto escolar, de multi-
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actividades (…) um clube volátil.” 

“na área das manobras de cordas nós somos creditados no sentido não só de 

dar cursos para praticantes, que é a maior parte, mas também damos, duas 

vezes ou três por ano, cursos para formadores, que depois podem abrir as suas 

escolas e dar aulas” 

“nós só trabalhamos com licenciados em Educação Física, e habilitados na área 

onde estão a trabalhar, ou seja, não é por ser licenciado em Educação Física 

que eu vou pôr alguém a fazer segurança na escalada. Além de ser licenciado 

em Educação Física tem que ter o curso de manobra de cordas também, por 

exemplo, para esta actividade.” 

 
Subcategoria – Objectivos 

Entidades Públicas 

E1 … 

E2 “A Divisão é uma divisão de dinamização desportiva. Como a palavra disse, 

dinamiza ou desporto, ou faz os possíveis para dinamizar o desporto no 

concelho (sic)” 

 

Entidades Privadas 

E3 “o principal é a divulgação e a promoção da prática de desportos de montanha. 

Dentro dos nossos objectivos existem também alguns vocacionados para a 

ecologia, para a divulgação da fotografia de montanha e, basicamente, são esses 

os objectivos. Sempre assente na divulgação e prática de desportos de 

montanha.” 

E4 “Objectivos: Primeiro a prestação de um serviço, um serviço de qualidade, é o 

principal. Chego a ter trabalhos que sei que não os faço porque sei que não tiro 

o preço que preciso de ter para ter aquela qualidade que me proponho nas 

minhas actividades. Primeiro isso, e aumentar cada vez mais a facturação da 

própria empresa.” 

E5 “Em termos dos objectivos, é melhorar a qualidade dos serviços prestados à 

comunidade, também fazer com que, através das Autarquias e das Juntas, as 

pessoas com menos possibilidades também possam usufruir destas actividades, 

que já são caras por si. Eu estou a tentar, junto das Câmaras, fazer com que 

isso aconteça. E melhorar sempre as coisas, ao nível de equipamento, estar 

sempre um passo à frente, equipamentos bons, pessoal qualificado” 

E6 “O objectivo é facturar o mais possível, neste momento eu não tenho outros 

objectivos que não seja… Neste momento é uma empresa, a vertente de 
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escola, e de promover a modalidade, está posta de lado, embora eu como 

professor esteja sempre… Mas é uma empresa, o objectivo é o lucro, é crescer 

e facturar cada vez mais. Isto para ser sincero” 

 
 

• Categoria – ACTIVIDADES 
 

Subcategoria – Descrição das Actividades 

Entidades Públicas 

E1 “Nessa área essencialmente damos apoio a quem nos propõe determinado tipo 

de actividades. Portanto, não temos propriamente um programa promovido, 

virado para essa área” 

“E não temos porque ao nível do concelho, embora tenhamos algumas zonas e 

áreas naturais que se proporcionam, não é a actividade que nos seja sugerida. 

Pelos estudos que temos não é aquela que é mais procurada.” 

“desportos como o paintball apoiamos” 

“são muitas entidades, umas do concelho, outras de fora, que têm procurado 

Gaia como uma área em que gostariam de desenvolver o seu trabalho. E nós 

nem sempre temos disponíveis lugares e terrenos para isso, ou porque são 

privados, e há logo aí uma dificuldade” 

”Não sei se considera, por exemplo, as moto 4, essas coisas assim como 

actividades de ar livre” 

“Já foi feita uma pista, aí tivemos que mexer na natureza, mas também o terreno 

da forma que estava, vai ficar melhor agora do que estava… Andaram lá umas 

máquinas” 

“E vamos ar todo o apoio logístico, desde a electricidade que não existe e é 

preciso instalar geradores, desde a água que não existe e é preciso metê-la lá 

(sic), mas vai ser uma coisa muito grande” 

“eu estou a falar naquilo que nós estamos a fazer, mas nós fizemos cá também 

durante alguns anos, umas das etapas, e até já fizemos a final do Campeonato 

Nacional de Overcrafts” 

“Nós temos aí uma, utilizamos o ano passado, mas depois não conseguiram 

fazer, que é os paramotores” 

“É a história dos paraquedistas que também utilizamos muito” 

“Nós durante 2 anos tivemos desporto radical, slide, rappel, com os estagiários 

do FCDEF, só que desde o momento que esse espaço no meio da cidade 

desapareceu, que era onde é agora a nova General Torres, a estação, que 
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deixamos de fazer, porque não temos um espaço dentro da cidade para o fazer” 

 “O hipismo é das coisas mais adoradas pelos miúdos e pelos pais” 

“Fizemos também actividades radicais a partir de saltos e largadas da ponte” 

“E daquilo a que chamávamos o “Mês do Rio” ou a “Semana do Rio”, conforme, 

e incluía a escalada e rappel” 

“Já fizemos balões, por exemplo, à noite, numa praia, mas isso são coisas muito 

pontuais, que nós apoiamos.” 

E2 “nós damos apoio aos clubes de ambiente e a clubes ligados à natureza, das 

diferentes escolas” 

“vamos fazer as Férias Desportivas na Páscoa, e nas Férias Desportivas nós 

dedicamos um dia ao Ambiente, vamos por exemplo para a Serra da Freita onde 

fazemos uma caminhada, onde fazem actividades de montanha” 

“O ano passado, e porque, prontos, se proporcionou, tivemos a funcionar uma 

escola de escalada. Proporcionada pela Câmara aos miúdos do básico.” 

“uma actividade no fim do ano, que é “Os amigos do Ar-Livre” em que juntamos 

os Jovens de das diferentes escolas que estão, uns estão outros não ligados a 

clubes do ambiente das diferentes escolas e nós fazemos uma actividade grande 

de 10, 12, 15 dias com eles em vários pontos do país, também para lhes darmos 

a conhecer zonas que eles nunca pensaram” 

“já fizemos várias actividades ligadas ao ambiente e à natureza, sobretudo, e 

normalmente é dentro desse âmbito que anualmente fazemos um encontro com 

os jovens de todas as escolas” 

“É engraçado, às vezes é pelo número de pessoas que podemos deslocar” 

“de ano para ano vão aumentando e sabemos que eles gostam porque todos os 

anos eles aparecem a pedir para ir.” 

“todas as actividades que eles fazem na rua são apoiadas pela Câmara. 

Inclusivamente eles, durante algum tempo no Verão têm uma parede montada 

na praia para as pessoas que quiserem, isto a nível de escalada” 

“Mas a nível de caminhadas nós damos apoio com transporte para os locais, as 

escolas também sempre que vão a caminhadas, há escolas que vão àquelas 

caminhadas regionais também damos apoio de transporte” 

“Há um clube de BTT e nós temos apoiado mais em termos logísticos” 

“O tempo é um factor que condiciona. As férias escolares são factores que 

condicionam” 

“nós este ano vamos fazer uma actividade que engloba duas etapas de bicicleta” 

“É para os jovens de Espinho. Sempre que podemos fazemos actividades que 

pelo menos que lhes crie o gosto pela natureza” 
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Entidades Privadas 

E3 “praticar desportos de montanha” 

“No caso da escalada, nos últimos 2 anos tem havido um aumento exponencial” 

“Ao nível da participação nas actividades de montanhismo e pedestrianismo 

nota-se que existe também um aumento mas não tão acentuado como na 

escalada, nos últimos tempos” 

“Os praticantes de escalada é adrenalina. Descobrem um novo desporto e há 

pessoas que quase de uma forma inata têm uma predisposição para a 

escalada, uma coisa espectacular…e normalmente têm uma vocação mais 

atlética ou desportista, portanto buscam competição” 

“temos tudo aquilo que alguém que queira praticar pedestrianismo ou 

montanhismo pode requerer a um clube…não há assim muito mais que nós 

possamos oferecer. Todo o material que o clube tem pode ser requisitado pelos 

associados” 

“Ao nível do montanhismo, sem dúvida é a serra do Gerês, é sem dúvida aquela 

que nós costumamos usar, utilizar mais para a prática. Também utilizamos a 

Serra da Lousã, a Serra da Estrela, mas a Serra do Gerês é aquela que nos 

agrada mais” 

“Alpinismo é Serra da Estrela quando, uma vez por ano, ou duas vezes por ano” 

“A escalada é condicionada, a escalada estando chuva, ou mesmo após 

grandes períodos de chuva é condicionada porque as paredes estão molhadas” 

“Aí depende, no caso das marchas nós tentamos limitar sempre a 20 pessoas” 

E4 “em que estávamos primeiro só relacionados com o paintball” 

“nós não estamos só vocacionados para a parte do desporto aventura, estamos 

por outras vertentes” 

“nós fazemos de tudo um bocadinho. Nós para nos aguentarmos no mercado 

em que estamos temos que nos especializar em todas as áreas” 

“a única área que não estamos especializados é a água. A água, neste 

momento quando preciso estou a subcontratar” 

“manobras de cordas, paintball, insufláveis, bungee jumping, é tudo 

equipamento nosso” 

“Cannyoning temos equipamento próprio” 

“a prática do paintball temos espaços próprios, caso contrário nem sequer 

trabalharia se não tivesse esses espaços próprios” 

“A nível de equipamentos, também é suspeito eu estar a falar mas considero 

que temos os melhores equipamentos do mercado” 

“Se comprar equipamentos menos fiáveis, ou tenho que andar sempre a trocar 

ou ofereço um mau serviço ao meu cliente” 
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“a nível de rafting o tempo condiciona bastante, porque nós só conseguimos 

fazer rafting se tivermos caudal suficiente para isso” 

“é óbvio que há factores que condicionam, principalmente os climatéricos” 

E5 “80 a 90% da actividade é paintball.” 

“gosto das actividades, e como praticante, resolvi juntar o útil ao agradável, 

praticando e trabalhando” 

“Tiro com arco, cordas, na altura do Verão também o mergulho e o Skitube” 

“É dentro do parque, estamos numa zona de floresta, de mato, pinhais, no rio, 

no mar o mergulho, na montanha, quando for o paramotor ou parapente, e nos 

aeródromos o paraquedismo” 

“Embora aqui no parque consigamos o paintball, o kartcicle, o btt, o tiro com 

arco e as cordas, porque temos condições para ter isso. Temos equipamento, 

há espaço, e dá para ter as actividades” 

“Cada actividade tem as suas normas e regras próprias, para essa actividade” 

“há outras actividades que estamos limitados por causa da chuva, que é o caso 

das cordas, tiro com arco” 

“pelo número de monitores que podemos ter, e pela capacidade que temos para 

que essas pessoas tenham uma actividade sem monotonia” 

“há actividades que são complementares” 

“Mas definimos também o número de pessoas pelo equipamento existente na 

empresa e pelo número de monitores que estão a fazer o trabalho, a 

acompanhar as pessoas na actividade” 

E6 “nós passamos por uma fase na empresa que era quase só montanha, 

actividades de montanha e dinamização de eventos” 

“andávamos tipo circo ambulante” 

“eu pessoalmente sou mais vocacionado para água” 

“agora fazemos todo este tipo de actividades, multi-actividades de aventura, 

escalada, rappel, slide, paintball, canoagem, btt, todo-o-terreno, tiro com arco, 

isso tudo, fazemos tudo o que possas imaginar desse tipo de actividades nós 

fazemos, mas fazemos no nosso espaço” 

“damos curso de windsurf, kite-surf, surf, esse tipo de actividades” 

“Depois, no Inverno, quando aqui está mau tempo, pegamos nos alunos e 

damos cursos lá fora” 

“bungy jumping que alugamos. Acho que é a única coisa que não temos. E 

insufláveis também não temos, alugamos.” 

“é condicionada pelo calendário escolar, e pelas condições climatéricas” 

“Quanto mais, melhor. Como definimos, bem, isso depende da actividade.” 

“À partida não há limite de participações. O limite está condicionado às 
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condições logísticas” 

“Temos é mínimos, temos mais mínimos do que máximos” 

“Nós fazemos sempre multi-actividades” 

“a norma é sempre o pessoal tem que estar todo em movimento” 

 
Subcategoria – Segurança 

Entidades Públicas 

E1 “Só tivemos um problema com um paraquedista, que foi um salto, que eles 

quiseram fazer saltos para a água, para o rio. Morreu o paraquedista. Aí foram 2 

que tentaram fazer, de noite, para o rio Douro em frente a Gaia, numa actividade 

que lá tiveram, não era nossa, mas foi feita em Gaia. E já tinham feito aquilo 

várias vezes, mas lá está, aí o risco” 

E2 “Se nós vamos para uma actividade de montanha, normalmente pedimos a 

pessoas com experiência” 

“por exemplo na canoagem, que não temos nós capacidade para fazer as coisas 

temos que nos socorrer, ou dessas empresas que o fazem, ou de técnicos que a 

gente contrata para nos ajudarem as fazer as coisas, não nos pomos a inventar” 

 

 

Entidades Privadas 

E3 “O clube, decorrente da filosofia do clube, em não ter formação própria, não dar 

formação aos associados, é implícito que a responsabilidade na prática das 

actividades é assumida na íntegra pelos praticantes” 

“Aquele praticante de escalada, ou o que pratica com alguma assiduidade, ele 

procura, ele procura ter, frequentar cursos de suporte básico de vida, de resgate 

em montanha, ou quem pratica alpinismo com alguma assiduidade também o 

faz” 

“Não é o clube que toma a iniciativa de criar essas normas de segurança para 

as actividades. Ou, por outro lado, se nós tivermos uma actividade que é 

organizada pelo clube, em que há um grupo de pessoas que a organiza, esse 

grupo de pessoas define uma estratégia, em caso de acidentes” 

“Não é um, não existe um procedimento individual de segurança. Existe 

formação” 

E4 “O único acidente participado por nós foi uma entorse” 

“Entretanto tive uma situação muito caricata, este ano, numa actividade de 

espeleologia (...) E caricato que foi que a pessoa nem sequer quis fazer a 

participação ao seguro” 
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“Mas, foi um acidente banal, não teve nada de negligente da nossa parte, se 

não às tantas já não estava cá…” 

E5 “Cumprem mais as regras de segurança, e ganham mais os jogos, porque 

cumprem” 

E6 “Na neve já tivemos acidentes, mas isso é mais do que certo que há sempre, 

todos os anos há” 

“a primeira regra de segurança começa aí, por teres pessoas habilitadas a fazer 

o serviço” 

 
 

 

• Categoria – TURISMO 
 

Entidades Públicas 

E1 “portanto são perfeitamente compatíveis” 

E2 “nós fazemos uma actividade grande de 10, 12, 15 dias com eles em vários 

pontos do país, também para lhes darmos a conhecer zonas que eles nunca 

pensaram” 

 

Entidades Privadas 

E3 “O turismo já é algo de mais estranho, principalmente se falarmos no turismo de 

massas, em que poderá grande parte afectar e pôr em causa o meio” 

“No limite, passados alguns anos as pessoas chegavam à Serra da Estrela e 

esta já não existia, o que existia era uma Disneylândia (sic), com umas árvores 

plantadas a fazer de conta que era uma Serra, e com a neve, eram uns canhões 

a projectar para parecer que havia neve todo o ano, e as pessoas a esquiar” 

“E qualquer desenvolvimento que se faça vai ter, ao nível do mercado do 

turismo tem obviamente que ter em conta o preservar da sua fonte de riqueza” 

E4 “Ambiente, Desporto e Turismo, é assim, eu acho que são 3 factores 

importantes. Acho que alguns podem funcionar sem outros” 

E5 “A relação entre Ambiente, Desporto e Turismo, acho que são 3 factores que se 

podem dar bem desde que se respeitem” 

“O turismo, desde que não seja nenhuma invasão, que faça com que o 

ambiente sofra com o excesso de utilizadores” 

“como quando se descobre uma ilha paradisíaca e depois boom, e a ilha 

desaparece (sic)” 

 XXXII



“O turismo, mesmo que seja controlado, também prejudica sempre o meio 

ambiente, pode prejudicar muito ou pouco, e basicamente é isso. Podem-se 

interligar ou interagir, mas com moderação” 

E6 “Nós só fazemos viagens de turismo activo. Aliás, a nossa maior expressão a 

nível de empresa, são as viagens de turismo activo” 

“nós não levamos ninguém para Cabo Verde para apanhar sol. Nós levamos 

pessoas para Cabo Verde para fazer cursos de windsurf, kite-surf e mergulho, o 

Brasil para a mesma coisa, ou para Marrocos para fazer montanhismo, nunca 

vamos viajar para passear” 

“E eu acho que há um público muito específico neste momento que procura 

esse tipo de viagens. Primeiro em grupo, que é completamente diferente, são 

sempre viagens entre 50 a 200 pessoas que vão, esse envolvimento e o 

convívio entre as pessoas que vão é muito importante, e há pessoas que 

gostam disso, não gostam de viajar sozinhas, depois é ter tudo organizado, e 

saberem que vão chegar lá e não vão torrar ao sol só. Também vão torrar ao sol 

mas têm muitas actividades interessantes para fazer” 

“entre Setembro e Maio, o centro aquático está fechado, só trabalhamos em 

viagens, vamos à procura do que não temos aqui, do sol e do bom tempo para 

as actividades que exercemos” 

“Primeiro vamos sempre sozinhos, nós, e essa viagem de experimentação que 

fazemos é todos os anos a um destino diferente, que vai ser o destino novidade 

no ano seguinte” 

“Só vejo de uma forma, quando o turismo é vocacionado para aí, é compatível, 

quando o turismo não está vocacionado para o turismo activo, e está só 

vocacionado para o turismo de massas, que é o que se vê em Portugal, não é 

compatível” 
“Porque o turismo de massas vai inviabilizar a existência de espaços verdes e 

naturais para a prática desportiva. Agora, se o turismo for direccionado nesse 

sentido é mais do que compatível, e há muitos países que vivem desse tipo de 

turismo” 

“E esse tipo de área é explorada nesse sentido, e está tudo coordenado. Agora, 

se eu chegar ao Monte Branco e montar lá 500 hotéis de 5 estrelas (sic), 

acabou a prática desportiva nesse local” 

“o desenvolvimento por si só leva à abertura de cada vez mais estruturas 

hoteleiras e depois não tens nada para oferecer de novo” 

“Espinho é um bom exemplo disso, em Espinho podiam desenvolver a vertente 

do turismo activo, vocacionado para a prática desportiva, para o mar, não é? 

Tem aqui excelentes condições, e não vês ninguém a fazer isso” 
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• Categoria – MEIO AMBIENTE 
 
Subcategoria – Preservação e impacto ambiental 

Entidades Públicas 

E1 “Não vamos estragar nada, vamos tentar preservar o que temos mas permitir 

que as coisas se façam também” 

“não somos fundamentalistas, nesse aspecto” 

“tivemos que mexer na natureza (sic), mas também o terreno da forma que 

estava, vai ficar melhor agora” 

“mas vai ser uma coisa muito grande” 

E2 “os miúdos que estão ligados a esses clubes do Ambiente são miúdos que são 

vocacionados para aquilo, gostam da natureza” 

“Eu acho que os miúdos hoje em dia estão muito alertados para as coisas do 

ambiente do que por exemplo as pessoas da minha idade” 

“ainda o ano passado para o sítio onde nós fomos apanhamos rios sem o 

mínimo de poluição, e eles ficam muito admirados… e perguntam porque é que 

isto é assim, porque é que não é… Quando vamos a qualquer lado há sempre 

uma preocupação muito grande deles em deixar tudo impecável, em não deixar 

lixo. Isso são preocupações que eu acho que nós também lhes incutimos um 

bocado (sic)” 

“Promovemos também a educação ambiental.” 

“também já nos aconteceu (foi no Gerês) em que nos diziam «Não passem por 

aí porque são 80 pessoas e podem fazer algum desgaste no sítio por onde vão 

passar», às vezes também nos alertam para isso” 

“normalmente aquelas áreas que são protegidas e por onde não podemos ir, nós 

não vamos” 

“Ah! Isso sim! As senhoras… foi uma maravilha que nós fizemos por exemplo, 

assentamos arraiais (sic) numa aldeia com 100 habitantes e as pessoas até 

choraram quando nós viemos embora. Eles adoraram aquilo, normalmente as 

aldeias só têm pessoas de idade e apareceram ali de uma vez só 80 miúdos e 

eles ficaram logo todos malucos (sic). Para onde nós vamos normalmente somos 

bem recebidos, mas a gente também vai fazer os reconhecimentos, falamos com 

as freguesias, com as Câmaras Municipais, para haver um certo apoio. Temos 

sido muito bem recebidos para todo o lado onde vamos” 
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Entidades Privadas 

E3 “o impacto sobre as populações é sempre positivo, na maioria das situações é 

sempre positivo, porque há um benefício mútuo, quer as populações que 

acolhem os praticantes das actividades, que nessas deslocações deixam 

recursos económicos nessas zonas, e há um benefício também para as 

populações que de alguma forma vêem algum dinamismo, vêem que não estão 

propriamente esquecidos no mapa e que existe ainda algum atractivo nas suas 

terras que origina que as pessoas de fora, ou da cidade, as visitem” 

“Relativamente ao impacto sobre o Meio, aí já depende um bocado dos critérios 

com que é avaliado esse impacto. Se eu for fazer uma actividade com 4 

pessoas, uma travessia, do género de uma travessia no Gerês, na zona de 

reserva integral, eu considero que o impacto que tenho sobre essa paisagem é 

o mesmo que teriam há 50 anos atrás os pastores que andavam lá com o gado, 

naquelas alturas do Gerês.” 

“Julgo que quando estamos a falar de grupos grandes, em zonas 

particularmente sensíveis, aí sim, a questão do impacto é relevante. Mas o 

impacto não pode ser analisado como se existisse uma fronteira invisível em 

que de um lado não se pode fazer nada e do outro lado já é permitido fazer-se 

tudo” 

“Importa também preservar aquilo que acaba por ser um recurso para essas 

populações, nos dias de hoje, eu se vou ao Gerês, eu vou porque existe lá uma 

paisagem, existe lá um isolamento que me interessa” 

“Acaba por decorrer naturalmente da prática que fazemos nas actividades. Se 

nos movemos num meio em que não existem resíduos e que nos interessa 

preservar, naturalmente que quando voltamos para a cidade tentamos, 

tentamos sempre pôr em prática os ensinamentos que obtemos nesse próprio 

meio, quer seja através da diminuição do consumo, de recursos, se calhar 

tornamo-nos menos propensos a ataques de consumismo” 

“porque quanto mais eu comprar ou levar mais vou ter que carregar” 

“não podemos colocar no mesmo saco alguém, que como eu, ou sócios do meu 

clube, que vamos fazer uma marcha e que estamos a atravessar uma zona em 

que nem sequer vamos acampar, vamos pousar uma colchonete, um saco 

cama e vamos dormir, e alguém me vem dizer que isso é proibido, quando a 

100 m dali ou 200 alguém passa com um jipe… Não faz sentido, na minha 

cabeça, como é que se pode proibir alguém de estender uma colchonete e 

dormir lá ou então montar uma tenda pequena uma hora antes do pôr-do-sol e 

levantá-la uma hora depois do nascer, não percebo porque é que isso é proibido 
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e passar ali com um jipe não o é!” 

“Porque mete-se no mesmo saco (sic) o praticante, quem pratica marcha de 

montanha com alguém que vai lá ao domingo passear e são intervenientes 

totalmente distintos, não podemos meter no mesmo saco o escalador desportivo 

que tem determinadas preocupações porque ele não vai destruir aquele que é o 

seu local de treino para a prática desportiva com alguém que vai lá ao fim de 

semana e apenas quer fazer um rappel ou porque viu num programa qualquer” 

“No meio ambiente, nós tentamos, eu sei que às vezes é complicado, mas 

tentamos, também é um bocadinho imposto pelos Parques naturais, por 

exemplo, na Peneda Gerês quando temos uma marcha para fazer tentamos que 

não passem 50 pessoas todas juntas, mas que passem essas 50 pessoas 

repartidas por grupos de 5 pessoas ou de 10 pessoas” 

E4 “[Vocês promovem a educação ambiental?] Tentamos. É muito complicado” 

“uma das coisa que tentamos é no sítio da nossa actividade termos sempre 

caixotes do lixo espalhados. Porque as pessoas quando nos pedem uma 

actividade pedem também a parte dos comes e bebes (sic), fazer um 

piquenique e uma das questões que nós tentamos é primeiro, caixotes do lixo 

por tudo quanto é lado, e as pessoas assim já não têm aquela desculpa 

«Porque não havia caixotes do lixo», depois nunca saímos do local sem 

apanhar o lixo todo” 

“tentamos que as pessoas não levem a folhazinha para casa ou a florzinha para 

casa, ou que não tentem apanhar o bichinho” 

E5 “uma das normas que existe é não disparar para qualquer tipo de animal que 

apareça, seja ele que tipo de animal for. Outra norma, como estamos numa 

zona de pinhal, é os cigarros, também não é permitido fumar, onde temos os 

cenários, onde o pessoal vai jogar, não é permitido fumar” 

“a nível da vegetação, calcam hoje e amanhã está de pé porque é mato rasteiro”

“Mas em geral, é isso que temos, é respeitar o meio ambiente, não deixar lixo 

nos locais, temos ali os contentores próprios para as pessoas porem o lixo, 

temos 3, que é para as pessoas porem os lixos separados, plástico, papel, 

vidro, temos tudo, depois entregamos no Ecoponto” 

“O barulho, estamos no meio da cidade, por isso não interfere também com o 

meio ambiente porque já há barulho 24h por dia” 

“O meio ambiente acaba sempre por sofrer, seja a fazer desporto porque vão 

calcar o terreno, independentemente da modalidade que se pratique, voar no 

meio das árvores não dá muito jeito” 

“Porque, neste caso, o que sai sempre prejudicado, pouco ou muito, é o meio 
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ambiente.” 

“ [Vocês aqui promovem a educação ambiental?] Não.” 

“É assim, a gente não promove mas temos alguns conhecimentos do lixo, do 

fumar, do disparar, no caso do paintball contra animais que se situem na zona 

do mato, mas directamente não promovemos nada” 

E6 “Eu acho que devem limitar, agora, não é preciso vedar, mas por exemplo, tens 

o caso da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, não está vedada, mas só 

podes ir com grupos de 20, tem lógica. Se eu for com uma escola com 200 

miúdos, e não tiver a sensibilidade necessária para saber que não devo levar 

200 miúdos a passear pelo meio da reserva, eu levo os 200 miúdos, poderia 

levar. E estava errado. E isso não quer dizer que não podem ir miúdos, mas 

quer dizer que podem ir grupos de 20, um grupo de 20 de manhã e um grupo de 

20 à tarde. Se forem 200 não dá, acho bem.” 

“Adoram! As populações gostam muito, muito, muito. Nós levamos gente, onde 

ninguém vai” 

“É uma fonte de subsistência para eles” 

 
Subcategoria – Desenvolvimento sustentável 

Entidades Públicas 

E1 … 

E2 “eu acho que o desenvolvimento sustentável devia começar não era por nós era 

por outros. Nós contribuímos com estas acções para o desenvolvimento 

sustentável, agora, quer dizer, não é este «grão de areia» neste areal todo que 

vai contribuir… contribui, pronto, tem o seu contributo, mas não somos nós que 

vamos de facto conseguir um desenvolvimento sustentável…” 

“Nós fazemos o nosso bocadinho e quando as grandes indústrias metem para aí 

tudo quanto há para o ar (sic) e somos nós aqui a dizer aos meninos «Não deites 

isso para o chão, que isso vai demorar não sei quantos anos para isso acabar...» 

Mas pronto, se toda a gente fizer um bocadinho a coisa já…” 

 

Entidades Privadas 

E3 “E entravamos neste mundo que não é aquele que nós esperamos vir a ter, pelo 

menos aquelas pessoas que praticam desportos de montanha, porque senão 

perdem o seu terreno de jogo.” 

“Tirando o chavão de herdar a Terra, que não é nossa, o desenvolvimento 

sustentável faz todo o sentido quando há zonas de montanha, principalmente, 

que estão se a tornar desertificadas, que as populações que lá vivem, se é que 
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ainda vivem, tendem a desaparecer, é importante que essas zonas sejam de 

alguma forma revitalizadas” 

“é importante manter as populações nos espaços que eram por elas habitados, 

os espaços de montanha, os espaços florais” 

“Se o desenvolvimento que porventura essa zona possa ter, puser em causa 

esse recurso eu deixo de ter motivos para lá ir… Portanto, acaba por ser a 

paisagem, a paisagem ou a natureza acaba por ser um recurso, vai ser a mina 

desses espaços, aquilo que eles vão ter para vender no futuro, portanto vão ter 

que o preservar. E qualquer desenvolvimento que se faça vai ter ao nível do 

mercado do turismo tem obviamente que ter em conta o preservar da sua fonte 

de riqueza” 
E4 “tentamos que as pessoas não levem a folhazinha para casa ou a florzinha para 

casa, ou que não tentem apanhar o bichinho, que é tão bonito, exactamente 

porque senão de hoje para amanhã, se alguma daquelas pessoas quiser lá 

voltar já não vai encontrar essa mesma folha ou essa mesma flor. Se isto é 

educação ambiental nós fazemos isso, ou tentamos fazer isso” 

“ [Qual é o seu conceito de desenvolvimento sustentável?] Todas as actividades 

têm que ser auto-sustentadas, sempre. E eu como gerente da empresa, quando 

faço um investimento tento, é óbvio que há situações em que as coisas não são 

auto-sustentáveis. Mas tenho 99,9% dos casos quando eu penso em fazer 

alguma coisa tem que ser auto-sustentável” 

E5 “ [Qual é o seu conceito de desenvolvimento sustentável?] Isso é uma pergunta 

difícil… tem que me traduzir essa pergunta porque eu nem a estou a 

compreender…” 

E6 “quando se fala em desenvolvimento tem que se pôr um travão, o 

desenvolvimento por si só leva à abertura de cada vez mais estruturas 

hoteleiras e depois não tens nada para oferecer de novo, há-de haver ali um 

momento, que é o que se vê aqui todos os dias, que não consegues oferecer 

nada de novo às pessoas” 

 
Subcategoria – Agenda 21 

Entidades Públicas 

E1 … 

E2 … 
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Entidades Privadas 

E3 “do pouco conhecimento que tenho sobre a Agenda 21 julgo que sofre dos 

mesmos malefícios, não direi malefícios mas falhas, que sofre qualquer programa 

ou estratégia nacional, ou mais do que nacional internacional para a protecção do 

meio ambiente: são muitos papéis e muitos objectivos que se distanciam dos fins 

a que se queiram propor” 

“há programas, há estratégias muito bem definidas mas que depois a aplicação 

é inoperacional, não se consegue transmitir, não se consegue fazer passar a 

mensagem” 

E4 “ [Agenda 21, desenvolvimento sustentável, isso diz-lhe alguma coisa?] Não” 

“É assim, eu não sei, nunca ouvi falar nisso mesmo! Agenda 21? Não. Eu estou 

nisto há 6 anos, aliás, eu estou nisto desde os meus 14 anos, que estive a 

trabalhar com outras empresas, e nunca tinha ouvido tal coisa” 

E5 “[Já ouviu falar da Agenda 21?] Nunca ouvi falar nesse documento” 

“escreve-se muito, fala-se muito, mas na prática, vê-se pouco.” 

E6 … 

 
 

• Categoria – LEGISLAÇÃO 
 

Subcategoria – Entidade 

Entidades Públicas 

E1 “tem a particularidade de ter a superintender essa área várias entidades, 

nomeadamente o Ministério do Ambiente, a Capitania do Porto do Douro” 

“Isso da legislação é um bocado complicado para contornar” 

“que poderíamos fazer essas actividades, e não os fazemos já por causa desses 

problemas” 

“Recebi esta semana, da capitania, para pagar duas licenças de ocupação do 

espaço público marítimo de projectos que foram feitos no início do ano passado. 

Portanto está a ver até que ponto é que estas coisas vão. Agora vêm cobrar 

duas licenças de ocupação de domínio público marítimo do início do ano 

passado” 

“Não são duas, aí está bem, é só uma, mas as estruturas que acabam, no fundo, 

por ser diferentes, paga apenas uma licença, paga pelas duas, não paga a 

mesma, paga mais, mas paga à mesma entidade” 

 “Porque tens que pagar, tens que ter licença, depois demora, não se sabe quem 
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manda, depois é outro (sic)” 

“E depois ainda temos uma outra situação, nós pagamos uma licença, e naquilo 

que vem descrito, por exemplo, da Capitania, é que tem que haver, digamos, 

uma inspecção ao local onde foi instalado, e paga-se. Não aparece lá ninguém e 

vêm dar a explicação a dizer que por incapacidade de meios efectivos não foi 

feita” 

E2  “Eu às vezes acho que são exageradamente… tem pormenores que acho que 

não têm assunto nenhum (sic)” 

“para estas actividades é um exagero o que se pede em termos de segurança” 

 “Às vezes as legislações são mais avessas precisamente para quem promove 

estas acções e estas coisas. Às vezes a legislação é um bocado puxada (sic)” 

“Muitas vezes deixa-se de fazer as coisas, porque depois há pessoas que não 

querem ter o trabalho” 

“a forma como nós fazemos as coisas fazemo-las todas dentro da lei” 

“Eu acho que é facilitar, complicam muito às pessoas e isso às vezes, em certos 

sectores, não é em todos, é em certos sectores que se complica muito” 

 

Entidades Privadas 

E3 “ [Costumam realizar actividades em Áreas Protegidas?] Costumamos. Mesmo 

muitas vezes infringido a regulamentação dessa área. De uma forma consciente 

e assumida, não é? Não temos qualquer tipo de complexo a esse respeito porque 

temos também a noção que a forma como feita essa definição do que se pode e 

não se pode fazer foi feito de uma forma muito arbitrária” 

“Não conheço a legislação específica, mas a ideia que eu tenho é que acaba por 

ser exagerada e nunca é posta em prática, ou seja, não há fiscalização, não se 

vê ninguém a cumprir e os resultados que poderiam advir do cumprimento 

também não se vêem.” 

“ [Qual a sua opinião relativamente ao PNTN?] Presumo que se trate das 

denominadas, ou que integre, as Cartas Verdes dos Parques Naturais, farão 

parte desse Programa. Não tenho propriamente uma boa opinião. Primeiro, se 

calhar por falha minha, e daí não será só minha porque não estou bem 

informado, começa logo por aí. Se há uma falha de informação deveria ser quem 

tem essa informação que nos deveria passar, como um agente interessado, e 

não a tenho. Por outro lado, pelo conhecimento que tenho das experiências que 

existem em Portugal, salvo erro uma ou duas forma proveitosas, foram ouvidos 

os vários agentes interessados e foi chegado a uma plataforma de entendimento” 

 “A prática em Portugal tem sido: proíbe-se tudo” 

“zonas que seriam das mais interessantes ou de uma maior restrição à prática, 
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vê-se que muitas vezes são aquelas zonas que têm os maiores prevaricadores e 

que ninguém toma nenhum tipo de medida” 

“acho que em Portugal, não só a nível da prática desportiva, em desportos 

naturais, temos muitas leis e muitas delas são boas leis mas que se não se 

fazem cumprir não vale a pena... Se calhar é melhor termos menos leis, menos 

proibições, mais regulamentação, mais informação, mais educação para os 

praticantes” 

“mete-se no mesmo saco (sic) o praticante, quem pratica marcha de montanha 

com alguém que vai lá ao domingo passear e são intervenientes totalmente 

distintos” 

“acho que é um dos males que Portugal infere: temos leis a mais” 

“ [Tem alguma sugestão para alteração da legislação?] Primeiro: reduzia 

drasticamente! Preferia ter muito menos leis mas que se façam cumprir de uma 

forma nem quem fosse rígida” 

“Acho que a primeira grande lei que fazia era: Vamos primeiro saber quem é 

que quer, quem é que está interessado em usufruir destes espaços, quais são 

os interesses, quais são aqueles que são incompatíveis e os incompatíveis … E 

depois tentar criar poucas leis ou poucos regulamentos a proibir o mínimo e 

tentar regulamentar o máximo e depois, fiscalizar” 

E4 [Qual a sua opinião relativamente ao PNTN?]“Acho que estamos a falar da 

mesma situação que é uma empresa criada que tem, que já me contactou, a ver 

se eu queria estar, ou se eu estaria interessado, em estar a trabalhar com eles. 

E eles têm… estamos a falar da mesma coisa ou não? O cliente final contacta-

os e eles depois é que nos subcontratam a nós” 

“Eu só trabalho nas áreas protegidas quando sou obrigado. É assim, primeiro 

pelas dificuldades que temos em trabalhar lá, porque nos são impostas não sei 

quantas regras, são-nos cobradas taxas. E eu posso fazer exactamente o 

mesmo e posso trabalhar muito mais à vontade, posso fazer as coisas muito 

melhor ao meu cliente sem ser numa área protegida” 

“Temos muitas lacunas na legislação” 

“eu tenho uma empresa que está devidamente legalizada, tem uma carteira de 

seguros, tem um alvará da DGT para poder estar a trabalhar e eu dou-lhe um 

leque infindável de nomes de empresas que não têm alvará, que não têm uma 

carteira de seguros, que não são empresas, e que trabalham, fazem o mesmo, 

ou pior ou melhor do que eu, e a legislação nada lhes faz” 

“ [Tem alguma sugestão para alteração da legislação?] Seguros, formação 

especializada, criar em Portugal, por exemplo, uma escola que seja creditada, 

em que as pessoas como eu ou algum monitor que esteja a tirar uma formação 
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seja reconhecido internacionalmente, porque nós aqui não temos” 

E5 [Tem algum conhecimento do Programa Nacional de Turismo Natureza?] “Não” 

“escreve-se muito, fala-se muito, mas na prática, vê-se pouco” 

“há muita coisa que não justifica o tipo de lei que há. Agora, também há coisas 

que são suficientes. Mas também é uma matéria que eu não estou muito dentro. 

Leio alguns artigos que me interessam porque quando tirei o alvará tive que me 

informar” 

“[Tem alguma sugestão para alteração à legislação?] Reduzir o preço do alvará 

que eu paguei” 

“Eu já fui fiscalizado e por acaso não estava cá. Mas há falta de fiscalização, e 

muitas das vezes, quando essa fiscalização existe, passam assim um bocado 

pelo lado (sic) que é para não ter que fazer relatórios, nem análises, ou seja, se 

a fiscalização fosse se calhar privada, era capaz de ser diferente” 

E6 “Temos os seguros exigidos por lei, para as empresas de animação turística, de 

responsabilidade civil e de acidentes pessoais, que nunca foram precisos mas 

que estão lá” 

“a partir do momento em que as áreas protegidas começaram a ter legislação 

muito específica, e autorizações para cada actividade… Há uns anos quando 

nós começámos era assim, tu pedias autorização ao Instituto de Conservação 

da Natureza para trabalhar naquela zona, e eles davam-te autorização, depois 

isso foi alterado e sempre que fazes uma actividade tens que fazer um plano da 

actividade, entregar com antecedência, e é tudo muito complicado” 

“ [Vocês costumam trabalhar em áreas protegidas?] Já não trabalhamos porque 

dá muitos problemas” 

“Não, não é crítica. Eu acho que devem limitar” 

 “É adequada, só que não é posta em prática. A legislação está mais ou menos 

bem elaborada, no sentido da legalização das empresas de animação turística, 

e de autorização das áreas protegidas, isso está bem, só que não há 

fiscalização” 

“Tens as empresas que estão legalizadas, pagam uma série de impostos, e são 

obrigadas a ter seguros, a trabalhar ao lado de empresas que não têm seguros, 

percebes? Nem estão legais, e como não há fiscalização, é claro que se tu 

compras um café a 50$ e podes vendê-lo a 55$, mas se o compras a 60 não 

podes vender a 55! E é por isso que acontece a disparidade que acontece” 

“eu acho que a legislação está bem elaborada, o que era preciso é fiscalização” 

“Primeiro começa logo por aí, tu tiras o alvará um ano e no ano a seguir 

ninguém te vai perguntar se continuas a ter isso ou não, tu continuas com 

alvará. Se tu quiseres não tens seguros, nunca ninguém me perguntou se eu 
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continuava com os seguros ou não, nunca ninguém foi ver nada” 

 
 

Subcategoria – Actividades 

Entidades Públicas 

E1 “Agora, é evidente que há coisas específicas, nós sabemos que há determinadas 

normas de segurança marítimas que têm que ser cumpridas, nós não íamos, 

digamos, não íamos prejudicar nada, não íamos infringir a lei” 

“E nós temos ali espaços na praia, de pinhal, que poderíamos fazer essas 

actividades radicais, e não os fazemos já por causa desses problemas” 

E2 “Quando se faz qualquer actividade há sempre um seguro” 

“Muitas vezes deixa-se de fazer as coisas, porque depois há pessoas que não 

querem ter o trabalho e acaba-se por não se fazer as coisas porque estão-se 

marimbando. Emperram tanto as coisas que há pessoas que desistem de as 

fazer (sic), sobretudo essa malta que tem as empresas, eles têm muito mais 

dificuldade e se calhar estão muito mais por dentro do que são dificuldades com 

a lei do que nós” 

“E nós normalmente tudo que fazemos, fazemos dentro da legalidade. Mas 

achamos que agora, por exemplo, para estas actividades é um exagero o que se 

pede em termos de seguranças, de coisas, é um exagero” 

 

Entidades Privadas 

E3 “não podemos colocar no mesmo saco alguém, que como eu, ou sócios do meu 

clube que vamos fazer uma marcha e que estamos a atravessar uma zona em 

que nem sequer vamos acampar, vamos pousar uma colchonete, um saco cama 

e vamos dormir e alguém me vem dizer que isso é proibido quando a 100 m dali 

ou 200 alguém passa com um jipe” 

“Não faz sentido na minha cabeça como é que se pode proibir alguém de 

estender uma colchonete e dormir lá ou então montar uma tenda pequena uma 

hora antes do pôr-do-sol e levantá-la uma hora depois do nascer, não percebo 

porque é que isso é proibido e passar ali com um jipe não o é” 

“Porque mete-se no mesmo saco o praticante, quem pratica marcha de montanha 

com alguém que vai lá ao domingo passear e são intervenientes totalmente 

distintos, não podemos meter no mesmo saco o escalador desportivo que tem 

determinadas preocupações porque ele não vai destruir aquele que é o seu local 

de treino para a prática desportiva com alguém que vai lá ao fim de semana e 

apenas quer fazer um rappel ou porque viu num programa qualquer” 
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E4 … 

E5 … 

E6 “Eu acho que devem limitar, agora, não é preciso vedar, mas por exemplo, tens 

o caso da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, não está vedada, mas só 

podes ir com grupos de 20, tem lógica” 
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