
Turismo Activo em Portugal
Um retrato do sector

Nuno Daniel Vieira

Porto, 2006





Turismo Activo em Portugal
Um retrato do sector

Orientador: Prof. Doutor José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes
Nuno Daniel Vieira

Porto, 2006

Monografia realizada no âmbito da disciplina de 
Seminário do 5º ano da licenciatura em Desporto e 
Educação Física, na área de Recreação e Tempos 
Livres, da Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto





I 

Índice 
Índice de Figuras ................................................................................................................................... II 

Resumo ................................................................................................................................................ III 

Abtract .................................................................................................................................................. V 

Rèsumè .............................................................................................................................................. VII 

Introdução..............................................................................................................................................1 

I – Revisão da Literatura - Turismo: da Grand Tour às experiências radicais ........................................5 

1. Desenvolvimento histórico do conceito de Turismo.......................................................................5 

2. Tipos de Turismo...........................................................................................................................9 

3. Animação Turística: O Turismo Activo.........................................................................................12 

3.1. O Turismo Activo como produto da pós-modernidade..........................................................14 

3.2. Acessibilidade das actividades .............................................................................................16 

3.3. O factor risco........................................................................................................................17 

3.4. Impactos no meio ambiente .................................................................................................20 

II – Enquadramento Legal da Animação Turística, Ambiental e Turismo Activo ..................................25 

1. Decreto-Lei n.º 204/2000 de 1 de Setembro, Regula o acesso e o exercício da actividade das 

empresas de animação turística......................................................................................................25 

Definição .....................................................................................................................................26 

Licenciamento .............................................................................................................................28 

Registo........................................................................................................................................30 

Garantias e seguros ....................................................................................................................31 

Fiscalização e sanções ...............................................................................................................32 

2. Decreto-Lei n.º 108/2002 de 16 de Abril, Altera o Decreto-Lei nº 204/2000 de 1 de Setembro ...34 

Seguros.......................................................................................................................................35 

3. Decreto Regulamentar n.º 18/99 de 27 de Agosto, 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.................................................................................................36 

Definição .....................................................................................................................................37 

Requisitos ...................................................................................................................................39 

Carta de Desporto de Natureza...................................................................................................41 

Licença........................................................................................................................................42 

Fiscalização e sanções ...............................................................................................................44 

III – Metodologia ..................................................................................................................................45 

IV – Retrato do sector do Turismo Activo em Portugal ........................................................................47 

V – Conclusões....................................................................................................................................57 

Referências bibliográficas....................................................................................................................61 

 
 



II 

Índice de Figuras 
 
Figura nº 1 – Evolução dos licenciamentos emitidos pela D. G. Turismo ............................................48 

Figura nº 2 – Distribuição geográfica das empresas em Portugal Continental.....................................49 

Figura nº 3 – Tipo de empresas licenciadas ........................................................................................50 

Figura nº 4 – Número de funcionários .................................................................................................50 

Figura nº 5 – Número anual de clientes ...............................................................................................51 

Figura nº 6 – Facturação anual............................................................................................................52 

Figura nº 7 – Forma Jurídica ...............................................................................................................52 

Figura nº 8 – Faixa etária dos sócios das empresas............................................................................53 

Figura nº 9 – Origem dos clientes........................................................................................................54 

Figura nº 10 – Âmbito geográfico de actuação ....................................................................................55 

Figura nº 11 – Canais de venda dos serviços......................................................................................55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 

Resumo 
 

De uma situação em que apenas uma elite restrita tinha acesso a actividades 

turísticas passou-se nas últimas décadas para uma explosão de oferta e procura de 

todo o género de propostas no sector. 

Nos últimos anos, a animação turística no âmbito do turismo activo tem-se 

expandido largamente no nosso país, com as actividades ditas radicais a servirem 

para preencher os tempos de ócio, combater o stress e rotinas da vida moderna e 

até para estabelecer laços entre membros de organizações e empresas. 

Tal popularidade implica dois aspectos fundamentais: que as empresas 

fornecedoras de serviços na área se qualifiquem para gerir eficazmente os riscos e 

colmatar a falta de habilidades específicas dos praticantes e que as actividades 

sejam exercidas de forma sustentável e com respeito pelo meio natural em que 

decorrem – sob pena de os ambientes onde se levam a cabo as actividades 

desaparecerem. 

O facto de a maioria das empresas deste sector ser de reduzida dimensão, e 

ter mesmo um carácter familiar, tem contribuído para uma maior eficácia perante os 

dois aspectos enumerados: as actividades são esporádicas; os grupos são 

pequenos; os meios são diminutos. 

O sector torna-se assim menos atractivo para mentalidades e práticas 

tradicionais do turismo nacional, o que ajuda a explicar a tendencial juventude tanto 

dos que procuram como dos que oferecem serviços nesta área. 
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Abtract 
 

 

From a situation that just a strict elite had access to touristic activities, there 

has recently been an explosion of supply and demand in this sector. 

Last years the touristic animation within the active tourism has been largely 

expanding in our country through the radical activities to occupy the leisure times, to 

fight the stress and modern life’s routine and also to enter into links among members 

of organizations and companies. 

Such popularity requires two basic points: that the service supplying 

companies are qualified to manage efficiently the risks and to fill in poor specific 

abilities of the assistants and the activities may be exercised in sustainable manner 

and complying with the environment where these are occurring – under penalty of the 

environments (where the activities are performed) disappear. 

As the majority of the Companies in this sector is small, and has family nature, 

this has contributed to the biggest efficiency facing the two points indicated:  the 

activities are sporadic, the groups are small and the means are poor. 

The sector is therefore less attractive for traditional mentalities and practices of 

the national tourism; with this situation it is possible to verify the tendentious youth 

both in the demand and supply of services within this area. 
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Rèsumè 
 

Précédemment seule une élite restreinte avait accès aux activités touristiques, 

cette situation s'est transformée ces dernières décennies par une explosion de l’offre 

et de la demande de tout type de propositions dans le secteur. 

 Ces dernières années, l'animation touristique s'est très largement développée 

dans notre pays dans un contexte de tourisme actif avec des activités dites radicales, 

afin  de remplir les temps libres, combattre le stress et la routine de la vie moderne. 

Elle permet même d’établir des liens entre les  différents membres d'une organisation 

ou d’une entreprise. 

 Une telle popularité implique deux aspects essentiels: il faut que les sociétés 

de services dans le secteur se qualifient au mieux pour gérer les risques et prendre 

en compte le manque de capacités des pratiquants à des activités spécifiques. De 

plus, il faut qu’elles soient exercées dans le respect du milieu naturel dans lequel 

elles s'écoulent, sous peine de voir les environnements où se pratiquent ces activités 

disparaître. 

 Le fait que la majorité des sociétés de ce secteur soient  de tailles réduites, 

voir mêmes entreprises familiales, cela a contribué à une plus grande efficacité sur 

les deux aspects précités. Du coup, les activités sont sporadiques, les groupes sont 

plus petits et les moyens amoindris. 

 Le secteur se rend ainsi moins attrayant pour les mentalités et les pratiques 

traditionnelles du tourisme national, ce qui tend à expliquer la relative jeunesse des 

personnes qui demandent ou offrent des services dans ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

 

 

 



1 

Introdução 
 

O presente trabalho tem como objectivo estabelecer o perfil do sector da 

animação turística em Portugal, mais concretamente no âmbito do turismo activo. 

A actividade turística posiciona-se hoje não só como uma das principais 

actividades económicas a nível nacional, mas também como uma actividade 

estratégica na indução do desenvolvimento regional, na manutenção da coesão 

social, na preservação da identidade cultural e do ambiente, em suma, na edificação 

de um modelo de desenvolvimento sustentável. 

Com efeito, ao longo dos últimos dez anos, o sector do Turismo tem vindo a 

expandir-se a um ritmo de tal forma acelerado que se tornou já um fenómeno de 

sucesso a nível mundial, dado o acréscimo de volume das actividades turísticas 

desenvolvidas em cada país, face ao volume das restantes actividades económicas. 

Por conseguinte, este sector tornou-se um foco de atracção quer para o 

investimento de capitais, quer para os próprios mercados de emprego, que vêem no 

Turismo uma saída para a resolução de questões do desemprego relacionadas com 

o declínio de outros sectores da economia (Plano Estratégico do Instituto de 

Formação Turística 2002-2006) 

O aumento do tempo de lazer, o incremento do poder de compra, a 

popularização das férias e do turismo, foram alargando e diversificando os mercados 

turísticos ao longo das últimas décadas. Mas se, no início deste processo de 

democratização, os períodos de férias eram encarados como momentos de repouso 

e ócio, os estilos de vida contemporâneos encarregaram-se de incutir junto de 

camadas cada vez mais vastas da população uma abordagem mais “activa” desses 

períodos. 

O turismo activo, desportivo ou de aventura, como também é designado, 

surge como resposta a um quotidiano feito de rotinas, tédio, sedentarismo e stress e 

representa uma oportunidade de se testar e desenvolver fisicamente, desafiando os 

próprios limites. É também simbólico de um retorno do Homem ao meio natural de 

que foi afastado pela vida urbana – o que pode explicar porque razão a maioria dos 

praticantes destas actividades é oriunda dos meios citadinos. 

Por outro lado, dada a oferta de serviços no sector, existe hoje um acesso 

facilitado a certas práticas na natureza, já que deixaram de exigir do praticante a 

aquisição prévia de conhecimentos. Em muitos casos, os praticantes/clientes 
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entregam-se nas mãos das organizações que promovem as actividades sem 

possuírem quaisquer especiais habilidades – competindo a essas organizações uma 

intervenção de maior profissionalismo e controlo da actividade. 

Interessa-nos portanto perceber que organizações se perfilam neste sector; 

como são constituídas e como actuam. Tendo em conta a diversidade de espaços 

naturais oferecidos pelo país, interessa-nos também detectar em quais das suas 

zonas e em que tipo de ambientes naturais se desenrola o grosso do turismo activo 

nacional. E ainda quais as actividades concretas que são mais frequentes ou de que 

há mais oferta e procura em Portugal. 

A metodologia que serve de base a este estudo versa fundamentalmente a 

revisão da bibliografia e literatura científica cujos conteúdos informam o tema em 

apreço, passando ainda pela pesquisa e análise da legislação nacional que engloba 

este sector e também pela pesquisa e tratamento de dados estatísticos oficiais 

relativos às actividades referidas. 

No seu primeiro capítulo, este trabalho começa por abordar o conceito de 

turismo na sua acepção mais lata, elencando reinterpretações do seu significado que 

foram sendo feitas ao longo do tempo – resultado da própria evolução da prática e 

enquadramento turísticos. Neste capítulo são também apresentados sucintamente 

diversos tipos de turismo, classificados de acordo com as motivações dos 

viajantes/turistas que os levam a cabo. 

O capítulo investe depois concretamente nas definições e análises 

académicas e empíricas da animação turística, focalizando-se no turismo activo, 

nomeadamente enquanto produto da pós-modernidade. Neste contexto, são 

observados dois importantes aspectos da actividade: o factor risco e os impactos 

ambientais das actividades de turismo e lazer activos. 

Para compreender as possibilidades expansivas bem como as limitações a 

que estão sujeitas as empresas, associações e outras organizações que, de forma 

exclusiva ou complementar, se dedicam a estas actividades, considerámos 

necessário observar o enquadramento legal do sector, enunciando algumas das 

principais regras contidas nos diplomas que tutelam estas actividades na legislação 

portuguesa. Esta matéria constitui o conteúdo do segundo capítulo. 

O capítulo IV oferece-nos o retrato, elaborado de acordo com dados 

estatísticos fornecidos por organismos oficiais, deste sector de actividade no território 

nacional, nomeadamente quanto à dimensão, volume de facturação, características 
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dos sócios das empresas de turismo activo e origem dos seus clientes, entre outros 

elementos do perfil do sector. 

 

Os dados apresentados e comentados no capítulo IV são depois relacionados 

com os conceitos teóricos e as leis aplicáveis às actividades em causa no capítulo 

final, onde se apresentam conclusões. Fornecemos algumas tentativas de explicação 

do perfil apresentado para o sector, indo desde as condições em que a actividade 

pode ser exercida até às motivações subjacentes à escolha da actividade pelos 

profissionais do ramo. 
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I – Revisão da Literatura 
Turismo: da Grand Tour às experiências radicais 

 

No presente trabalho procuramos retratar o sector da animação turística em 

Portugal, com especial atenção para aquilo que podemos designar por turismo 

activo. Mas, primeiro, teremos de atentar nos conceitos que serão utilizados ao longo 

do estudo, até porque se trata de um sector onde abundam expressões sinónimas 

ou aproximadas. Como exemplo, recordemos que o turismo activo, enquanto 

actividade de animação turística, é também denominado turismo aventura; 

ecoturismo; turismo desportivo ou turismo “outdoor”, entre outras designações mais 

ambíguas, e as actividades físicas desenvolvidas no âmbito do turismo activo tanto 

são chamadas desporto de natureza como desportos de aventura ou desportos 

radicais, entre outros nomes. 

Todavia, antes de tentarmos destrinçar o nosso percurso conceptual, iremos 

debruçar-nos sobre a definição do conceito que é comum a todas estas designações: 

o de turismo, como conceito fundador da actividade que queremos descrever. 

 

1. Desenvolvimento histórico do conceito de Turismo 

A expressão “turista” popularizou-se no início do século XIX, quando passou a 

ser genericamente utilizada para designar as pessoas que viajavam por prazer. A 

palavra fora inicialmente cunhada na segunda metade do século XVIII, altura em que 

se iniciou a tradição – que muitas famílias ainda mantêm – de os jovens ingleses das 

mais altas camadas sociais completarem a sua educação académica com uma 

elucidativa volta pela velha Europa Continental. Era convenção que essa viagem, 

baptizada de Grand Tour e que também era empreendida habitualmente por 

diplomatas, tivesse uma duração de três anos. O itinerário incluía habitualmente uma 

longa estada em França, com particular destaque para Paris, e passagem por 

Génova, Florença, Roma e Veneza, visitas à Alemanha, Suíça e Países Baixos. 

Aqueles que faziam a Grand Tour passaram a ser apelidados de “tourists”. 

A este fenómeno não foi alheio o desenvolvimento dos transportes e vias de 

comunicação. A popularidade destas viagens também criou um mercado para a 

edição de guias de viagem, actividade que se multiplicou no final do século XVIII. Em 
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1793, por exemplo, editou-se o “Guide d’Espagne et Portugal”. Por outro lado, a 

presença destes viajantes em grande número no continente europeu estimulou 

profundamente o desenvolvimento dos serviços de restauração e hotelaria. 

No século seguinte, a incidência da modificação ainda mais acentuada dos 

meios de transporte, o aumento generalizado dos rendimentos e a modificação das 

mentalidades tornaram as viagens acessíveis e populares. 

O ritmo de crescimento do turismo tornou-se imparável. No século XX, “o 

reconhecimento da importância do turismo leva a que quase todos os países da 

Europa criem instituições governamentais com o fim de o promover e organizar, 

sendo a Áustria o primeiro país a fazê-lo, seguida da França [que criou o] Office 

National du Tourisme em 1910” (IPV, 2005b, p. 13). No nosso país, a Repartição de 

Turismo de Portugal viu a luz do dia em 1911. 

Hunziker e Krapf foram os primeiros a apresentar, em 1942, um conceito de 

turismo. Na sua definição, que viria mais tarde a ser adoptada pela Association 

Internationale des Experts Cientifiques du Tourisme, o turismo é tido como “o 

conjunto das relações e fenómenos originados pela deslocação e permanência de 

pessoas fora do seu local habitual de residência, desde que tais deslocações e 

permanência não sejam utilizadas para o exercício de uma actividade lucrativa 

principal, permanente ou temporária” (cit. em IPV, 2005a, p. 16). 

Todavia, esta definição que agora vemos como arcaica, ignora vários 

aspectos sociológicos do turismo, razão pela qual a maioria dos sociólogos tende a 

considerá-la incompleta. Porque, como é lembrado nos textos de apoio do Instituto 

Politécnico de Viseu, do ponto de vista da sociologia, o turista é, antes de mais, a 

pessoa que se desloca “para satisfazer a sua curiosidade, o desejo de conhecer, 

para se cultivar e evadir, para repousar ou se divertir num meio diferente do que lhe 

é habitual” (2005a, p. 17). 

Em 1991, a Organização Mundial de Turismo adoptou a seguinte definição do 

mesmo conceito: “O turismo compreende as actividades desenvolvidas por pessoas 

ao longo de viagens e estadas em locais situados fora do seu enquadramento 

habitual por um período consecutivo que não ultrapasse um ano, para fins 

recreativos, de negócios e outros” (IPV, 2005a, p. 17). Mas também esta não satisfaz 

todos os académicos – uma vez que volta a ignorar alguns aspectos importantes do 

fenómeno turístico, como, por exemplo, a oferta dessas actividades (uma vez que 

aquela definição se focaliza na procura ou no “consumo”) e a realização dessas 
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actividades num espaço que pode ser considerado como o “enquadramento habitual” 

de certos turistas. 

Deste modo, IPV sublinha a preferência pela definição que atribui a Mathieson 

e Wall e de acordo com a qual o turismo consiste no “movimento temporário de 

pessoas para destinos fora dos seus locais normais de trabalho e de residência; as 

actividades desenvolvidas durante a sua permanência nesses destinos e as 

instalações criadas para satisfazer as suas necessidades” (IPV, 2005a, p. 18). 

O turismo consiste numa actividade ou conjunto de actividades muito 

complexo e multidisciplinar, visto como uma das maiores “indústrias” do mundo e, 

por isso, foi integrando diversos conceitos distintos. Almeida et al (2005) elencam 

alguns deles, citando, por exemplo, Pearce, para quem o turismo “pode ser pensado 

com as inter-relações e fenómenos resultantes de viagens e estadias temporárias de 

pessoas com o objectivo primordial de lazer ou recreação” (p. 16). Segundo Leiper, o 

turismo pode ser definido como “as teorias e a prática de viajar e visitar lugares para 

propósitos relacionados com o prazer” (idem, p. 17). 

Em 1998, Andrade propôs a seguinte definição, bastante ampla: “O turismo é 

o complexo de actividades e serviços relativos às deslocações, transportes, 

alojamentos, alimentação, circulação de produtos típicos, actividades relacionadas 

com os movimentos culturais, visitas, lazer e entretenimento, [bem como] o conjunto 

de serviços que tem por objectivo o planeamento, a promoção e a execução de 

viagens e os serviços de recepção, hospedagem e atendimento aos indivíduos e aos 

grupos, fora das suas residências habituais” (cit. por Almeida et al, 2005, p. 16). 

Para Cunha (2001), por um lado, o turismo pode ser encarado sob um ponto 

de vista conceptual e, neste caso, o objectivo é encontrar uma definição capaz de 

fornecer um instrumento teórico que permita identificar as características essenciais 

do turismo e distingui-lo das restantes actividades, e, por outro lado, sob um ponto 

de vista técnico, por forma a permitir obter informações para fins estatísticos e 

legislativos. 

Do ponto de vista conceptual, o autor supracitado, considera que a definição 

mais esclarecedora é a apresentada em 1992 por Mathienson e Wall que entende o 

turismo como “o movimento temporário de pessoas para destinos fora dos seus 

locais de trabalho e de residência, as actividades desenvolvidas durante a sua 

permanência nesses destinos e as facilidades criadas para satisfazer as suas 

necessidades”. 
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De acordo com essa definição, o turismo é considerado como uma vasta e 

variada actividade que engloba, além das deslocações das pessoas e de todas as 

relações que estabelecem nos locais visitados, também todas as produções e 

serviços desenvolvidos para responder às suas necessidades. É um conceito que 

abrange a oferta e a procura turística. 

Contudo, Cunha (2001) aponta-lhe duas insuficiências: em primeiro lugar, não 

é só durante a permanência que as pessoas desenvolvem actividades mas também 

durante a sua deslocação e, em segundo lugar, ao incluir explicitamente apenas as 

“facilidades criadas” exclui as actividades “não criadas” para satisfazer as 

necessidades turísticas mas que são essenciais ao conceito de turismo e 

necessárias à identificação das suas características. Refere-se, em particular, aos 

recursos naturais e às manifestações de carácter lúdico e cultural que não tendo sido 

criadas para satisfazer necessidades dos visitantes provocam a deslocação de 

pessoas e satisfazem necessidades decorrentes da sua permanência devendo ser 

englobadas na categoria de actividades ou bens turísticos: por exemplo as cataratas 

do Niagara. 

Do ponto de vista técnico podemos utilizar a definição da OMT, citada por 

Cunha (2001), que considera o turismo como “o conjunto das actividades 

desenvolvidas pessoas durante as viagens e estadias em locais situados fora do seu 

ambiente habitual por um período consecutivo que não ultrapasse um ano, por 

motivos de lazer, de negócios e outros”. 

Para o autor, apesar desta definição ter o inconveniente de privilegiar o lado 

da procura e não revelar a oferta, ou seja, apenas incluir no turismo as actividades 

desenvolvidas pelos visitantes com esquecimento de todo o complexo de actividades 

produtoras de bens e serviços criadas para servir directa e indirectamente os 

visitantes e cuja existência permanece mesmo quando as deslocações e estadas 

não se efectuam, poder-se-á afirmar que a definição transcrita comporta três 

elementos principais caracterizadores do turismo: 

1º a actividade dos visitantes diz respeito aos aspectos da vida fora do 

ambiente habitual, com exclusão da rotina normal de trabalho e das práticas sociais; 

2º estas actividades implicam a viagem e, normalmente, algum meio de 

transporte para o destino; 

3º o destino é o espaço de concentração das facilidades que suportam 

aquelas actividades.   
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Da conjugação destes elementos podemos desde já retirar uma conclusão 

fundamental para a inclusão ou não de certas actividades no conceito de turismo: 

todas as actividades económicas, culturais e recreativas que sejam 

predominantemente destinadas à utilização dos residentes ou das pessoas que se 

desloquem para o local onde se situam para aí desenvolverem uma profissão 

remunerada, não podem ser classificadas como turísticas. 

 

2. Tipos de Turismo 

Existem diferentes formas de classificar o turismo, consoante o ponto de vista 

que sobre ele adoptarmos, isto é, podemos classificá-lo conforme a origem dos 

visitantes; a duração da sua permanência; a origem da viagem; a natureza dos 

meios utilizados nessa viagem ou as repercussões dessas visitas na balança de 

pagamentos, por exemplo. 

Contudo, interessa-nos mais para este estudo a classificação que respeita ao 

tipo de turismo, por se tratar de uma classificação resultante das motivações e 

intenções dos visitantes, dando conta das experiências que os turistas estão 

dispostos a ter e as actividades em que querem participar. Essas motivações são 

variadas e um mesmo turista pode ter diversos estímulos distintos quando 

empreende uma viagem, mas se agruparmos por afinidade certos conjuntos de 

“motivações turísticas”, obtemos uma listagem dos tipos de turismo disponíveis. É 

nesta categoria de classificações que está inserido, lado a lado com outros tipos de 

turismo, o turismo activo, também dito desportivo, fruto de projectos de animação 

turística. Mas vejamos primeiro uma resumida lista dos principais tipos de turismo 

praticados, descrevendo sucintamente o que ajuda a distingui-los uns dos outros1, 

embora as suas fronteiras raramente sejam estanques: 

 

a) Turismo de Recreio 

O turismo de recreio é aquele em que os viajantes são motivados pela 

curiosidade e pela mudança de ambiente. A noção de prazer varia de pessoa para 

pessoa, mas, normalmente, estes turistas apreciam ver coisas novas, desfrutam de 

                                                 
1 Dada a grande variedade de classificações – umas de natureza económica; outras de natureza legal ou ainda 
académica –, optámos por considerar apenas os tipos de turismo descritos no livro “Princípios Gerais de Turismo 
– 1º Ano . Textos de Apoio I” (pgs. 51-66), editado pelo Instituto Politécnico de Viseu.   
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belas paisagens ou das distracções oferecidas pelas grandes cidades ou centros 

turísticos. 

 

b) Turismo de Repouso 

O turismo de repouso é caracterizado pela procura do relaxamento físico e 

mental ou de benefícios para a saúde. Os visitantes que se dedicam a este tipo de 

turismo pretendem frequentemente recuperar fisicamente de desgastes originados 

pelo stress, o trabalho, o cansaço quotidiano. Estes turistas procuram, por isso, 

tendencialmente locais tranquilos, próximos da natureza, às vezes associados a 

algum tipo de intervenção relaxante, como as termas ou as massagens. Com origem 

essencialmente nos grandes centros urbanos, estes turistas procuram habitualmente 

animação, desportos e/ou recreação. 

 

c) Turismo Cultural 

As viagens das pessoas incluídas no grupo do turismo cultural são 

provocadas pelo “desejo de ver coisas novas, de aumentar os conhecimentos, de 

conhecer as particularidades e os hábitos de outras populações, de conhecer 

civilizações e culturas diferentes, de participar em manifestações culturais ou ainda 

por motivos religiosos. Os centros culturais, os grandes museus, os locais onde se 

desenvolveram no passado as grandes civilizações do mundo, os monumentos, os 

grandes centros de peregrinação ou os fenómenos naturais ou geográficos 

constituem a preferências destes turistas. Incluem-se neste grupo as viagens de 

estudo, bem como as realizadas para aprender línguas” (IPV, 2005a, p. 53). 

 

d) Turismo de Negócios 

A mobilidade associada a certas profissões e o carácter internacional de 

muitos dos negócios da actualidade estão na origem de movimentos turísticos de 

grande significado social e económico. As reuniões científicas, como os congressos 

e workshops, e a divulgação de produtos através de feiras e exposições constituem 

também circunstâncias habituais deste tipo de turismo. 

Não existe consenso em aceitar a viagem de negócios como uma verdadeira 

deslocação turística, porque dela está ausente a vontade e o acto voluntário que 

caracteriza o turismo: tratam-se de viagens profissionais que não permitem que seja 

o visitante a eleger o destino nem a duração ou a época da sua deslocação. 
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Contudo, “não só a multiplicidade de situações que originam as viagens de negócios 

e a ligação que frequentemente se estabelece entre estas e o aproveitamento do 

tempo disponível ou o seu alongamento para actividades lúdicas, mas também a 

utilização imposta pela viagem de equipamentos e serviços turísticos levam a 

esbater as diferenças entre o turismo de negócios e qualquer outro tipo” (IPV, 2005a, 

p. 55). 

 

e) Turismo de Saúde 

O turismo de saúde, à semelhança do que dissemos para o turismo de 

repouso, consiste na procura de destinos calmos, “saudáveis” e naturais, que 

oferecem tratamentos e terapias. Nem sempre envolve apenas pessoas com 

problemas de saúde, sendo frequentemente praticado numa atitude preventiva. Inclui 

actividades como o termalismo, a talassoterapia e os spas, por exemplo, a par de 

diversas propostas de fitness, com as quais se procura obter um equilíbrio físico e 

psicológico e mais vitalidade ou, no mínimo, “manter a forma”.  

 

f) Turismo Religioso 

Tal como outras das designações aqui apresentadas, o turismo religioso é 

uma modalidade que agrupa vários perfis de turista. Por um lado, inclui pessoas que 

se deslocam em peregrinação espiritual, sendo esta uma parte integrante da sua 

prática religiosa. Por outro, inclui aqueles que, embora movidos por alguma fé, se 

deslocam a lugares de peregrinação com uma abordagem que podemos considerar 

mais sociológica, ficando a conhecer locais e elementos históricos que lhe dão a 

sensação de pertença a um grupo religioso. Existe ainda uma vertente mais cultural 

do chamado turismo religioso, por meio da qual os visitantes, crentes ou não, se 

dirigem aos locais de culto e peregrinação para tomarem contacto e conhecimento 

das religiões nos seus aspectos histórico, sociológico, simbólico e artístico. 

Esta tipologia congrega assim vários géneros de turista: o peregrino; o 

praticante tradicionalista; o praticante liberal e ainda o apreciador de arte e cultura.  

 

g) Turismo Étnico e Social 

Considera-se turismo étnico ou social aquele que é empreendido para visitar 

amigos, parentes e organizações assim como viagens que se prendem com tomar 

parte na vida comum das populações locais, que têm como objectivo o prestígio 
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social e ainda as viagens de núpcias. É o caso, por exemplo, de jovens que integram 

temporariamente certas organizações. IPV (2005a) considera ainda, neste grupo, as 

viagens realizadas ao país de origem pelos nacionais de um país e seus familiares 

residentes no estrangeiro. 

 

h) Turismo Activo-Desportivo 

Standeven e De Knop (1999) definem turismo desportivo como “todas as 

formas de envolvimento activo ou passivo em actividades desportivas, participadas 

de maneira casual ou organizada, por razões comerciais ou não, em que seja 

necessário realizar uma viagem para fora do ambiente habitual”.  

Assim, o turismo desportivo, ou activo, inclui, genericamente, os visitantes que 

se deslocam para acompanhar, como espectadores ou participantes, um evento 

desportivo e também aqueles que viajam com o intuito de dedicar-se a actividades 

físicas em determinados locais, como é o caso do montanhismo, do golfe ou do ski, 

por exemplo. 

Pereira (2006) entende o Desporto e Turismo como as dinâmicas que se 

estabelecem entre as práticas desportivas, tanto nas vertentes do lazer como da 

competição, e o sistema turístico onde invariavelmente se deve equacionar as 

práticas (pratice), as pessoas (people) e os locais (Place). 

 

3. Animação Turística: O Turismo Activo 

O desporto e as actividades físicas tornaram-se um atractivo turístico para 

camadas cada vez mais vastas da população, independentemente da idade ou 

classe social de que são oriundas. Isso foi visível em Portugal, por exemplo, durante 

a realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, um evento que trouxe 

milhares de pessoas ao nosso país. 

No entanto, mais do que as deslocações realizadas para assistir a 

competições, como os Jogos Olímpicos, por exemplo, considera-se turismo activo 

propriamente dito aquele que leva as pessoas a visitar locais para a prática de 

desportos e actividades físicas, frequentemente em contacto directo com a natureza. 

Por vezes, esse turismo assume uma forma híbrida, em que os turistas, alojados em 

complexos que fornecem esses serviços de animação turística, se dedicam, entre 

outras actividades, à prática do golfe ou do ténis ou decidem visitar locais 
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caminhando ou andando de bicicleta, por exemplo. “As modernas tendências da 

procura, em que a preferência pelas férias activas assume uma importância cada vez 

maior, obrigam a que o desenvolvimento de qualquer centro turístico deva ser 

equipado com os meios mais apropriados à prática dos desportos, tendo em 

consideração as possibilidades de cada local” (IPV, 2005a, p. 54). 

Mas se, em alguns casos, o desporto e as actividades físicas constituem um 

complemento da oferta turística, noutros casos formam o núcleo central ou exclusivo 

dessa oferta, disponibilizando actividades que aliam a actividade física à descoberta 

e observação da natureza e a algumas componentes de risco, propondo aquilo que 

se convencionou chamar desportos radicais ou de natureza. São casos bem 

conhecidos o alpinismo, a canoagem, a escalada, o rafting e há quem inclua a caça, 

a pesca ou o paintball, por exemplo. 

É possível criar entre o sector turístico e o sector desportivo importantes pólos 

de desenvolvimento, através do estabelecimento de uma complementaridade, vista à 

luz dos negócios e que potencie ambos os fenómenos.  

A isto se refere Sallente (1991), quando nos afirma que entre o desporto e o 

turismo existe uma relação muito proveitosa. Para além do interesse intrínseco que 

tem este possível desenvolvimento, o binómio desporto/turismo pode dar frutos 

importantes e abranger um campo muito alargado de actividades económicas, que 

passa obrigatoriamente por uma nova classe profissional e empresarial. 

Pereira (2006) define que de uma maneira geral, “podem ser vários os 

objectivos do Desporto e Turismo, que vão desde a organização de férias 

desportivas programadas com apenas um desporto (especializadas) a férias 

programadas com vários desportos (generalistas) até à oferta de práticas desportivas 

no cômputo geral da oferta da animação turística; podem ser entendidas na 

perspectiva da recreação, da melhoria da condição física, do contacto com a 

natureza ou da aventura, também consideramos relevante a organização de estágios 

desportivos para equipas profissionais, de grandes acontecimentos desportivos 

(eventos desportivos); espectáculos desportivos assim como as férias normais sem 

programação desportiva mas com infra-estruturas desportivas disponíveis, para 

práticas informais”. 
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3.1. O Turismo Activo como produto da pós-modernidade 

 Como lembram Almeida et al (2005, p. 9), “as pessoas, devido a diversos 

motivos, como o stress diário e a intensa rotina de trabalho, têm buscado cada vez 

mais actividades que envolvem emoção e interacção com o meio ambiente” e, nessa 

medida, “o turismo de aventura, surgido, inicialmente como uma ramificação do 

ecoturismo, é um dos segmentos turísticos que mais crescem em todo o mundo”. 

Do mesmo modo, as investigadoras espanholas Lacruz e Perich (2000), 

sustentam que a sociedade contemporânea, embora valorizando o trabalho, procura 

formas de combater os seus malefícios, como a rotina, a monotonia ou o stress. Esta 

realidade propicia que a população deseje desfrutar do seu tempo livre e dedicar-se 

a actividades ociosas que antes só eram desfrutadas por determinadas classes 

sociais, por exigirem um tempo livre e o dispêndio de recursos financeiros que só 

mais recentemente se vulgarizaram. 

Os mesmos autoras referem que “o desejo de fugir e romper com o 

quotidiano, as actividades físicas como válvula de escape, o desejo de contactar com 

a natureza, respirar ar puro e reencontrar-se consigo próprio; ou, pelo contrário, a 

procura de sensações fortes, testar os limites pessoais, percorrer espaços 

desconhecidos e insólitos ou ser capaz de enfrentar qualquer risco que a natureza 

apresente são algumas das causas que motivaram esse ‘boom’ das actividades 

físicas de aventura”. 

Também para Jacinto e Ribeiro (2003) “começa a emergir (...) um outro 

subsector da oferta de actividades de animação, especialmente vocacionado para o 

preenchimento de valências cada vez mais procuradas – novas práticas desportivas 

e de fruição da natureza em geral”. Estas actividades de ar livre, que se 

convencionou designar por turismo activo, constituem “um produto que é, em larga 

medida, tributário dos valores da pós-modernidade e por eles amplamente 

promovido”. 

Ou seja, as actividades físicas realizadas no meio natural deixaram de ser 

uma questão de necessidade e sobrevivência para se converterem 

fundamentalmente num modo de recreação e libertação das cargas impostas pela 

sociedade moderna – isto é, tornaram-se numa questão de lazer. Uma pessoa que, 

na actualidade, se disponha a aventurar-se numa descida de rio, por exemplo, 

necessita de um número muito reduzido de preparativos e habilidades para viver 

esse desejo. Camacho (1999) sublinha que um indivíduo do século XV ou XVI, por 
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exemplo, que quisesse levar a cabo um empreendimento daquela natureza teria de 

contar com vários perigos, “que só poderiam ser enfrentados por um aventureiro que 

possuísse qualidades físicas, bem como uma singular habilidade e conhecimento da 

construção e sistema de navegação da embarcação utilizada”. E acrescenta: 

“Naquela época, nenhuma pessoa que não possuísse alguma mestria e capacidades 

físicas se inclinaria a escolher uma tal aventura, excepto se a sua acção fosse 

estritamente necessária para a sua própria sobrevivência ou a do seu grupo”. 

Hoje, pelo contrário, estas actividades físicas na natureza estão, nas 

sociedades ocidentais, totalmente institucionalizadas – chegando a ser usadas por 

empresas para criar ambientes de contacto e convívio entre os seus trabalhadores, 

por exemplo. 

Standeven e DeKnop (1999), consideram que 10% a 20% dos turistas de 

países de origem ditos desenvolvidos estão interessados em práticas desportivas 

durante as férias, sendo que este valor aumenta entre os 25% e os 80% quando 

consideramos as práticas desportivas como algo ocasional. Referem, ainda que o 

número de turistas que prefere férias mais recreativas, as ditas férias activas ou 

férias com animação desportiva, mais do que turismo desportivo, já é bastante 

elevado e continuará a aumentar. A tendência é para a prática de várias actividades 

desportivas, a procura de diversidade. 

A institucionalização destas práticas possibilitou, por um lado, a criação de um 

forte sector de serviços neste âmbito, permitindo as escapadelas que um número 

cada vez maior de cidadãos realiza de forma mais ou menos sofisticada. Por outro 

lado, embora as actividades físicas no meio natural, ou o turismo activo, na sua 

forma mais radical estejam associadas à juventude, a verdade é que nos últimos 

anos a sua referida institucionalização – por meio de clubes, empresas, associações 

e outras instituições – desencadeou a democratização da sua prática, de modo que 

numerosas pessoas, de diversas idades, nível económico ou capacidade física ou 

psicológica puderam tomar contacto com estas aventuras. 

Assim, segundo Camacho (1999), pode afirmar-se que “a tecnologia permitiu 

criar actividades de aventura na natureza para todos os grupos e idades”. 
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3.2. Acessibilidade das actividades 

Lacruz e Perich (2000) dividem as actividades físicas de aventura próprias do 

turismo activo em dois grupos, conforme a acessibilidade que pressupõem para os 

seus praticantes, considerando que existem actividades de difícil acessibilidade e 

outras que são de fácil acessibilidade. 

 

a) Actividades de difícil acessibilidade 

As autoras definem como actividades de difícil acessibilidade aquelas que 

trazem implícito o recurso a tecnologia, que exigem boa condição física ou uma 

especial destreza específica e/ou que estão pouco enraizadas nos hábitos e no 

imaginário da população. 

Entre estas actividades incluem-se aquilo que a que se chama desportos de 

aventura ou desportos radicais propriamente ditos, ou seja, alpinismo, canyonning, 

espeleologia, desportos aéreos ou orientação, entre outros exemplos. 

Trata-se de actividades que podem, pelo que antes foi descrito, ser menos 

atractivas para as massas – que se vêem limitadas na sua capacidade de as levar a 

cabo – mas que também podem contar com um mercado que, apesar de mais 

reduzido, reúne praticantes muito motivados. 

 

b) Actividades de fácil acessibilidade 

As actividades de fácil acessibilidade consistem, segundo aquelas autoras, 

em exercícios que, ou não necessitam de muita tecnologia sofisticada para serem 

praticados, ou não implicam que o praticante apresente uma grande condição física. 

Trata-se, por outro lado, de práticas que estão habitualmente muito difundidas, 

encontrando-se perfeitamente enraizadas na cultura popular entre a grande maioria 

da população. 

 

Dentro desta classificação, Lacruz e Perich englobam não apenas alguns dos 

chamados desportos aventura mas também actividades desportivas de lazer e de 

recreio com potencial incidência sobre o meio natural. São práticas que tanto podem 

estar de facto ligadas ao meio natural em geral (como os passeios pedestres nos 

montes ou o excursionismo) como podem apenas incidir sobre alguns dos seus 

elementos – montanha, água, ar, etc. 
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Assim, incluem-se nesta classificação actividades como acampamentos, 

passeios com equídeos, observação de flora ou fauna, colheita de cogumelos, caça, 

pesca ou excursionismo, entre outros exemplos. 

Tratam-se de actividades que, pela facilidade da sua prática se tornam 

atractivas e possíveis para segmentos mais extensos e diversificados da população. 

 

3.3. O factor risco 

Almeida et al (2005) sumariam com as seguintes ideias-chave as principais 

características que definem o turismo aventura: o desafio; a expectativa de 

recompensas; a novidade; o estímulo e entusiasmo; atenção e concentração; 

exploração e descobertas; perigo e risco e emoções contrastantes. 

Para estes autores, a atracção por este género de turismo está 

intrinsecamente ligada à procura de uma certa de dose de perigo, ainda que sob 

condições controladas: “O risco é a motivação para o turismo de aventura. Existem 

outras que levam o turista a praticar esta modalidade, tais como estar em contacto 

com a natureza e a prática [desportiva]. Mas acredita-se que o risco seja a sua 

principal motivação” (2005, p.9). 

Naturalmente, essa busca do risco não implica imprudência ou falta de 

cuidados com a actividade em causa. Como sublinham os autores, “o planeamento 

por conta das operadoras dos desportos de aventura é fundamental. É necessário 

encontrar um equilíbrio entre o risco real da actividade e o risco subjectivo, que é 

aquele percebido pelo praticante” (idem, ibidem). 

Ora o próprio conceito de risco, como nos diz Giddens (1993), enquanto 

noção de que certos resultados imprevistos podem ser consequência das nossas 

decisões, acções ou omissões, apenas pôde surgir na modernidade, devido ao 

processo de secularização que entretanto teve lugar e através do qual se deixaram 

de atribuir as causas das situações a determinações divinas e outros poderes 

ocultos. 

Levada ao extremo, esta ideia sugere que, de certo modo, expor-se ao risco 

constitui um desafio contra a própria existência desses poderes ocultos. Não 

esqueçamos que, como garantia Faulkner, em 2001 (cit. por Almeida et al, 2005, p. 

21) “o volume cada vez maior de actividades turísticas globais se associou à 

atractividade dos destinos exóticos de alto risco para expor os turistas a níveis 
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maiores de risco”. E assim as empresas que se dedicam a este sector mantêm o 

risco como um dos principais produtos da sua oferta. 

É portanto a diferença entre risco objectivo e subjectivo que constitui a chave 

do sucesso das empresas do sector, por meio da instrumentalização do grau de risco 

subjectivo experimentado pelos clientes e praticantes, conforme defende Camacho 

(1999), baseando-se num estudo de 1995 de Fuster e Elizalde. O iniciado nestas 

actividades, segundo o mesmo autor, adopta um risco incalculado mas que é 

contemplado e em grande medida controlado pela empresa organizadora da 

actividade. 
Daí que, para se oferecer um serviço de qualidade em que os riscos reais são 

minimizados, é fundamental uma “análise genérica e sistemática de todos os 

factores que envolvem a actividade do turismo de aventura, como o ambiente, os 

equipamentos, o pessoal e o perfil do turista” (Almeida et al, 2005, p. 21). 

Contudo, esta é uma tarefa que traz igualmente outras vantagens: “A gestão 

de riscos aplicada a empresas que trabalham com o turismo de aventura, além de 

ser uma ferramenta de padronização da operação das práticas desportivas, serve 

também como ferramenta de marketing bastante poderosa para atracção de clientes 

potenciais, que, por sua vez, temem essas actividades de aventura devido ao 

conceito estereotipado de perigo das mesmas” (Almeida et al., 2005, p. 11). 

As empresas que prestam serviços nestas áreas devem, sublinha Camacho 

(1999), “calcular conscientemente o risco em cada uma das actividades oferecidas”, 

mantendo “um equilíbrio adequado entre fiabilidade e risco”. 

A qualidade dos materiais empregues na actividade e a habilidade dos peritos 

que os manipulam limita, deste modo, o risco real da actividade, embora estas 

condições sejam desconhecidas para o praticante/cliente. “De qualquer forma, o 

risco, em certa medida, é uma sensação sempre presente, pois ainda que 

inicialmente não tenha de se conhecer as condições de fiabilidade da empresa, pode 

entender-se, além disso, que o conhecimento não é único e inquestionável e que, 

portanto, pode existir em qualquer momento algum erro no sistema”, escreve 

Camacho (1999). 

Dentro deste processo de relações mercantis e sociais pode considerar-se 

que a fiabilidade da empresa de animação turística/turismo activo estará mais 

relacionada com a possibilidade da ocorrência de uma falha no sistema, dado que na 



19 

medida em que se domina as circunstâncias em que pode acontecer algum acidente 

obtém-se uma maior fiabilidade. 

Todavia, Camacho (1999) sublinha que “ a confiança do praticante no sistema 

encontra-se mais relacionada com a noção de risco ou sensação de perigo que essa 

pessoa experimenta”. Ou seja, o conceito de risco adquire uma conotação 

subjectiva, pois aquilo que o indivíduo admite quando vê um risco é a suposição de 

um perigo, ainda que na realidade desconheça as suas consequências prováveis ou 

mesmo em que momento é que estas poderiam ser desencadeadas. É por isso que 

este autor sustenta que é precisamente este consumo de risco subjectivo que faz 

com que “a identidade diferenciada dos desportos de aventura não esteja nos seus 

aspectos práticos ou materiais mas na sua dimensão imaginária ou simbólica”. 

Seja como for, a confiança que os clientes podem depositar na empresa será 

sempre determinada, pelo menos em grande parte, por aquilo que Giddens (1993) 

apelidou de pontos de acesso, isto é, os contactos entre as pessoas leigas ou os 

colectivos e os representantes dos sistemas abstractos. Estes pontos de contacto 

podem debilitar ou incrementar a confiança dos clientes e da população em geral no 

sistema, o que resulta de uma contínua tensão entre o cepticismo do leigo e o 

conhecimento do profissional. Experiências negativas e desagradáveis podem levar, 

no melhor dos casos, o praticante a recorrer a outras empresas ou tentar realizar a 

actividade sozinho, mas, no pior cenário, uma situação traumatizante pode afastar 

por completo o indivíduo de qualquer tipo de serviços desportivos na natureza. 

Camacho (1999) defende que devem ser os peritos, os profissionais 

fornecedores dos serviços, a assumir os riscos reais em lugar do cliente – embora 

muitos desses peritos acabem por falsear um pouco a existência e a real natureza 

desses riscos, imprimindo mais sensação à prática das actividades. A descoberta do 

engano por parte do cliente pode apresentar diversas soluções, sublinha o autor. Por 

um lado, se o perito “aparenta um perigo inexistente, o conhecimento [dessa 

situação] pelo praticante leigo pode trazer uma desilusão e insatisfação em relação à 

actividade ao converter a realidade em pura ficção ou jogo”. Por outro lado, “a 

existência de um conjunto de perigos, não detectados ou valorizados previamente, 

pode trazer consequências mais graves, uma vez que leva a pôr em causa não só as 

lacunas do conhecimento do perito como a insuficiência do sistema”. 
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3.4. Impactos no meio ambiente 

O turismo activo – de dimensão desportiva e de exploração simultânea da 

natureza – não surgiu somente como resposta a um novo estilo de vida e a novos 

conceitos de férias aos quais os operadores turísticos se limitaram a reagir. 

Como recordam Jacinto e Ribeiro (2003), é certo que “as regiões do interior 

[português] em geral, e as áreas rurais em particular, têm vindo a ser objecto de 

crescente procura enquanto espaços alternativos de férias, lazer e recreio” e que as 

respostas a esta solicitação têm estado “basicamente concentradas na oferta de 

alojamento”. 

Todavia, embora se possa compreender o percurso desse processo, esse 

afunilamento da oferta “começa a revelar-se como gerador de factores limitativos 

que, de forma mais ou menos severa, concorrem para embaraçar o desenvolvimento 

do turismo nestas regiões, a sua qualidade e, em última instância, os seus 

resultados” (idem, ibidem). Os autores sustentam sem hesitar que “sem uma oferta 

organizada e diversificada de actividades, serviços e produtos que atraiam, aliciem e 

suscitem a adesão dos turistas, as estadias e os gastos médios destes nas regiões 

tenderão inevitavelmente a fixar-se em níveis muito baixos, muito aquém dos 

desejáveis e necessários para a produção de efeitos multiplicadores realmente 

significativos no emprego e no rendimento locais” (idem, ibidem). 

A situação é reconhecida pelos diversos actores em causa, a começar pelos 

próprios turistas, mas tocando também analistas, investidores e mesmo a 

administração pública, que “têm vindo a enfatizar a importância das chamadas 

actividades de animação enquanto componente fulcral da oferta turística destas 

regiões” (idem, ibidem). 

Como modo de estimular o incremento das actividades de animação turística, 

o Estado fez mesmo aprovar diplomas legislativos (que adiante analisaremos mais 

em detalhe) que definem o seu objecto, regulamentam o seu exercício e a 

identificam como parte integrante de certos produtos turísticos. A Administração 

Pública tem igualmente incluído iniciativas e projectos no âmbito da animação 

turística nos seus programas de financiamento à actividade económica. 

Deste modo, pode concluir-se que “a animação turística constitui actualmente 

um campo de elevado potencial para a criação e expansão de iniciativas 

empresárias que, por um lado, complementem e diversifiquem a oferta regional 
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existente e, por outro, promovam a valorização de recursos endógenos”, como 

sustentam Jacinto e Ribeiro (2003). 

A dinâmica da oferta-procura na área da animação turística, particularmente 

no campo do turismo activo, está na origem de uma afluência crescente de 

caminhantes, ciclistas, cavaleiros, condutores, voadores e aquáticos a espaços e 

paisagens que, até recentemente, eram praticamente virgens. No entanto, esta 

situação “repercute-se numa forte incidência no ambiente de consequências ainda 

totalmente desconhecidas, já que são os espaços melhor conservados (os que 

albergam maiores valores naturais) as paisagens mais atractivas para a realização 

de actividades e as que concentram um maior número de visitantes”, alerta António 

Mendes Lopes (2005). 

Assim, verificamos que, literalmente, milhões de pessoas invadem cada fim-

de-semana e nas suas férias espaços naturais protegidos, parques, praias, 

barragens, montanhas, rios e florestas. As actividades possíveis de realizar neste 

cenário, sejam terrestres, aéreas, aquáticas ou de neve, ultrapassam a meia centena 

e praticam-se em permanência em numerosos países. O impacto ambiental destas 

práticas depende de diversos factores, como lembra Lopes (2005): “características 

da própria actividade; número de pessoas que as praticam; lugar e frequência da sua 

realização; educação e sensibilidade para a prática do desporto em meio natural; 

educação ambiental” e outros. 

Note-se que as actividades não são, em si mesmas, necessariamente 

positivas ou negativas – o grau de impacto ambiental que podem chegar a produzir 

depende da frequência com que se realizam, a forma como são conduzidas, do sítio 

e da altura do ano em que são levadas a cabo bem como do tamanho do grupo e da 

sua conduta. Quando são realizadas individualmente, a redução do impacto destas 

actividades no meio ambiente é da responsabilidade de cada um. Todavia, quando 

se trata de uma prática organizada de natureza comercial, sublinha Lopes (2005), a 

protecção do meio cabe fundamentalmente “aos promotores que a desenham, 

publicitam e guiam, não deixando desde logo a mesma de comportar um valor de 

risco acrescentado em termos de sustentabilidade”. 

Para o autor, acontece que, na maior parte das vezes, “as preocupações 

[desses mesmos promotores] assentam em valores de natureza meramente 

comercial, evidenciando-se valores imperativos, como o lucro excessivo ou a procura 
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de satisfação por qualquer meio e preço dos clientes ou sócios de determinada 

organização”. 

Contudo, esta abordagem de alguns promotores dessas actividades esquece 

que a oferta de práticas deste tipo na natureza – e que, portanto, são 

economicamente rentabilizadas através da “matéria-prima” que é a natureza – “nega 

os recursos naturais e culturais de um dado território e um recurso que até agora se 

apresenta gratuito, que é de todos e que faz parte do património natural e cultural da 

humanidade” (Lopes, 2005). 

As actividades em meio natural nunca são inócuas: todas as actividades 

humanas produzem uma alteração, seja positiva ou negativa, no meio. Lopes (2005) 

defende que “há que evitar o ponto crítico a que chegaram muitas outras actividades 

económicas e sociais” e que é necessário pugnar pelo “desenvolvimento sustentado 

da prática das actividades de lazer activo”. 

Estas actividades podem provocar danos no ambiente: contaminação de 

águas; abandono do seu habitat por aves e outra fauna; erosão de trilhos e pistas; 

morte de animais; destruição de flora, são alguns dos exemplos de consequências 

lesivas destas práticas. “Conceber uma cuidadosa e correcta política de planificação 

e gestão destas actividades é um imperativo do tempo actual”, de acordo com Lopes 

(2005). 

Mas a questão da estratégia não consiste necessariamente em impedir o 

acesso público a uma determinada área recreativa de características naturais: antes 

depende das formas de gestão sobre as actividades que se desenvolvem 

preferencialmente no espaço público e que Lopes (2005) considera quase 

inexistentes. 

Para atenuar ou eliminar alguns destes problemas, Gaudreau (1990) propõe o 

seguinte conjunto de medidas: 

 

a) Medidas preventivas, que passam pela escolha criteriosa de materiais 

utilizados, da localização do equipamentos e dos períodos de uso; 

b) Medidas administrativas, nomeadamente o controlo das entradas nos 

espaços e das actividades que ali são desenvolvidas; 

c) Medidas de incentivo, incluindo a orientação dos praticantes de modo a 

afastá-los das zonas mais sensíveis ou vulneráveis; 
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d) Medidas educativas, através das quais se estimula os adeptos e a 

população em geral no respeito pelo meio ambiente; 

e) Medidas de restauro, destinadas a intervir sobre áreas danificadas ou em 

risco e de que constituem exemplos a regeneração do tapete vegetal e a 

estabilização dos solos; 

f) Medidas coercivas, que exigem regulamentação, fiscalização e actuação 

eficazes. 

 

Também Fernandez (2002), apresenta no seu artigo algumas soluções para o 

problema. A primeira refere-se à criação de um conjunto de leis que regulem estas 

actividades desportivas, proibindo actividades especificas em determinadas áreas ou 

em determinadas épocas. A segunda refere a necessidade de se realizarem estudos 

sobre os impactos ambientais que determinada actividade poderá causar. Surge 

também a necessidade de realizar uma planificação dos espaços para este tipo de 

actividades protegendo assim áreas sensíveis. Por último, a mesma autora, em 

concordância com Castillo et al (1995), fala da necessidade de uma educação 

ambiental, orientada para os presentes e futuros consumidores deste tipo de 

actividades. 

Para concluir, e de acordo com Correia (1996,p.30), acreditamos que “a 

satisfação dos clientes nunca nos deve levar a fomentar actividades que, pelas suas 

características, não respeitem a preservação da natureza e dos seus ecossistemas, 

bem como, o sossego das populações. É preciso saber escolher os espaços para a 

aventura, é preciso saber escolher as actividades, é preciso conhecer o território que 

tempos”. 
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II – Enquadramento Legal da Animação Turística, Ambiental 
e Turismo Activo 

 

De acordo com a classificação disponibilizada pelo ICEP – Investimento, 

Comércio e Turismo de Portugal, são consideradas actividades de turismo activo o 

aluguer de barcos, motas de água, motas e bicicletas, a prática de asa delta e 

parapente, balonismo, caça e canoagem, bem como actividades com bicicletas todo 

o terreno (BTT) e viaturas todo o terreno (TT), canyoning, hidrospeed, kayak, 

cruzeiros e passeios de barco, equitação, escalada, espeleologia, karting, mergulho, 

montanhismo, observação de aves, golfinhos e baleias, orientação, paintball, 

paraquedismo, parasailing, passeios pedestres, pesca desportiva, rafting, rappel e 

slide, surf, windsurf e bodyboard, ténis, tiro ao alvo e vela. 

Passemos então à descrição dos principais diplomas que regulam o Turismo 

Activo em Portugal. 

1. Decreto-Lei n.º 204/2000 de 1 de Setembro, Regula o acesso e o 
exercício da actividade das empresas de animação turística. 

 
Independentemente dos regulamentos específicos e técnicos a que cada uma 

destas actividades está sujeita, todas são praticadas, em Portugal, ao abrigo do 

decreto que define e regulamenta a animação turística. Em 1997, a legislação 

turística foi objecto de profundas alterações, dando lugar um significativo processo 

de reestruturação do enquadramento legislativo do sector. Primeiro foi publicado o 

Decreto Regulamentar n.º 22/98, de 21 de Setembro, através do qual se 

regulamentou a declaração de interesse para o turismo. Dois anos mais tarde, entrou 

em vigor o diploma que estabelece “as regras relativas às condições de acesso e 

exercício da actividade de animação turística, numa perspectiva de defesa dos 

interesses dos turistas que utilizam os serviços prestados por empresas desse 

subsector da actividade turística, nomeadamente através da prestação das garantias 

necessárias à salvaguarda dos direitos do consumidor”, conforme pode ler-se no 

preâmbulo do Decreto-Lei n.º 204/2000, de 1 de Setembro. 
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Definição 

De acordo com o artigo 2º deste 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 uma 

determinada região e não se configurem como empreendimentos turísticos, 

estabelecimentos de restauração e de bebidas, casas e empreendimentos de 

turismo no espaço rural, casas de natureza e agências de viagens e turismo”. 

O número 2 deste artigo, contudo, ressalva a possibilidade de estas últimas 

empresas exercerem actividades de animação turística, “desde que cumpram os 

requisitos previstos no presente diploma”.  

No número 5, o artigo sublinha que, “para uma empresa ser licenciada como 

empresa de animação turística é necessário que, além de se destinar 

predominantemente a turistas nacionais e estrangeiros, contribua decisivamente 

para a ocupação dos seus tempos livres ou para satisfazer as necessidades e 

expectativas decorrentes da sua permanência”.  

O artigo 3º explicita que são consideradas actividades próprias das empresas 

de animação turística as actividades de animação previstas no n.º 1 do artigo 

anterior desenvolvidas nos seguintes locais ou infra-estruturas:  

 

a) Marinas, portos de recreio e docas de recreio, predominantemente 

destinados ao turismo e desporto;  

b) Autódromos e kartódromos; 

c) Balneários termais e terapêuticos; 

d) Parques temáticos; 

e) Campos de golfe; 

f) Embarcações com e sem motor, destinadas a passeios marítimos e fluviais 

de natureza turística;  

g) 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;  

h) Instalações e equipamentos para salas de congressos, seminários, 

colóquios e conferências, quando não sejam partes integrantes de empreendimentos 

turísticos e se situem em zonas em que a procura desse tipo de instalações o 

justifique;  
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i) Centros equestres e hipódromos destinados à prática de equitação 

desportiva e de lazer;  

j) Instalações e equipamentos de apoio à prática do windsurf, surf, bodyboard, 

wakeboard, esqui aquático, vela, remo, canoagem, mergulho, pesca desportiva e 

outras actividades náuticas;  

l) Instalações e equipamentos de apoio à prática da espeleologia, do 

alpinismo, do montanhismo e de actividades afins;  

m) Instalações e equipamentos destinados à prática de pára-quedismo, 

balonismo e parapente;  

n) Instalações e equipamentos destinados a passeios de natureza turística em 

bicicletas ou outros veículos de todo o terreno;  

o) Instalações e equipamentos destinados a passeios de natureza turística em 

veículos automóveis, sem prejuízo do disposto no artigo 16.º;  

p) Instalações e equipamentos destinados a passeios em percursos pedestres 

e interpretativos;  

q) As actividades, serviços e instalações de animação ambiental (que mais 

adiante analisaremos) previstas no Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de 

Agosto, sem prejuízo das mesmas terem de ser licenciadas de acordo com o 

disposto nesse diploma;  

r) Outros equipamentos e meios de animação turística, nomeadamente de 

índole cultural, desportiva, temática e de lazer. 

 

São ainda consideradas, segundo o número 2 deste artigo, actividades 

acessórias das empresas de animação turística as que seguidamente se enumeram 

a) 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;  

b) A organização de congressos, seminários, colóquios, conferências, 

reuniões, exposições artísticas, museológicas, culturais e científicas;  

c) A prestação de serviços de organização de visitas a museus, monumentos 

históricos e outros locais de relevante interesse turístico.  
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O artigo 4º, estabelece a exclusividade da actividade, isto é, que “apenas as 

entidades licenciadas como empresas de animação turística podem exercer as 

actividades previstas no n.º 1 do artigo anterior”, mas enumera um conjunto de 

actividades complementares não abrangidas por essa exclusividade: 

a) A comercialização directa dos seus produtos e serviços pelos 

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

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

viagens e turismo;  

b) O transporte de clientes pelos empreendimentos turísticos, casas e 

empreendimentos de turismo no espaço rural, casas de natureza, estabelecimentos 

de restauração e de bebidas e agências de viagens e turismo, com veículos que lhes 

pertençam, ou contratados para esse fim;  

c) A venda de serviços de empresas transportadoras; 

d) As actividades de animação turística desenvolvidas por misericórdias, 

mutualidades, instituições privadas de solidariedade social, institutos públicos, clubes 

e associações desportivas, associações juvenis e as entidades análogas, cujo 

objecto abranja as actividades previstas no presente diploma e que exerçam para os 

respectivos associados ou beneficiários, sem regularidade nem fim lucrativo, as 

actividades previstas no n.º 1 do artigo anterior. 

 

Licenciamento 

Para obter a licença concedida pela Direcção Geral de Turismo, e que deve 

constar de um alvará, devem ser observados pelo requerente os seguintes 

requisitos, enumerados no artigo 6.º: 

 

a) 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 2 500 000$002 

b) Prestação das garantias exigidas por este diploma; 

c) Comprovação da idoneidade comercial do titular do estabelecimento em 

nome individual de responsabilidade limitada, dos directores ou gerentes da 

cooperativa e dos administradores ou gerentes da sociedade requerente.  
                                                 
2 Em escudos no original. Corresponde a cerca de 12 500 euros. 
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O artigo acrescenta ainda, no número 3, que não são consideradas 

comercialmente idóneas, para os efeitos aqui previstos, as pessoas relativamente às 

quais se verifique:  

a) A proibição legal do exercício do comércio; 

b) A inibição do exercício do comércio por ter sido declarada a sua falência ou 

insolvência, enquanto não for levantada a inibição e decretada a sua reabilitação;  

c) Terem sido titulares, gerentes ou administradores de uma empresa falida a 

menos que se comprove terem os mesmos actuado diligentemente no exercício dos 

seus cargos;  

d) Terem sido titulares, gerentes ou administradores de uma empresa punida 

com três ou mais coimas, desde que lhe tenha sido também aplicada a sanção de 

interdição do exercício da profissão ou a sanção de suspensão do exercício da 

actividade. 

 

O pedido de licenciamento, conforme é indicado no artigo 7º do decreto, deve 

conter a identificação do requerente, bem com a dos titulares, administradores ou 

gerentes e a localização da sua sede social. 

Além disso, o pedido deve ser instruído com os seguintes documentos: 

a) Certidão da escritura pública de constituição da empresa; 

b) Certidão do registo comercial definitivo da empresa; 

c) Certidão comprovativa do nome adoptado para o estabelecimento; 

d) Cópia devidamente autenticada dos contratos de prestação de garantias; 

e) Declaração em como as instalações satisfazem os requisitos exigidos por 

lei, quando for caso disso;  

f) Declaração em como o titular do estabelecimento em nome individual de 

responsabilidade limitada, os directores ou gerentes da cooperativa e os 

administradores ou gerentes da sociedade requerente, consoante o caso, não se 

encontrem em alguma das circunstâncias previstas no n.º 3 do artigo anterior;  

 

Este artigo explica também que “sempre que a realização ou execução do 

empreendimento não esteja dependente da existência de instalações fixas, o 

requerente deve ainda apresentar um programa detalhado das actividades a 

desenvolver com a indicação dos equipamentos a utilizar e dos demais elementos 
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que se mostrem necessários para a total e completa caracterização do 

empreendimento”.  

O artigo 8º estabelece que, após receber o requerimento, o director-geral do 

Turismo, ou a pessoa em que este tenha delegado essas competências, dispõe de 

45 dias para decidir sobre o pedido de licença. Se este prazo for ultrapassado sem 

uma resposta, considera-se que a licença é tacitamente concedida. 

“A transmissão da propriedade e a cessão de exploração de empresas de 

animação turística, bem como a alteração de qualquer elemento integrante do 

pedido de licença, devem ser comunicadas à Direcção-Geral do Turismo no prazo de 

30 dias após a respectiva verificação”, conforme se lê no artigo 10º. 

No artigo 11º são elencados os casos em que a licença para o exercício da 

actividade de empresa de animação turística pode ser revogada:  

 

a) Se a empresa não iniciar a actividade no prazo de 90 dias após a emissão 

do alvará, sem justificação atendível;  

b) Havendo falência; 

c) Se a empresa cessar a actividade por um período superior a 90 dias, sem 

justificação atendível;  

d) Se deixar de se verificar algum dos requisitos legais para a concessão da 

licença;  

e) Quando não for feita a comunicação prevista no n.º 1 do artigo anterior. 

 

Esta revogação da licença, de acordo com o número 2 deste artigo, será 

determinada por despacho do director-geral do Turismo e acarreta a cessação do 

alvará de empresa de animação turística.  

 

Registo 

A Direcção-Geral do Turismo deve organizar e manter actualizado um registo 

das empresas de animação turística licenciadas. Segundo o artigo 12º, o registo das 

empresas de animação turística deve conter: 

a) A identificação do requerente; 
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b) A firma ou denominação social, a sede social, o objecto social, o número de 

matrícula e a conservatória do registo comercial em que a sociedade se encontra 

matriculada;  

c) A identificação dos administradores, gerentes e directores; 

d) A identificação do tipo de serviços prestados pela empresa; 

e) O nome comercial; 

f) As marcas próprias da empresa de animação turística, quando for caso 

disso; 

g) A forma de prestação das garantias exigidas e o montante garantido. 

 

Deverão ainda ser inscritos no registo, por averbamento, os seguintes factos, 

enumerados no número 3 deste artigo:  

 

a) A alteração de qualquer dos elementos integrantes do pedido de 

licenciamento;  

b) A verificação de qualquer facto sujeito a comunicação à Direcção-Geral do 

Turismo;  

c) Os relatórios de inspecções e vistorias; 

d) As reclamações apresentadas; 

e) As sanções aplicadas; 

f) Os louvores concedidos. 

 

Garantias e seguros 

No artigo 18º, sublinha-se que, para garantia da responsabilidade perante os 

clientes emergente das suas actividades, as empresas de animação turística devem 

prestar obrigatoriamente um seguro de responsabilidade civil. 

Aliás, o artigo seguinte diz mesmo que “nenhuma empresa de animação 

turística pode iniciar ou exercer a sua actividade sem fazer prova junto da Direcção-

Geral do Turismo de que as garantias exigidas foram regularmente contratadas e se 

encontram em vigor”. 
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O montante mínimo coberto pelo seguro é de 10 000 000$003, conforme 

estabelece o artigo 20º. Este artigo também indica alternativas ao seguro de 

responsabilidade civil – que pode ser substituído por caução de igual montante, 

prestada por seguro-caução, garantia bancária, depósito bancário ou títulos da 

dívida pública portuguesa, depositados à ordem da Direcção-Geral do Turismo. 

O seguro de responsabilidade civil visa garantir, segundo o artigo 21º: 

 

a) O ressarcimento dos danos patrimoniais e não patrimoniais causados a 

clientes ou a terceiros, por acções ou omissões da empresa de animação turística ou 

dos seus representantes;  

b) O repatriamento dos clientes e a sua assistência até ao ponto de partida ou 

de chegada quando se tratem de actividades realizadas fora do território nacional, 

quando, por razões que não lhe forem imputáveis, estes fiquem impossibilitados de 

prosseguir a actividade, sendo neste caso obrigatória a intervenção de uma agência 

de viagens e turismo devidamente licenciada pela Direcção-Geral do Turismo na 

contratação de serviços a prestar fora do território nacional;  

c) A assistência médica e os medicamentos necessários em caso de acidente 

ou doença. 

 

Fiscalização e sanções 

Diz o artigo 22º que compete à Direcção-Geral do Turismo: 

 

a) Fiscalizar a observância do disposto no presente diploma; 

b) Conhecer das reclamações apresentadas; 

c) Instruir os processos por infracções ao disposto no presente diploma. 

 

Segundo o artigo 24º, constituem contra-ordenações neste sector as 

seguintes situações: 

 

a) O exercício das actividades de animação turística sem a licença para o 

exercício da actividade concedida pela Direcção-Geral do Turismo;  

                                                 
3 Em escudos no original. Corresponde a cerca de 50 mil euros. 
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b) A utilização indevida da denominação de empresa de animação turística ou 

a utilização indevida da dominação de uma empresa já registada; 

c) A violação do disposto no artigo 10º, segundo o qual “a transmissão da 

propriedade e a cessão de exploração de empresas de animação turística, bem 

como a alteração de qualquer elemento integrante do pedido de licença, devem ser 

comunicadas à Direcção-Geral do Turismo no prazo de 30 dias após a respectiva 

verificação”; 

d) A violação do disposto no número 1 do artigo 14º, de acordo com o qual 

“carece de autorização da Direcção-Geral do Turismo a mudança de localização da 

sede social das empresas de animação turística, bem como a abertura ou mudança 

de localização de quaisquer formas locais de representação, a averbar sempre no 

respectivo alvará”; 

e) A violação do disposto no número 3 do artigo 16º, que diz que “o motorista 

do veículo deve ser portador do seu horário de trabalho e de documento contendo a 

especificação do evento, iniciativa ou projecto, a hora e o local de partida e de 

chegada, que exibirá a qualquer autoridade competente que o solicite”; 

f) A violação do disposto nos números 1 a 3 do artigo 17º, que estabelece o 

seguinte: 

1 - As empresas de animação turística devem possuir em todos os seus 

estabelecimentos um livro destinado aos utentes para que estes possam formular 

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.  

2 - O livro de reclamações deve ser obrigatória e imediatamente facultado ao 

utente que o solicite.  

3 - Um duplicado das observações ou reclamações deve ser enviado pelo 

responsável da empresa de animação turística à Direcção-Geral do Turismo”. 

g) A não prestação das garantias previstas nos artigos 18º a 20º. 

 

O mesmo artigo 24º explicita, no número 2, que as contra-ordenações 

previstas do número anterior são punidas com coimas de 50 000$00 a 750 000$00, 

no caso de se tratar de pessoa singular e de 100 000$00 a 3 000 000$00, no caso 

de se tratar de pessoa colectiva. A tentativa e a negligência também são puníveis, 

conforme estabelece o número 3 deste artigo. 
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Em função da gravidade da infracção e da culpa do agente, podem ser 

aplicadas as seguintes sanções acessórias, enumeradas no artigo 25º:  

a) Interdição do exercício de actividade por um período máximo de dois anos; 

b) Suspensão da autorização para o exercício da actividade e encerramento 

dos estabelecimentos, iniciativas ou projectos durante o período da suspensão;  

c) Suspensão do alvará de empresa de animação turística, quando se trate da 

não prestação das garantias previstas nos artigos 18º a 20º. 

 

2. Decreto-Lei n.º 108/2002 de 16 de Abril, Altera o Decreto-Lei nº 
204/2000 de 1 de Setembro 

 
O Decreto-Lei n.º 108/2002, de 16 de Abril, veio entretanto alterar algumas 

disposições do Decreto-Lei n.º 204/2000, que acabamos de descrever, 

nomeadamente no que respeita aos seguros e garantias que estão obrigadas a 

prestar as empresas de animação turística. 

Tendo em conta que o anterior diploma não previa uma excepção, no que 

respeita ao licenciamento, para os operadores marítimo-turísticos, que já são objecto 

de um licenciamento próprio, o novo diploma pretendeu, por um lado, isentar esses 

operadores da necessidade de um duplo licenciamento. 

Por outro lado, o decreto anterior previa no seu artigo 18º que, para garantia 

da responsabilidade perante os clientes emergente das actividades por estas 

desenvolvidas, deve ser prestado um seguro de responsabilidade civil, 

estabelecendo os artigos 20º e 21º do mesmo diploma, respectivamente, o montante 

desse seguro e o seu âmbito de cobertura.  

Ora, sucede que o Instituto de Seguros de Portugal ainda não aprovara a 

apólice uniforme de seguro prevista naquele diploma, por entender que a redacção 

dos artigos 18º, 20º e 21º não é compatível com o previsto na legislação relativa 

aplicável às empresas seguradoras. 

O novo diploma destinou-se assim igualmente a proceder a essa 

compatibilização, para que deixassem de existir entraves ao licenciamento das 

empresas de animação turística resultantes do facto de nenhuma empresa de 

animação turística poder iniciar ou exercer a sua actividade sem fazer prova junto da 

Direcção-Geral do Turismo de que as garantias exigidas, nomeadamente a 
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realização de um seguro, foram regularmente contratadas e se encontram em vigor. 

Nessa medida, o artigo 20º, relativo aos seguros, passou a ter a redacção que a 

seguir transcrevemos na íntegra: 

 

Seguros 

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

estão obrigadas a celebrar, nos termos estabelecidos no número seguinte, um 

seguro adequado a garantir os riscos decorrentes das actividades que pretendam 

exercer.  

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

seguinte:  

a) Seguro de acidentes pessoais garantindo: 

i) Pagamento das despesas de tratamentos, incluindo internamento hospitalar, 

e medicamentos, até ao montante anual de (euro) 3500;  

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

permanente dos seus clientes, reduzindo-se o capital por morte ao reembolso das 

despesas de funeral até ao montante de (euro) 3000, quando estes tiverem idade 

inferior a 14 anos;  

b) Seguro de assistência às pessoas, válido exclusivamente no estrangeiro, 

garantindo:  

i) Pagamento do repatriamento sanitário e do corpo; 

ii) Pagamento de despesas de hospitalização, médicas e farmacêuticas, até 

ao montante anual de (euro) 3000;  

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

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

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

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

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

portaria conjunta dos Ministros das Finanças e da Economia.  

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

pode dispensar a celebração de seguro.” 

Todavia, segundo o artigo 21º, são consideradas algumas exclusões ao 

seguro, nomeadamente: os danos causados aos agentes ou representantes legais 
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das empresas de animação turística e os danos provocados pelo cliente ou por 

terceiro alheio ao fornecimento dos serviços. Podem ainda ser excluídos do seguro 

os danos causados por acidentes ocorridos com meios de transporte que não 

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

seguro exigido para aquele meio de transporte. 

 

 

3. Decreto Regulamentar n.º 18/99 de 27 de Agosto, 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. 

 
Muitas das actividades consideradas de turismo activo são praticadas no 

âmbito do Turismo de Natureza, nomeadamente ao abrigo da regulamentação da 

animação ambiental nas modalidades de animação, interpretação ambiental e 

desporto de natureza nas áreas protegidas. Esta regulamentação, bem como a do 

processo de licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e 

instalações de animação ambiental, estão contidas no Decreto Regulamentar n.º 

18/99, de 27 de Agosto. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98, de 25 de Agosto, criou o 

Programa Nacional de Turismo de Natureza aplicável na Rede Nacional de Áreas 

Protegidas, visando a promoção e afirmação dos valores e potencialidades que estes 

espaços encerram, especializando uma actividade turística, sob a denominação de 

turismo de natureza, e propiciando a criação de produtos turísticos adequados.  

O enquadramento jurídico do turismo de natureza foi efectuado através do 

Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro, que define no seu artigo 9.º as 

modalidades de animação ambiental, prevendo no n.º 3 do artigo 2.º que a 

respectiva regulamentação seria efectuada através de decreto regulamentar.  

Com o Decreto n.º 18/99, o governo pretendeu regular cada uma das 

modalidades da animação ambiental, definindo os requisitos gerais e específicos a 

que devem obedecer as actividades, serviços e instalações das diferentes 

modalidades de animação ambiental, bem como o respectivo licenciamento para as 

iniciativas e projectos. 
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Definição 

No seu artigo 2º, o diploma em apreço trata de definir um conjunto de 

conceitos relativos às actividades em causa, e que serão utilizados ao longo da lei. A 

designação área protegida, ou áreas protegidas, foi substituída pela sigla AP. Os 

conceitos apresentados são os seguintes: 

a) Pólo de recepção - local devidamente equipado destinado à recepção de 

visitantes e à prestação de informação sobre a AP, podendo dispor de serviços 

específicos da animação ambiental;  

b) Pólo de animação - local onde se reúnem uma ou mais ocorrências de 

animação, podendo integrar valências da interpretação e do desporto de natureza;  

c) Interpretação ambiental - técnica multidisciplinar de tradução da paisagem, 

do património natural e cultural;  

d) Centro de interpretação - infra-estrutura destinada a proporcionar ao 

visitante o conhecimento global e integrado da AP de forma comparativa e evolutiva, 

com recurso a uma base científica que, para além da simples descrição dos 

fenómenos, permite a sua compreensão no tempo e no espaço;  

e) Percurso interpretativo - caminho ou trilho devidamente sinalizado que tem 

como finalidade proporcionar ao visitante, através do contacto com a natureza, o 

conhecimento dos valores naturais e culturais da AP;  

f) Núcleo ecomuseológico - local ou instalação onde através da interpretação 

se remete o visitante para a compreensão de determinados fenómenos culturais, 

sociais e naturais, através do seu contacto directo e ou da recriação dos mesmos;  

g) Observatório - local ou instalação destinado à observação da avifauna; 

h) Código de conduta - manual contendo as principais regras e orientações de 

visitação e fruição das AP;  

i) Guia de natureza - profissional com formação específica cuja prestação de 

serviços tem como função proporcionar aos visitantes, de forma adequada, o 

conhecimento e fruição da AP;  

j) Estabelecimento tradicional de convívio e de comércio - estabelecimentos 

comerciais onde se consomem e transaccionam produtos resultantes das actividades 

ligadas às artes e ofícios tradicionais;  

l) Desporto de natureza - aquele cuja prática aproxima o homem da natureza 

de uma forma saudável e seja enquadrável na gestão das áreas protegidas e numa 

política de desenvolvimento sustentável;  
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m) Artes e ofícios tradicionais - as actividades que compreendem o fabrico de 

materiais e objectos, de prestação de serviços, de produção e confecção de bens 

alimentares e arte tradicional de vender, ou incorporem uma quantidade significativa 

de mão-de-obra e manifestem fidelidade aos processos tradicionais.  

O artigo 3.º define que são consideradas actividades, serviços e instalações 

de animação as iniciativas ou projectos que integrem os seguintes elementos 

a) A gastronomia; 

b) Os produtos tradicionais regionais; 

c) As artes e ofícios tradicionais da região; 

d) Os estabelecimentos tradicionais de convívio, de educação e de comércio; 

e) As feiras, festas e romarias; 

f) As rotas temáticas; 

g) As expedições panorâmicas e fotográficas; 

h) Os passeios a pé, de barco, a cavalo, de bicicleta; 

i) Os passeios em veículos todo o terreno; 

j) Os jogos tradicionais; 

l) Os parques de merendas; 

m) Os pólos de animação; 

n) Os meios de transporte tradicionais. 

 

Já as actividades, serviços e instalações de interpretação são constituídas 

pelas iniciativas ou projectos que integram os elementos que se seguem:  

a) Os pólos de recepção; 

b) Os centros de interpretação; 

c) Os percursos interpretativos; 

d) Os núcleos ecomuseológicos; 

e) Os observatórios; 

f) Iniciativas, projectos ou actividades sem instalações físicas, quer se 

realizem com carácter periódico, quer com carácter isolado. 

 

O nº 3 deste artigo lista as actividades e serviços que mais se ligam ao 

objecto do nosso trabalho, ou seja, ao desporto de natureza. São eles as iniciativas 

ou projectos que integram os seguintes aspectos:  

a) O pedestrianismo; 
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b) O montanhismo; 

c) A orientação; 

d) A escalada; 

e) O rappel; 

f) A espeleologia; 

g) O balonismo; 

h) O parapente; 

i) A asa delta sem motor; 

j) A bicicleta todo o terreno (BTT); 

l) O hipismo; 

m) A canoagem; 

n) O remo; 

o) A vela; 

p) O surf; 

q) O windsurf; 

r) O mergulho; 

s) O rafting; 

t) O hidrospeed; 

u) Outros desportos e actividades de lazer cuja prática não se mostre nociva 

para a conservação da natureza.  

 

Requisitos 

O artigo 4º estabelece os requisitos gerais a que devem obedecer a prática 

das actividades e as iniciativas e projectos de animação ambiental:  

a) Contribuir para a descoberta e fruição dos valores naturais e culturais das 

AP;  

b) Contribuir para a revitalização e divulgação dos produtos artesanais 

tradicionais, em particular os produtos de qualidade legalmente reconhecida e das 

manifestações sócio-culturais características das AP, bem como do seu meio rural 

envolvente;  

c) Contribuir para a realização de tarefas ligadas às actividades económicas 

tradicionais ou à conservação da natureza;  

d) Contribuir para a promoção do recreio e lazer; 
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e) Contribuir para a atracção de turistas e visitantes, nacionais e estrangeiros, 

ou constituir um meio para a ocupação dos seus tempos livres ou para a satisfação 

das necessidades ou expectativas decorrentes da sua permanência na AP;  

f) Respeitar as áreas condicionadas ou interditas de acordo com os 

instrumentos de gestão territorial em vigor e com os diplomas de criação e de 

reclassificação das AP;  

g) Respeitar as zonas sensíveis ao ruído e à invasão dos seus territórios, bem 

como as zonas vulneráveis à erosão;  

h) Respeitar as regras e recomendações constantes do código de conduta; 

i) Não estarem próximos de estruturas urbanas ou ambientais degradadas, 

com excepção das já existentes ou a construir quando se enquadrem num processo 

de requalificação urbana ou ambiental;  

j) Possuir projecto aprovado pelas entidades competentes para o efeito, 

quando exigível;  

l) Estar aberto ao público em geral. 

 

Quanto aos requisitos específicos a que os projectos devem obedecer, 

discriminados no artigo 5º, optámos por referir apenas aqueles que se referem às 

actividades inseridas no turismo activo/desporto de natureza. Trata-se das seguintes 

alíneas: 

g) Os passeios a pé, de barco, a cavalo e de bicicleta previstos na alínea h) 

do n.º 1 do artigo 3.º devem respeitar os trilhos e a sinalização existente, bem como 

as limitações estabelecidas quanto ao número de actividades ou visitantes em 

relação a alguns locais e ou época do ano;  

h) Os passeios em veículos todo o terreno previstos na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 3.º devem respeitar os requisitos referidos na alínea anterior e ter como 

objectivo a divulgação dos valores naturais e culturais;  

i) Os jogos tradicionais previstos na alínea j) do n.º 1 do artigo 3.º e os 

parques de merendas previstos na alínea l) do n.º 1 do mesmo artigo devem 

contribuir para a dinamização e revitalização de formas de convívio e ocupação dos 

tempos livres;  

j) Os pólos de animação previstos na alínea m) do n.º 1 do artigo 3.º devem 

contribuir para a revitalização dos lugares através da recuperação e promoção do 

seu património cultural e das actividades económicas características de cada AP. 
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As actividades, serviços e instalações de desporto de natureza, devem ainda 

preencher os seguintes requisitos específicos, segundo o nº 3 do artigo que estamos 

a expor:  

a) Respeitar o enquadramento legislativo próprio de cada actividade ou sector; 

b) Respeitar os locais indicados para a prática de cada modalidade 

desportiva; 

c) Respeitar os acessos e trilhos definidos, bem como os locais de 

estacionamento e de acampamento;  

d) Respeitar as condicionantes estabelecidas quanto aos locais, ao número de 

praticantes e à época do ano;  

e) Acondicionar e dotar de forma adequada os locais com equipamentos de 

qualidade e segurança necessários à prática de cada modalidade;  

f) Dotar os locais com sinalização e informação sobre as condições de 

utilização dos mesmos e recomendações para a prática de cada modalidade;  

g) Garantir a manutenção dos equipamentos, sinalização, acessos, 

estacionamento e locais de pernoita, bem como a qualidade ambiental de cada local 

e respectiva área envolvente;  

h) Respeitar as regras e orientações estabelecidas no código de conduta. 

 

Carta de Desporto de Natureza 

O artigo 6º também se revela importante para o subsector que estamos a 

analisar, visto referir-se à Carta de Desporto de Natureza. Eis a sua transcrição 

integral: 

1 - Cada AP deve possuir uma carta de desporto de natureza e respectivo 

regulamento, a aprovar por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas do desporto e do ambiente.  

2 - A carta referida no número anterior deve conter as regras e orientações 

relativas a cada modalidade desportiva, incluindo, designadamente, os locais e as 

épocas do ano em que as mesmas podem ser praticadas, bem como a respectiva 

capacidade de carga.  

3 - Para efeitos do número anterior são consultadas as federações 

desportivas dotadas do estatuto de utilidade pública desportiva, representativas das 

diferentes modalidades e outras entidades competentes em razão da matéria.” 
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Licença 

O n.º 1 do artigo 8º refere que “sem prejuízo de outras autorizações ou 

licenças exigíveis por lei, as iniciativas ou projectos que integrem as actividades, 

serviços e instalações de animação previstos no artigo 3.º carecem de licença, 

titulada por documento a emitir pelo ICN após parecer prévio da Direcção-Geral do 

Turismo (DGT) ou do Instituto Nacional do Desporto (IND), nas situações previstas 

no n.º 3 do mesmo artigo, quando realizadas por um comerciante em nome 

individual, um estabelecimento individual de responsabilidade limitada, uma 

sociedade comercial, uma cooperativa ou uma associação de desenvolvimento 

local”. 

O n.º 2 do mesmo artigo estabelece que “sem prejuízo do regime legal 

específico a que devem obedecer os empreendimentos de animação turística, as 

entidades referidas no número anterior devem ter por objecto o exercício de 

actividades de animação turística ou ambiental” e o n.º 3 que “sem prejuízo do 

disposto no n.º 1, as actividades, serviços e instalações de animação ambiental 

devem satisfazer os requisitos gerais previstos no artigo 4.º e os requisitos 

específicos previstos no artigo 5.º de acordo com a tipologia da iniciativa ou do 

projecto, bem como as disposições constantes dos diplomas de criação ou de 

reclassificação das AP e os respectivos planos de ordenamento”.  

 Do pedido de licença, a apresentar no Instituto de Conservação da Natureza, 

deve constar, conforme indica o n.º 1 do artigo 9º: 

 

a) A identificação do requerente; 

b) A localização dos estabelecimentos, quando existirem; 

c) A finalidade da actividade, iniciativa ou projecto de animação ambiental; 

d) As actividades desenvolvidas pelo requerente. 

 

O pedido deve ser instruído com os seguintes documentos, listados no n.º 2: 

a) Certidão da escritura pública de constituição da sociedade e certidão do 

respectivo registo comercial definitivo, quando a natureza jurídica do requerente o 

justifique;  

b) Declaração comprovativa de que as instalações satisfazem os requisitos 

exigidos por lei;  
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c) Memória descritiva e programa de actividades a desenvolver, bem como 

uma carta de localização à escala de 1:25000, ou escala inferior, sempre que 

justificável;  

d) Documento comprovativo de formação adequada dos monitores; 

e) Documento comprovativo de seguro de responsabilidade civil que cubra os 

riscos da actividade a desenvolver;  

f) Documento comprovativo do acordo dos proprietários quando o projecto for 

implementado em terrenos de propriedade privada;  

g) Alvará de licença de construção, quando tenham sido realizadas obras de 

construção civil sujeitas a licenciamento municipal. 

 

Diz o artigo 10º que o ICN deve enviar à DGT ou ao IDP, consoante os casos, 

a documentação necessária à emissão do parecer previsto no n.º 1 do artigo 8.º no 

prazo de oito dias após a recepção do pedido referido no artigo anterior. 

Estes pareceres da DGT ou do IDP destinam-se a apreciar o interesse 

turístico ou desportivo das actividades, serviços e instalações de animação ambiental 

e devem ser emitidos no prazo de 30 dias a contar da data da recepção da 

documentação. 

Segundo o artigo 11º, os pedidos de licença são decididos pelo presidente do 

ICN no prazo de 30 dias a contar da data do recebimento dos pareceres referidos no 

artigo anterior ou do termo do prazo para a sua emissão.  

A licença deve conter os seguintes elementos, identificados no artigo 12º: 

a) A identificação do titular; 

b) A finalidade da actividade, iniciativa ou projecto de animação ambiental; 

c) O respectivo prazo, o qual não pode ser superior a cinco anos; 

d) A indicação de obrigatoriedade de pagamento ou de isenção, total ou 

parcial, da respectiva taxa.  

 

O artigo 16º estabelece que são devidas taxas pela concessão das licenças 

concedidas ao abrigo do presente diploma, sendo os montantes dessas taxas 

fixados por portaria conjunta dos ministros das Finanças e do Ambiente. O produto 

das taxas previstas no presente artigo constitui receita própria do ICN.  
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Fiscalização e sanções 

Sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras entidades, a 

fiscalização do cumprimento do disposto no presente diploma compete também ela 

ao ICN.  

O artigo 18º elenca as contra-ordenações sujeitas a coima pelo ICN. Assim, 

sem prejuízo das contra-ordenações aplicáveis por força do regime de criação e 

reclassificação das áreas protegidas e respectivos planos de ordenamento, 

constituem contra-ordenações as seguintes:  

a) O não acompanhamento das actividades e serviços de animação ambiental 

por guias da natureza; 

b) O exercício das actividades sem licença; 

c) A utilização da licença para fim diverso do concedido pelo ICN;  

d) O incumprimento das obrigações de comunicação. 

 

Além das coimas a que estão sujeitos, as organizações e empresários que 

violem esta regulamentação podem ainda incorrer nas seguintes sanções 

acessórias, descritas no artigo 19º, “quando a gravidade da situação assim o 

justifique”: 

a) A privação do direito a subsídios outorgados por entidades ou serviços 

públicos, por um período máximo de dois anos;  

b) A interdição do exercício de actividade por um período máximo de dois 

anos; 

c) A privação do direito de participar em feiras ou mercados; 

d) O encerramento do estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a 

autorização ou licença de autoridade administrativa;  

e) A suspensão de autorizações, licenças e alvarás. 
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III – Metodologia 
 

O universo deste estudo é constituído pelas empresas de animação turística 

licenciadas pela Direcção Geral de Turismo, no País. 

Os dados apresentados no capítulo seguinte foram recolhidos junto da 

Direcção Geral de Turismo, com a sua última publicação em Novembro do corrente 

ano permitindo-nos actualizar o número de empresas de animação turística 

licenciadas e a sua distribuição geográfica por distritos. 

Os restantes dados apresentados foram recolhidos no 2º Congresso 

Internacional de Montanha, organizado pela Associação Desnível e pela Escola 

Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril realizado na Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo do Estoril em Outubro de 2004, em comunicações oficiais apresentadas 

pela Drª Catarina Zogreb representando a Direcção Geral de Turismo. 

Complementando a comunicação referida anteriormente, compilamos os 

dados apresentados pela Associação Nacional de Empresas de Turismo Activo 

representada pelo seu presidente no 1º Congresso Nacional de Empresas de 

Turismo Activo realizado em Viana do Castelo em Janeiro de 2005. 

Com os dados disponíveis efectuou-se uma análise, relacionando-os e 

comparando-os sempre que possível, para deste modo, atingir-se o objectivo 

proposto. 
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IV – Retrato do sector do Turismo Activo em Portugal 

 
Os últimos anos assistiram à multiplicação das empresas de animação 

turística em Portugal. Se é certo que nem todas se dediquem a facultar serviços na 

área do turismo activo tal como o entendemos no âmbito deste trabalho, a verdade é 

que isso sucede com a maioria das empresas licenciadas como tal pela Direcção-

Geral do Turismo. 

No II Congresso Internacional de Montanha referiu-se que a animação 

desportiva em Portugal tem desde há 10 anos a esta parte, vindo a apresentar ritmos 

exponenciais de crescimento, não só ao nível do volume de praticantes, quanto 

também ao nível do investimento associativo e empresarial no sector. 

A transmutação de um conjunto de actividades exclusivamente do foro lúdico-

desportivo, para um modelo de aplicação empresarial, gerou múltiplas oportunidades 

de negócio, mas também tornou visíveis algumas fragilidades, na relação 

estabelecida com a actividade turística e com os territórios de acção. 

No mesmo congresso, o Presidente da Associação Nacional de Empresas de 

Turismo Activo (ANETURA), referiu que após o “Big Bang” ocorrido no final dos anos 

90 com o aparecimento de inúmeras empresas a oferecer serviços na área do 

turismo activo, notamos agora um encurvar da linha de crescimento da oferta neste 

sector. 

A lei da selva que imperou nos últimos anos sucede agora uma maior 

bonança, motivada quer pela maturidade adquirida pelos empresários do sector, 

quer mesmo pela selecção natural dos melhores e mais empreendedores a que 

todos os processos evolutivos estão sujeitos. 

Hoje em dia o sector do Turismo Activo não é visto mais como um fenómeno 

passageiro e de moda mas sim como um dos caminhos com maior possibilidade de 

crescimento em Portugal na área turística. 

Apesar da relação directa que a saúde financeira deste sector tem com a 

economia portuguesa, pelo facto dos seus clientes serem quase exclusivamente 

nacionais, temos notado um crescimento sustentável das empresas nos últimos 

anos. 
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Vemos vulgarmente que o Turismo Activo já faz parte da imagem de marca de 

diversas regiões de turismo, as agências de promoção turística já dispõem de 

orçamentos e planos para a promoção turística deste sector no estrangeiro. 

Como se pode verificar na figura 1, no primeiro ano só 24 empresas é que 

procederam ao seu licenciamento, sendo que em 2002 o número quase que 

quadruplicou o que demonstra que as empresas que já operavam no mercado 

sentiram a necessidade de se legalizarem. Nos anos seguintes e após as alterações 

implementadas pelo Decreto-Lei n.º 18/2002, as empresas de Animação turística 

continuaram a procurar o seu licenciamento no entanto, tem-se verificado um 

decréscimo ao longo dos anos. 

Visto que se encontram nas conservatórias de Registo Comercial por todo o 

país mais de 1300 Empresas na área de Organizações de Eventos Desportivos, este 

número de licenciamentos emitidos pela Direcção Geral do Turismo está muito 

aquém do que seria desejado. 

 

 

Fig. 1 – Evolução dos licenciamentos emitidos pela Direcção Geral do Turismo 
entre 2001 e Junho de 2006 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DGT, Novembro de 2006 

 

 

Em Junho de 2006, a Direcção Geral do Turismo contabilizava 327 empresas 

de animação turística licenciadas no país (Portugal Continental), distribuídas da 

seguinte forma pelos distritos (fig. 2): 

Podemos verificar que 21 por cento das empresas estão registadas no distrito 

de Lisboa (68 empresas) e 18 por cento no distrito de Faro, o que podemos concluir 

24

95

70 69
56

25

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006



49 

que existe uma grande procura destes serviços nos grandes centros turísticos do 

país. Verifica-se assim que o Algarve continua a demarcar-se pela grande oferta (56 

empresas), principalmente para o cliente que está de férias e procura divertimento e 

ocupação dos seus tempos livres.  

 

Fig. 2 – Distribuição geográfica das empresas em Portugal Continental 
 

Aveiro 9 

Beja 11 
Braga 17 
Bragança 8 
Castelo Branco 11 
Coimbra 16 
Évora 10 
Faro 56 
Guarda 10 
Leiria 11 
Lisboa 68 
Portalegre 5 
Porto 29 
Santarém 15 
Setúbal 16 
Viana do Castelo 10 
Vila Real 11 
Viseu 14 

Fonte: DGT, Novembro 2006 
 

Segundo a apresentação feita pela Direcção Geral do Turismo no 1º 

Congresso Nacional de Empresas de Turismo Activo, que teve lugar em Viana do 

Castelo, em Janeiro de 2005, podemos constatar pela figura 3 que a grande maioria 

(61 por cento) dos licenciamentos emitidos por esta entidade foram para as 

empresas que operam na área do Turismo Activo e de Natureza. 

Os Passeios Turísticos tanto em viaturas de Todo o Terreno como em mini-

bus ou em autocarros panorâmicos, aglomeram 26 por cento do total dos alvarás 

emitidos. 

As Empresas que laboram em instalações fixas, tais como parques de 

diversões, Campos Aventura, Campos de Paintball, etc. representam 6 por cento da 

totalidade das empresas licenciadas 
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Fig. 3 – Tipo de empresas licenciadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ANETURA, Janeiro de 2005 

 

Outro dos aspectos que caracteriza o sector de Turismo Activo em Portugal é 

o número de empregados das empresas. A esmagadora maioria das empresas é de 

reduzida dimensão, conforme podemos concluir da observação da figura 4. 

 

Fig. 4 – Número de funcionários 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DGT, Agosto 2004 

 

Segundo dados da Direcção Geral do Turismo recolhidos em Agosto de 2004 

– e divulgados no decorrer do 1º Congresso Nacional de Empresas de Turismo 

Activo, que teve lugar em Viana do Castelo, em Janeiro de 2005 – das 129 empresas 
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de turismo activo que estavam licenciadas junto daquele organismo, 101 tinham mais 

de três postos de trabalho. Ou seja, 78 por cento daquelas empresas funcionavam 

com um, dois ou três empregados. Apenas cinco por cento do conjunto, isto é, sete 

das empresas tinham mais de cinco trabalhadores. 

O volume de clientes é também por sua vez de reduzida dimensão como se 

pode constatar na figura 5.  

 

Fig. 5 – Número anual de clientes 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DGT, Agosto 2004 

 

A maioria destas empresas (58 por cento) lidam anualmente com menos de 

2000 clientes,  

A figura mostra que apenas 18, correspondente a 14 por cento do total das 

empresas consideradas, registam mais de 3000 clientes em cada ano. A maior fatia 

situa-se no intervalo de 1000 a 2000 clientes: 53 das empresas, que equivalem a 41 

por cento do conjunto, estão nesta faixa, seguida do intervalo entre 2000 e 3000 

clientes anualmente, que contabiliza 36 empresas. 

Esta situação reflecte-se no volume da facturação anual das empresas 

consideradas, e cujos valores, em euros, se encontram distribuídos da forma 

constante na figura 6. 

Observamos que a maioria das empresas (65 por cento) não ultrapassa os 

100 mil euros de facturação anual, consequência da dimensão circunscrita da 

actividade e das sociedades que a promovem. 
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Fig. 6 – Facturação anual 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ANETURA, Janeiro de 2005 

 

 

Apenas sete das empresas do sector facturam mais de 250 mil euros por ano, 

o que perfaz apenas 5 por cento do total. De notar todavia que quase um terço das 

empresas de turismo activo, ou seja, 37, obtêm facturações que se situam entre os 

100 mil e os 250 mil euros anuais. 

Quanto à forma jurídica de constituição dessas empresas, elas distribuem-se 

do modo que podemos observar na figura 7: 

 

Fig. 7 – Forma jurídica 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: DGT, Agosto 2004 

 

Como podemos observar, a maioria (72 por cento) das empresas de turismo 

activo é gerida por sociedades por quotas. No 1º Congresso de Estudos Rurais, 

Jacinto e Ribeiro (2003) apresentaram um estudo descritivo das empresas de 

Turismo Activo na região do Douro, e que, para muitos dos participantes, 

pertencentes a organizações do sector, reflectia a realidade nacional. Os autores 
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explicavam que das empresas abordadas, mais de metade consistiam em 

sociedades familiares, criadas entre irmãos, cônjuges ou pais e filhos. As restantes 

tinham sido criadas entre amigos – o que ajuda a explicar a sua pequena dimensão. 

Também sucede que, normalmente, as actividades se destinam a pequenos 

grupos e exigem dedicação, outro factor que contribui para a dimensão das 

empresas. 

Por outro lado, as actividades a que as empresas de turismo activo se 

dedicam são frequentemente de natureza sazonal e é comum serem geridas a 

tempo parcial pelos seus responsáveis que, em alguns casos, são os únicos 

trabalhadores permanentes das mesmas. Além disso, no estudo apresentado por 

Jacinto e Ribeiro (2003) foi apurado que 90 por cento dos sócios das empresas de 

turismo activo do Douro possuem outra actividade profissional, na maior parte dos 

casos em serviços da administração pública ou profissões liberais. Desses, cerca de 

metade são professores e, entre estes, a maioria são de Educação Física. Neste 

retrato verificou-se que as empresas mais direccionadas para os desportos de 

aventura e actividades de outdoor em geral são quase todas da responsabilidade e 

iniciativa de profissionais do ensino de Educação Física. 

Os sócios das empresas de turismo activo tendem a ser sobretudo jovens, 

com 83 por cento das mesmas a serem detidas por pessoas com menos de 45 anos 

de idade, segundo os dados da Direcção-Geral de Turismo que podemos ver na 

figura 8. 

 
Fig. 8 – Faixa etária dos sócios das empresas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: DGT, Agosto 2004 
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O grosso das empresas, equivalente a quase três quartos do total, é detido 

por indivíduos que têm entre 25 e 45 anos de idade. Em 12 das empresas, 

correspondentes a 9 por cento do total, há sócios que ainda não completaram os 25 

anos e só em 22 delas existem sócios com mais de 45 anos, atestando assim uma 

maior inclinação dos jovens para estas actividades. Por outro lado, como é frequente 

os sócios serem os trabalhadores destas sociedades, isso implica que na maioria 

dos casos o sócio tem de estar fisicamente apto e conhecer bem as modalidades 

que propõe e que, em alguns casos, são características da geração mais nova. 

De acordo com os dados fornecidos pela Associação Nacional de Empresas 

de Turismo Activo – Anetura referentes a 2004, a fatia de clientes das empresas de 

turismo activo oriunda de outros países é muito reduzida, como se pode constatar na 

figura seguinte. 

 

Fig. 9 – Origem dos clientes  
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Anetura, Janeiro 2005 

 

Os clientes do turismo activo nacional são praticamente todos oriundos de 

Portugal. Estes representam 96 por cento do total de turistas que recorrem aos 

serviços destas empresas. De Espanha, chega um por cento dos clientes e o resto 

da Europa fornece os demais. Na data em apreço, as empresas de turismo activo 

não haviam registado clientes oriundos de países de outros continentes. 

De entre os clientes portugueses, a maioria provém da região de Lisboa, com 

54 por cento do total. Do Norte provêm 30 por cento dos clientes do turismo activo, 

estando os restantes 16 por cento distribuídos pelo resto do país. 

Origem Clientes % 
Portugal 96% 
Espanha 1% 
Resto da Europa 3% 

96%

1% 3%



55 

Vejamos agora (fig. 10), ainda com base em dados fornecidos pela Anetura, 

qual o âmbito geográfico em que as empresas de turismo activo desenvolvem as 

suas actividades: 

 

Fig. 10 – Âmbito geográfico de actuação  
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Anetura, Janeiro 2005 

 

Através desta figura percebemos claramente que o grosso das empresas do 

sector estende as suas actividades à região em que elas estão inseridas: 73 das 

empresas, perfazendo 57 por cento do total, oferecem actividades na sua região – 

mais uma vez, consequência da sua dimensão quase familiar. Uma parte 

significativa – 47 empresas, ou 36 por cento – desenvolve actividades em todo o 

país, independente da zona onde existe a sua sede. Apenas seis não ultrapassam o 

âmbito local, ao passo que só três desenvolvem actividades fora do país. 

Outro aspecto analisado é a forma de divulgação dos serviços das empresas 

de Turismo Activo (fig. 11). 

 

Fig. 11 – Canais de venda dos serviços 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Anetura, Janeiro 2005 
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Através do quadro anterior, podemos verificar que o principal canal de 

contacto das empresas de turismo activo com os seus clientes consiste na Internet: 

fruto da juventude tanto dos empresários como da maior parte dos clientes destes 

serviços e da sua natural adesão às novas tecnologias e formas mais recentes de 

comunicação e consumo. 

Das 129 empresas a que se referem estas estatísticas, 118 vendem os seus 

serviços através da Web, instrumento que se revela assim fundamental no sector, 

mesmo se existem outros modos que as empresas combinam com a internet para 

divulgar os seus serviços e vender os seus produtos e actividades. 

A forma de comercialização dos serviços de turismo activo mais popular 

depois da Internet é o contacto directo, a que recorrem 105 destas empresas. 

Os operadores turísticos são a forma que 14 das empresas em apreço 

utilizam para divulgar e vender os seus serviços e produtos. 
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V – Conclusões 
 
Como pudemos constatar ao longo deste trabalho, a oferta de actividades 

genericamente designadas como turismo activo, desportos de natureza, desportos 

de aventura ou desportos radicais tem vindo a aumentar consideravelmente um 

pouco por todo o mundo – e Portugal não é excepção. 

Essa expansão da oferta revelou-se em termos de quantidade e de 

diversidade, mas podemos acreditar que também em termos de qualidade e 

sofisticação, já que a actividade foi sendo, por um lado, objecto de iniciativas 

legislativas e regulamentações e, por outro, viu crescer a oferta de formação de alto 

nível focalizada nestas práticas – mesmo se também proliferam cursos e ofertas de 

formação não recomendáveis. 

Com a elaboração e implementação de regulamentos procurou-se criar 

alguma garantia de qualidade e segurança nos serviços prestados nesta área do 

turismo e, particularmente, assegurar que as actividades são praticadas de uma 

forma não nociva para a natureza mas antes vocacionada para a sustentabilidade 

dos projectos. 

O praticante contemporâneo destas modalidades consiste, muitas vezes, 

numa pessoa que não tem qualquer experiência da actividade e que nem sequer tem 

as características físicas ou habilidades mais adequadas ao exercício. Como vimos 

no primeiro capítulo deste trabalho, salvo algumas modalidades mais arriscadas ou 

que exigem maior nível de domínio de certas práticas, muitas actividades que se 

inserem no âmbito do turismo activo ou desportos de natureza são usadas para 

convívios e encaradas como uma forma de preencher o ócio – algo que hoje já não é 

visto como um mero momento de repouso e descanso. 

Ora, isto significa que a uma menor habilidade e destreza do praticante tem 

de estar associada uma maior capacidade, experiência e segurança da parte dos 

fornecedores de serviços nesta área. Os promotores, organizadores, monitores, 

guias destas actividades tratam assim de, por um lado, minimizar os riscos reais e 

objectivos a que estarão submetidos os praticantes “leigos” enquanto, por outro, 

promovem o factor risco, aquele que é subjectivamente sentido pelos “clientes”, 

como instrumento de valorização e marketing da própria actividade. 
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Nesta medida, é fácil de perceber que a formação e certificação de 

competências dos profissionais deste ramo é um imperativo para todos os actores 

envolvidos. 

Finalmente, porque a quase totalidade das actividades desenvolvidas neste 

âmbito são praticadas ao ar-livre, no meio natural, impõe-se uma política e uma ética 

de conservação desse meio, sob pena de o próprio turismo aventura ficar 

comprometido por falta de condições para ser praticado. 

Esta situação vem reforçar aquilo que já antes concluíramos: embora o 

aumento da procura torne esta actividade apetecível a muitos empresários, com 

reflexos directos no incremento da oferta, certas restrições têm de ser admitidas e 

implementadas para assegurar a qualificação técnica dos profissionais que se 

dedicam a esta área. 

Esta necessidade de qualificação em diversos campos e de protecção e 

conservação dos meios naturais, bem como a sazonalidade de algumas das 

actividades do turismo activo e desporto de natureza ajuda, por sua vez, a explicar 

porque é tão diminuta a dimensão da esmagadora maioria das empresas deste sub-

sector. Como observámos no terceiro capítulo, a grande maioria das empresas de 

turismo activo licenciadas pela Direcção-Geral do Turismo não tinha mais de três 

funcionários – sendo que são muitas vezes os fundadores e sócios-gerentes dessas 

mesmas empresas. Muitos deles, aliás, têm outras profissões, em grande parte 

ligadas ao desporto, o que também contribui para a sua pequena dimensão – e um 

volume de facturação condizente. 

Dado que, em muitos casos, o contacto com a empresa é feito através da 

Internet, tanto as actividades propriamente ditas, como a gestão dos contactos e a 

administração das empresas são levadas a cabo a tempo parcial pelos 

sócios/trabalhadores, que, frequentemente, são membros da mesma família ou 

amigos. 

Os proprietários e profissionais destas empresas tendem ainda a ser jovens, 

havendo muito poucos com mais de 45 anos, segundo as estatísticas da Direcção-

Geral do Turismo que analisámos no capítulo anterior. Isso deve-se à necessidade 

de agilidade e boa condição física; à novidade de algumas modalidades e à falta de 

formação na área que afectou as anteriores gerações. Sendo um investimento 

arriscado e lidando com actividades consideradas também elas arriscadas, as 
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mentalidades mais conservadoras ou tradicionais tendem igualmente a não querer 

apostar no sector. 

Por fim, acreditamos que os produtos/serviços propostos são possibilidades 

que deverão ser adaptados à missão da organização e aos recursos e 

potencialidades da região onde opera a organização. Só desta forma será possível 

criar produtos/serviços inovadores e distintivos permitindo à organização a conquista 

de uma posição mais competitiva. 

É de salientar o facto lamentável de apesar da regulamentação estar criada 

continuam a existir muitas empresas no mercado que operam sem qualquer tipo de 

licença ou mais grave ainda, sem seguros. A fiscalização por parte da Direcção 

Geral do Turismo e do Instituto de Conservação da Natureza não funciona e não 

está registado qualquer caso de infracções ocorridas por alguma empresa ou 

“pseudo” empresa. Mesmo as entidades públicas ao adjudicar serviços a este tipo de 

empresas, são poucas as que se preocupam em questionar se a empresa está 

licenciada ou tem os seguros próprios para exercerem a actividade. 

Expomos agora algumas ideias sobre o que consideramos que deveria 

acontecer no sector do Turismo Activo nos próximos anos: 

- eliminação das empresas que operam ilegalmente no mercado; 

- alteração legislativa para possibilitar a venda de serviços complementares 

por parte das empresas (alojamento e alimentação); 

- definição do quadro profissional no sector; 

- definição de uma política séria da oferta do turismo activo nos mercados 

prioritários internacionais; 

 - execução de políticas concertadas de forma a promover o investimento 

público e privado no sector turístico direccionado para o turismo activo; 

 - criação de regiões demarcadas de turismo activo, nas quais os futuros 

clientes nacionais e internacionais se identifiquem com a prática desportiva em 

determinado local existindo infra-estruturas relevantes e de qualidade. 
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