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11 MEDIDAS PARA TORNAR O ECO-TURISMO UMA REALIDADE 

 

 
 

 

Semanalmente assistimos na comunicação social, a um conjunto de artigos que referem o Eco-

Turismo (nas Áreas Protegidas, denomina-se de Turismo de Natureza), como a salvação para um 

conjunto de problemas existentes nas áreas rurais e Áreas Protegidas.  

 

Aparentemente existe uma consciencialização dos diversos stake holders (Instituto da Conservação da 

Natureza, Câmaras Municipais, operadores turísticos, empresas de animação turística, operadores 

marítimo-turísticos, agências de viagens, proprietários de terrenos em Áreas Protegidas…), da 

importância que este segmento de mercado pode representar para Portugal.  Frequentemente, 

assistimos a frases como :”Sol e Praia já foi chão que deu uvas !”. 

 

No entanto, para se ter uma ideia da realidade existente, basta formularmos algumas questões tais 

como: 

 

- Portugal é conhecido internamente e no estrangeiro, como país de excelência do Eco-Turismo ? 

- Temos projectos âncora e emblemáticos de verdadeiro Eco-Turismo em Portugal ? Se sim, quais ? 

- Quantos projectos existem de Turismo Natureza  a nível do alojamento (casa abrigo, casa retiro, 

centro de acolhimento, TER) que têm capacidade de funcionar, sem apoios comunitários ? Os 

projectos têm a dimensão correcta ? 



- Dos poucos projectos existentes, quais aqueles que contribuem financeiramente ou através de outros 

meios para a conservação da natureza nas áreas onde estão inseridos ? Quem recebe essas verbas ? 

Quanto já foi recebido ? Onde foi investido ? Nestes projectos existentes não queria incluir aqueles 

projectos pseudo ecológicos, mas que não passam de projectos puramente imobiliários e estes sim, 

infelizmente, parecem ser os únicos a contribuir com dinheiro para arranjos paisagísticos… 

- Já houve coragem política para resolver o conflito existente entre os proprietários de terrenos em 

Áreas Protegidas e as próprias Áreas Protegidas ? Ou seja o conflito entre o interesse individual e o 

interesse colectivo ? 

- Existe uma marca para as Áreas Protegidas ? 

- O que é feito das Casas de Natureza do ICN ?  É uma actividade sustentável ? 

- A legislação actual potencia o desenvolvimento do Eco-Turismo em Portugal ? 

 

Infelizmente a resposta à maioria destas perguntas senão mesmo à totalidade, é desoladora e mostra 

que falar de Eco-Turismo em Portugal não passa de uma mera MIRAGEM. 

 

 

Mas haverá alguma hipótese de tornar o Eco-Turismo numa realidade em Portugal ? 

 

Se o Eco-Turismo cresce anualmente a nível mundial na casa dos dois dígitos (superior a qualquer 

outro segmento) e se Portugal tem grandes Áreas Protegidas com valências importantes, penso que 

ainda vamos a tempo , se houver vontade política e se juntarem os esforços de todas as partes 

envolvidas. 

 

Assim sendo acredito que o ECO-TURISMO pode ser uma realidade em Portugal se aplicarmos as 

seguintes medidas : 

 

1 – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DO TURISMO NATUREZA – É urgente alterar a 

legislação existente tanto ao nível do alojamento como na animação ambiental, no sentido de se 

aproveitarem milhares de imóveis (armazéns agrícolas, instalações industriais, armazéns…), nas Áreas 

Protegidas, que estão abandonados e se não forem aproveitados para o Eco-Turismo, vão-se tornar em 

empreendimentos imobiliários mais cedo ou mais tarde, ou no pior cenário, contribuirão para a 

degradação da biodiversidade existente. 



É necessário incentivar a instalação de unidades de Eco-Turismo tipo Eco-Resorts, que possam servir 

de âncoras deste tipo de turismo, à semelhança do que acontece por exemplo no Quénia, Amazónia ou 

mesmo na Europa. Ao contrário do que possa parecer, é preferível ter uma unidade grande com 100 

unidades de alojamento, concentrada num determinado local, do que ter 20 instalações não rentáveis 

de 5 unidades de alojamento cada espalhadas por todo o espaço e com níveis de serviço diferentes. 

 

Não se percebe também, porque é que a legislação não permite na maioria dos casos, construções em 

madeira, obrigando que as mesmas sejam em pedra ou betão.  

 

Por último, e devido à seca que se tem vivido, porque não obrigar que nas casas de natureza fosse 

obrigatório a utilização de pelo menos uma energia renovável (ex: energia solar) ?  

 

2- ALTERAÇÃO DA LINHA DE FINANCIAMENTO PARA O TURISMO NATUREZA (TN)- 

Actualmente os projectos candidatos a financiamento para implementação de TN  são enquadrados 

pelo SIVETUR, que além desta valência também financia projectos de recuperação ou de adaptação de 

imóveis classificado (ex. instalações termais, estabelecimentos de restauração e bebidas, etc), turismo 

sustentável – aplica-se às zonas contíguas às AP (ex. parques campismo públicos, TER, aldeamentos 

turísticos, etc) e a animação turística ( ex. campos de golfe, marinas, portos de recreio, parques 

temáticos, centros de congresso). Estas 3 modalidades absorveram grande parte do valor total deste 

programa de financiamento, tendo inclusivamente pouco tempo após a sua publicação em Diário da 

República, em Fevereiro de 2001, esgotado o valor para a Região de Lisboa e Vale do Tejo.  

 

É necessário garantir uma linha de apoio dedicada em exclusivo ao TN, que não concorra com outras 

áreas.Era também importante que houvesse majorações nos apoios aos projectos que utilizem energias 

renováveis e que tratem dos seus próprios resíduos. 

 

3 – BUROCRACIA – É necessário simplificar a burocracia na instalação de projectos de Eco-

Turismo. Há projectos que têm que ser avaliados por cerca de 15 entidades diferentes, cujos pareceres 

são conflituantes entre si. Muitas vezes acontece ainda que uma entidade A não dá o parecer enquanto 

a entidade B não der o seu parecer, só que a entidade B está à espera do parecer da entidade A… E se 

cada entidade demorar entre 3 meses a 1 ano a dar o seu parecer, vemos que é impraticável apostar 

neste segmento. 



 

Nas Áreas Protegidas o ICN (através das Áreas Protegidas) deveria formar com as Câmaras 

Municipais, áreas de gestão comum, onde apenas essas duas entidades decidiam quais os projectos a 

aprovar, tendo por base obviamente todo o enquadramento das outras entidades. Assim um interessado 

dirigia-se a essa entidade formada pela Câmara Municipal local e Área protegida e sabia exactamente 

o que poderia contar em termos de enquadramento, apoios e em termos de tempo de aprovação. 

 

4 – ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) – O decreto-lei  69/2000 deverá ser revisto, 

pois não faz sentido que uma pequena unidade hoteleira com apenas 11 quartos duplos, tenha que 

fazer praticamente o mesmo EIA, como se fosse uma unidade com 1000 quartos. Por outro lado se no 

Plano de Ordenamento (ainda faltam vários estar aprovados) de uma Área Protegida , se diz que é 

possível implementar unidades de TER ou Casas de Natureza, não faz sentido estar a fazer um EIA, 

pois isso significa pôr em dúvida a validade do Plano de Ordenamento ou a competência dos serviços 

da área protegida.  Quanto muito pode-se pedir um Plano de Gestão Ambiental (onde se deve referir a 

gestão de resíduos, tipos de energia utilizada…) que é apreciado pelos orgãos da  Área Protegida ou 

pela entidade conjunta entre a Área Protegida e a Câmara local. 

 

Por outro lado é necessário aumentar a fiscalização no cumprimento das medidas de minimização dos 

impactes ambientais referidos no EIA.  

 

5 – ALARGAMENTO DO TURISMO NATUREZA A ÁREAS DA REDE NATURA – Não se 

percebe porque é que o Turismo Natureza não se aplica a áreas como as ZPE’s (Zona de Protecção 

Especial) e de uma forma alargada às áreas da Rede Natura. Com o alargamento a essas áreas, a oferta 

será maior, aumentando a competitividade deste produto em Portugal. 

 

6 – FORMAÇÃO DE GUIAS DE NATUREZA – Como é possível fazer visitação a Áreas 

Protegidas se não houver guias especializados na biodiversidade existente. Infelizmente os guias 

intérpretes (que têm prestado um bom serviço ao país), que sabem contar a história do Mosteiro dos 

Jerónimos em 5 línguas, não estão habilitados a promover uma visita a uma Área Protegida de forma 

profissional e interessante. Existem pelo país pessoas que poderiam ser excelentes Guias de Natureza 

(Biólogos, técnico profissionais da área da cultura e turismo com interesses na área ambiental, pessoas 

com grande experiência de pedestrianismo e observação da fauna e flora... )  



 

Havendo um curso disponível que pudesse abarcar estas origens “académicas” variadas, e que 

conduzisse a uma certificação, as empresas podiam escolher estes profissionais de acordo com o seu 

tipo de mercado. Estes cursos de GN teriam que ter sempre três componentes: linguística, turismo 

(recepção e motivação de grupos, primeiros socorros, legislação, direitos e deveres…) e interpretação 

e conservação da natureza. 

 

A certificação deveria ser feita a nível nacional, mas obrigar também a uma credenciação por área 

protegida, de forma a evitar termos guias de natureza que são especialistas em flora de uma área 

protegida, estarem a fazer visitação de grupos noutra área protegida com valências e interesses 

diferentes. 

 

No fundo falta definir em concreto uma das profissões do novo século : Guia de Natureza. As várias 

ONGs (LPN, QUERCUS, GEC…) serão os parceiros ideais do ICN, nesta área. De acordo com a 

legislação (Dec.Reg. nº 18/99, de 27/08)  o plano de formação profissional dos GN é aprovado por 

portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelo Turismo, emprego e formação 

profissional e desporto. 

 

 Existem fundos disponíveis em vários programas europeus para estes cursos que têm a vantagem de 

criar imediatamente emprego a algumas centenas de pessoas que vivem nas Áreas Protegidas ( e que 

muito possivelmente não são Guias-Intérpretes) promovendo também desta forma o desenvolvimento 

sustentável. 

 

 

7 – PARCERIA COM PLAYERS DA ÁREA DO TURISMO – Na última FITUR em Madrid e no 

Reispavillon de Hannover,as maiores feiras de turismo espanhola e alemã, o Parque Nacional de 

Donana, aqui ao lado em Espanha estava no stand da TUI, a maior empresa de turismo a nível 

europeu. Será necessário para uma maior projecção do Eco-Turismo em Portugal ter a colaboração dos 

emissores de Turismo para Portugal de forma a incluírem nos seus programas, extensões ou programas 

alternativos de Eco-Turismo, como por exemplo : contemplação da paisagem, pedestrianismo, 

observação de aves (popular bird-watching), canoagem, visita a grutas… Inclusivé a inserção desses 

programas adicionais nas viagens  tradicionais, será uma mais valia para esses operadores.  



 

O Eco-Turismo deverá saber aproveitar as poucas vantagens do turismo de massas, nomeadamente os 

preços baixos das tarifas aéreas, até porque nunca como hoje viajam para Portugal tantas empresas de 

aviação tipo Low-Cost, tornando por isso de forma indirecta o nosso Eco-Turismo bastante mais 

competitivo. 

 

8 – MARCAS, SELOS E CERTIFICAÇÕES – Fruto da pequena dimensão das unidades de TER e 

Casa Naturezas existentes em Portugal, o nível de serviço praticado nas mesmas não é homogéneo, o 

que se torna uma lotaria para o viajante escolher apenas por fotografias.  Ao contrário do que muitos 

pensam, os Eco-Turistas são pessoas com elevado poder de compra e pretendem ter um contacto com 

a natureza mas com o mínimo de condições. Não se percebe que em várias casas TER, pequenos 

animais tais como osgas, pequenas cobras…circulem livremente dentro de casa ou que no Inverno as 

casas nomeadamente a Norte não tenham aquecimento ( aqui há nitidamente uma falta de fiscalização 

por parte da DGT, entidade que atribui as classificações definitivas após vistoria e a quem deveria 

competir a fiscalização dos requisitos mínimos de instalação e de funcionamento destes 

empreendimentos).Obviamente que isto provoca desconforto ao viajante que da próxima vez escolherá 

um hotel tradicional ou viajará para outro país. 

 

É necessário criar ou adoptar Selos (ex: Green Globe) ou Marcas ou certificações (estas bastante mais 

complexas), de forma a se poder dar garantias aos turistas do mínimo de qualidade nos alojamentos. A 

implementação destes Selos ou Marcas numa primeira fase, para se ganhar massa crítica rapidamente 

deverá ser feita pelo ICN. 

 

A existência de uma marca para as Áreas Protegidas em Portugal, que muito se tem falado, é um 

imperativo. 

 

9 – RELAÇÃO DO ESTADO COM PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS EM ÁREAS 

PROTEGIDAS – 

Aqui reside um dos principais problemas da expansão do Eco-Turismo em Portugal. Se um 

proprietário de um terreno não pode construir nele, não tem rendimento agrícola ou florestal do 

mesmo, porque razão há-de permitir que utilizem os terrenos dele para visitação da Área Protegida ? 

Há 4 formas do estado lidar com este assunto : 



 

- Aquisição do Terreno – Em Portugal ao contrário do que acontece em Espanha, o Estado não possui 

grandes extensões de terrenos nas Áreas Protegidas, pelo que se adquirir a preços justos esses terrenos, 

passará a ter um maior controle sobre o futuro das Áreas Protegidas.  Muitos proprietário preferem 

vender ao Estado do que não vender a ninguém. E de onde vem o dinheiro ?  Existem tantas formas de 

financiamento , mas se o negócio da visitação for rentável, como acredito, qualquer instituição de 

crédito financia a aquisição desses terrenos ao Estado.  

 

- Incentivos Fiscais – Aos proprietários que disponibilizem as suas terras para actividades de Eco-

Turismo, deveriam estar isentos de taxas de IMI e de ter bonificações ao nível do IRS e IRC. É uma 

forma desses proprietários colaborarem no desenvolvimento do ECO-TURISMO.  

 

- Partilha de Receitas – Fomentar o associativismo (ex: cooperativas) de forma a que se juntarmos 

vários proprietários numa cooperativa e essa cooperativa encarregar-se da visitação, as receitas serão 

também repartidas por eles. 

 

- Per-Equação ou Permutas de terrenos– À semelhança do que é feito em Espanha, em Portugal 

também é possível utilizar esta metodologia de forma a não prejudicar os proprietários e o Estado ficar 

na posse de grandes extensões de terreno.  Se por exemplo tivermos 4 terrenos cada um com 300 

hectares e a possibilidade de construção de uma casa com 300 m2 em cada um deles, possivelmente os 

proprietários aceitarão um outro terreno numa zona que não seja tão sensível onde possam construir 

400m2 ou 500 m2 ficando com um terreno menor. Passamos assim para a posse do estado, um terreno 

de 1200 hectares, tendo o estado abdicado de apenas por exemplo 40 ou 50 hectares, menos sensíveis 

ambientalmente. 

 

 

10 - PAPEL DAS ONGs NA ÁREA AMBIENTAL – A grande maioria das ONG’s em Portugal, 

nomeadamente na área ambiental) vive essencialmente de subsídios comunitários (programas 

LIFEs…), governamentais ou camarários. Se esses fluxos pararem, o papel fundamental das ONGs 

estará em risco, logo não se desenvolvem de forma sustentável, mas sim de forma sustentada pelos 

subsídios. 

 



É importante que dêem o salto para o próximo patamar de desenvolvimento, que é assumirem uma vez 

por todas o papel de agente activo e dinamizador na Conservação da Natureza. Chegou a altura de 

fazer ! 

 

Porque é que não se aproveita o know-how da LPN na ZPE de Castro Verde ? E da Quercus no Tejo 

Internacional ? E do GEC nos trilhos no Parque Natural de Sintra Cascais ? E da SPEA na Reserva 

Natural do Estuário do Tejo e do Sado? 

 

Aqui está uma excelente oportunidade das ONGs, liderarem o desenvolvimento do Eco-Turismo em 

Portugal. Se o fizerem estarão porventura a dar o maior contributo na preservação da biodiversidade. 

Veja-se o exemplo da Royal Society for Protection of Birds (RSPB) que gere várias Áreas Protegidas 

em Inglaterra, obtendo dessa forma recursos para os seus projectos e para a conservação das áreas de 

intervenção. E para não falar da WWF e da SEO (equivalente à SPEA em Espanha). 

 

Os programas da LPN de bird-watching em Castro Verde e o programa Descobrir o Portugal Natural, 

são bons exemplos do que se pode fazer e indicam claramente o futuro. 

 

As ONGs de ambiente devem pôr também na sua agenda o Eco-Turismo, quando fazem 

recomendações ao governo e autarquias sobre o desenvolvimento. Se não forem estas ONGs quem 

mais pode defender o Eco-Turismo ? 

 

Com as dificuldades organizacionais e de gestão do ICN, torna-se claro que este não tem meios 

suficientes para a operacionalizar e rentabilizar as Áreas Protegidas. Porque é que não faz parcerias 

com as ONGs do ambiente no sentido de serem estas a gerir partes ou totalidade de algumas Áreas 

Protegidas ? 

 

 

11 – PAPEL DA IMPRENSA - A imprensa pode e deve divulgar os novos produtos de Eco-Turismo, 

pois se o público em geral não conhecer esses produtos, não os pode consumir e não os consumindo, 

eles não sobrevivem, ao contrário dos grandes projectos turísticos tradicionais que têm meios para 

investir em publicidade… 

 



Aqui mais uma vez o estado, via ICN ou de outra forma, deveria fomentar alguns cursos ou workshops  

para jornalistas de forma a que estes pudessem aperceber-se da importância das Áreas Protegidas e do 

Eco-Turismo tem para Portugal, nomeadamente para a conservação da biodiversidade nas Áreas 

Protegidas e Rede Natura, que deve ser um desígnio nacional. 
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