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Resumo 

O ecoturismo tem sido promovido como alternativa sustentável ao turismo de massas. 

É considerado um instrumento para a conservação do ambiente e para a melhoria do 

bem-estar das comunidades locais. Os projectos do ecoturismo estão sendo 

implementados em vários locais do mundo, a sua aplicação está sobretudo focada nos 

países em desenvolvimento devido a sua riqueza em áreas naturais e biodiversidade.  

A sustentabilidade é um objectivo central do ecoturismo ambiental, social e económica 

de extrema importância para garantir um desenvolvimento harmonioso e equilibrado 

do sector económico turístico com a participação da comunidade local e dos 

ecoturistas. 

Cabo Verde, apresenta características naturais específicas, mas, sobretudo pelo seu 

clima, paz, estabilidade política e “morabeza”, ou seja, a hospitalidade das suas 

gentes tem um potencial para o ecoturismo que poderá acrescentar maior valor para a 

economia deste país. 

Com base na informação obtida de um inquérito por questionário realizado a 80 

turistas da ilha de Santo Antão/ Cabo Verde em 2008, sobre as motivações para a 

procura da natureza, práticas, actividades, e características socio-demográficas 

estabelece uma tipologia de turistas. Avalia-se as diferenças, de percepções e 

comprometimento das diferentes dimensões de sustentabilidade: ambiental, socio-

cultural e económica entre tipo de “turista” e outros tipos de turistas estabelecidos. 
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Abstract  

Ecotourism is being promoted as an alternative to the massive tourism. It is considered 

an important instrument, necessary for the environmental conservation and for the 

improvement of the well-being of local communities. Projects for ecotourism are being 

implemented around the world, and the application of this approach is focused mainly 

in developing countries due to their specific natural sites and biodiversity. 

Sustainability is a central objective of the socio-economic and environmental 

ecotourism, which has a high importance for the harmonious and equilibrated 

development of the tourist sector, with the participation of local communities and 

ecotourists. 

Cape Verde has specific natural characteristics, but especially due to its climate, 

peace, political stability and the “morabeza” - hospitality of its people, the country has a 

potential for the ecotourism that can add more value to its economy. 

Based on the information collected from an inquiry made to 80 tourists who visited 

Santo Antão Island - Cabo Verde in 2008, focusing on their motivations for preference 

to the nature, their practices, activities and demographic characteristics, the study 

outline a typology of the tourists. An assessment is made on existing differences in 

terms of perceptions and commitment of ecotourists among other type of tourists, 

concerning to ecological, economical and socio cultural sustainability of tourism. 

 

 

Key words – Ecotourism, Tipology, Tourists, Sustainability, Perceptions, Cabo Verde  
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Extended  Abstract 

The tourist activity is highlighted as a stimulator of the economic development. 

However, it is being sometimes conducted irrationally and damaging environmental, 

social and cultural aspects. 

The sustainability of the tourist sites depends on the type of tourism which take place 

on its.  On the other hands, the tourism may be an important instrument of support of 

the ecologic development models, required for the global changing of life stiles.   

In this context it should be pointed out the field of eco tourism as an economic activity 

that use, in a sustainable manner, the natural and the cultural patrimony and stimulates 

their conservation and seeks the build up of an environmental conscience through the 

knowledge of the environment and promoting the well-being of the local people 

involved.  

Tanking into account that Cape Verde dispose of some resources in terms of singular 

natural attractive resources, as natural landscapes, rivulets, specific geology and 

geomorphology,  flora and fauna (endemic and non endemic species), the country may 

become a destine of interest for tourists which loves nature. 

Santo Antão is undoubtedly one of the most beautiful among the Cape Verde islands 

and is suitable for tracking, especially for those who love nature. There are no huge 

beaches, but in contrast, there are landscape of mountains and green valleys. One can 

“discover” the island walking (tracking), by bicycle or by car (4 X 4). Because the ways 

are not identified, it is advisable to take tourist guides for tours around the island.   

The objective of this study is based on the conviction that the ecotourism in Santo 

Antão may contributes for the environmental and socio economic valorisation of the 

natural resources of the island.  

The practical stage was carried out in Cabo Verde, particularly in the islands of Santo 

Antão and São Vicente, from January to September 2008. During this period of time 

and after a survey of the potentiality of Cape Verde in terms of ecotourism, an inquiry 

of tourists in Santo Antão was done.  

With 80 valid inquiries of tourists visiting or who have visited the island, information on 

perceptions, motivations and practices of tourism in the island of Santo Antão, was 

collected.. 

The established objectives of the study are the following: 
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• The main objective is to identify the kind of tourists who visit Santo Antão and if 

some of them, by their practices or motivations, could be considered as eco 

tourists. 

• Secondly, to assess the perceptions of various type of tourists concerning the 

sustainability of tourism  

The study of the perceptions of tourists on sustainability is an important step for the 

assessment of their ethic commitment on the impact of the tourism on the nature and 

on local society. As sensitive are the tourist on sustainability issues as more adequate 

are their behaviour and as more are the demands about the local services offered. 

Through an analysis of the answers of the inquiries about questions on perceptions of 

sustainability, the conclusion is that, among the three types of tourist identified, the 

environment is more important for them, followed by socio-cultural and economic 

issues. The tourists are highly concerned about the positive impact of the tourism on 

local infrastructures, the creation of jobs and opportunities of business. They are also 

concerned about the negative impact of excessive building constructions in detriment 

of nature landscapes, losses of traditional life style and increase of prices.  The results 

of the inquiry highlighted also the fact that tourist with a higher education level have 

more precise opinion of the positive or the negative impacts of tourism.    

By the results mentioned above, one may conclude that there are some going 

initiatives with an important sustainability component that should be supported and 

divulged.  However, there are some measures that should be implemented. It means 

that apart of the creation of legislation, the capacity of implementation and surveillance 

is necessary.  Nowadays the environment issues are of global importance. On what 

concern the tourism, protected areas, where ecotourism activities are of high 

importance, have been pointed as an excellent way to stop environmental unbalance       
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Introdução 

O turismo hoje é visto como forma de diversificar as economias, estimular investimentos e 

gerar benefícios para os países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é uma das 

indústrias menos regulamentadas no mundo, com graves implicações para ecossistemas, 

comunidades e culturas.  

A preocupação com os efeitos ecológicos do turismo surgiu nos anos sessenta, com a 

percepção de que as actividades turísticas estavam a alterar completamente as regiões 

onde se localizam. Nos anos oitenta, a realização das primeiras pesquisas sobre o tema e a 

crescente consciencialização ambiental geral levaram à procura de novas formas de 

turismo, mais equilibradas.  

Segundo Carvalho (2007), os números sobre a evolução do turismo mundial indicam que o 

crescimento da procura turística anda à volta de 7% ao ano, enquanto em Cabo Verde esse 

crescimento ronda os 17% ao ano devido à grande procura turística nos últimos 10 anos. 

Em Cabo Verde, o turismo evidencia-se, cada vez mais, como um dos sectores mais 

importantes para o desenvolvimento económico do país. Já contribui com mais de 35 por 

cento da estrutura produtiva do país. Os dados do Banco de Cabo Verde revelam que, em 

2005, o turismo representou cerca de 9,6 milhões de contos cabo-verdianos e 10,4% do PIB 

nacional. Sem esquecer que em 2006 gerou 19 mil postos de trabalho, o que corresponde a 

17 por cento da população activa. 

A diversificação dos produtos da indústria do turismo nas ilhas de Cabo Verde é essencial 

para transformar as vantagens comparativas dadas pelas condições naturais em vantagens 

competitivas. A utilização sustentável dos recursos e uma política racional de conservação 

desses mesmos recursos são pré-requisitos essenciais a essa diversificação, dada a 

vulnerabilidade da maioria dos pequenos territórios insulares. O ecoturismo constitui uma 

das linhas de diversificação mais promissoras. 

O ecoturismo representa uma outra forma de viajar alternativa ao turismo de massas. 

Distingue-se das restantes formas de turismo sustentável por respeitar um conjunto de 

princípios que visam a preservação dos recursos naturais, a promoção do desenvolvimento 

socio-económico das comunidades locais e a sensibilização do visitante para as questões 

de conservação da área visitada. Surge assim como um meio para financiar a conservação, 

para beneficiar directamente as comunidades locais e para satisfazer e educar o turista, 

promovendo o respeito pelas diferentes culturas. Em termos práticos, o ecoturismo inclui 
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diversas actividades tais como, observação de pássaros, passeios nas montanhas, 

participação no dia-a-dia das comunidades locais. 

Em Cabo Verde, tem vindo a aumentar a preocupação com a forma de preservar e 

conservar os recursos naturais de modo a garantir a sua utilização duradoira. A importância 

sócio-económica, ecológica e científica e a degradação dos endemismos até agora 

identificados nos ecossistemas marinhos e terrestres suscitam mais do que nunca a atenção 

das autoridades Caboverdianas e da Comunidade Cientifica Internacional 

Apesar de o ecoturismo estar presente em países industrializados como o Canadá, os 

Estados Unidos ou a Austrália, a sua prática é sobretudo vista como um instrumento para o 

desenvolvimento económico e a protecção ambiental dos países em desenvolvimento. 

Alguns acontecimentos nacionais e internacionais enquadram o desenvolvimento do 

ecoturismo em Cabo Verde. Referem-se os mais importantes, a aprovação da Convenção 

sobre a Diversidade Biológica, através da resolução nº 73/IV/94 e a sua ratificação no 29 de 

Março de 1995, o Governo Caboverdiano comprometeu-se, perante a Comunidade 

Internacional, a promover a implementação dos objectivos e princípios fundamentais entre 

os quais se destacam: a utilização sustentável da diversidade biológica e a partilha justa e 

equitativa das vantagens provenientes da utilização dos recursos genéticos. 

E 1996 foi publicada a Primeira Lista Vermelha de Cabo Verde que aponta um número 

assustador de aves, em vias de extinção. 

Em Março de 1999 foi publicada a Estratégia Nacional e Plano de Acção sobre a 

Biodiversidade, pelo SEPA do Ministério da Agricultura, Alimentação e Ambiente de então. 

Na elaboração desta Estratégia estabeleceu-se a seguinte visão nacional:” Por uma 

sociedade consciente do papel e desafios ligados à biodiversidade, convencida das suas 

responsabilidades para com as gerações futuras e determinada a utilizar os recursos de 

maneira sustentável” Esta visão foi projectada num horizonte de 10 anos, ou seja até o ano 

de 2010 ela deverá ser uma realidade, mediante a satisfação das metas propostas. 

Em Fevereiro de 2003, Direcção Geral do Ambiente do MAAA estabelece o regime jurídico 

dos espaços naturais, paisagens, monumentos e lugares que, pela sua relevância para a 

biodiversidade, pelos seus recursos naturais, função ecológica, interesse sócio económico, 

cultural, turístico ou estratégico, merecem, para uma protecção especial, integrar-se na 

Rede Nacional das áreas Protegidas, à qual nos referiremos mais a frente. 



Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica, ISA-UTL, 2009   

 

3

A realização de várias convenções internacionais sobre a protecção do ambiente permite 

que se caminhe para a adopção de “instrumentos jurídicos internacionais de protecção do 

ambiente” 

O reconhecimento da importância do ecoturismo, levou as Nações Unidas a designar o ano 

de 2002 como o Ano Internacional do Ecoturismo. Em Maio deste ano o Encontro Mundial 

de Ecoturismo em Quebec, Canadá, organizado pela Organização Mundial de Turismo 

(OMT) em parceria com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) aprovou 

na Declaração de Ecoturismo de Quebec, contendo 49 directrizes específicas para o 

desenvolvimento e gerência da gestão de turismo sustentável. 

Para Cabo Verde o empenho num turismo sustentável traz claras vantagens para o 

ambiente natural assim como para as populações das diversas localidades. Aquele deve ser 

praticado e desenvolvido com base em normas, regras e leis. Neste sentido, dando 

cumprimento ao capítulo 30 da Agenda 21 e ao Plano de Acção aprovado pelos chefes de 

Estado presentes à Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro de 3 ao 14 

de Junho de 1992, o Ministério do Turismo Crescimento e Competitividade aprovou em 

Novembro de 2007 ”O Código de Conduta para um turismo Sustentável em Cabo Verde” 

que se encontra ainda em fase de publicação mas que já vem sendo aplicado. 

O ecoturismo tem em particular, na ilha de Santo Antão, uma área geográfica privilegiada 

onde constitui um modo de valorização económica do seu património paisagístico natural, os 

seus recursos e biodiversidade. Estes constituem atractivos para os amantes de turismo de 

Natureza  que deve ser implementado e desenvolvido de modo sustentável. 

Esta é uma opinião partilhada por responsáveis da Administração Pública e agentes 

económicos o que revelaram os contactos preliminares de terreno junto a diferentes serviços 

públicos e privados sedeados nas ilhas de Santo Antão e S.Vicente, entre outros, os 

responsáveis do Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas (INDP), da Direcção 

Regional do (MADRR), da Agência de Cabo Verde Investimentos, do Instituto Nacional de 

Estatísticas, a representantes de agências de Viagens e Turismo, de hotéis, residenciais, 

pousadas, os guias turísticos. 

O objectivo do estudo que se apresenta é avaliar as percepções de sustentabilidade dos 

diferentes tipos de turistas. Assim, no capítulo1 procuramos fornecer o enquadramento 

teórico do tema do trabalho enfatizando a sustentabilidade como elemento chave do 

ecoturismo. O ecoturismo é apresentado  como instrumento da conservação da natureza e 

da biodiversidade, referindo os diferentes conceitos do ecoturismo atribuídos a diferentes 
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autores. Também se refere desenvolvimento sustentável como forma de integrar 

devidamente o ecoturismo, assim como de mostrar através das medidas internacionais, o 

nível da expansão e importância que o mesmo vem ganhando como forma de 

sustentabilidade dos recursos naturais. A relação entre o ecoturismo e o turismo alternativo, 

ajuda a perceber a mudança de um paradigma de turismo convencional para um paradigma 

“ecológico”. Neste mesmo capítulo faz-se a uma breve caracterização dos ecoturistas sendo 

tipos ideias bem como abordamos a contribuição da educação ambiental neste processo 

visto que a sustentabilidade depende muito da percepção dos visitantes e das comunidades 

locais, sobre os impactos do turismo. Logo a componente da educação ambiental é 

imprescindível para sensibilizar e alterar percepções e comportamentos.  

Realçando a importância do ecoturismo nas três dimensões da sustentabilidade ambiental, 

social, cultural e económico, tanto no âmbito global, como em Cabo Verde. A referência das 

ameaças do ecoturismo, mais relacionado com a globalização. Enfatiza-se o turismo como o 

motor do desenvolvimento económico, a avalanche da procura turística e sublinha-se a 

importância da implementação de um turismo sustentável em Cabo Verde que tire partido do 

potencial para o ecoturismo das diferentes ilhas. 

O capítulo 2 refere a caracterização da ilha se Santo Antão nos aspectos geo demográficos, 

dos recursos naturais, assim como as suas potencialidades ecoturísticas. 

No capítulo 3 referem-se as percepções, motivações e práticas de sustentabilidade do 

turismo que inside assim como a metodologia utilizada na realização do trabalho e análise 

dos resultados tentou-se justificar, a tipologia identificada assim como avaliar as percepções 

sustentabilidade dos diferentes tipos de turistas.  

Por último, no capítulo 4 e 5, apresentamos os principais resultados e conclusões da análise 

efectuada.  
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1. A sustentabilidade um elemento chave do ecoturismo 

    1.1. Definição do ecoturismo 
O Ecoturismo é um conceito relativamente novo, e actualmente “na moda”, tendo sido 

ouvido pela primeira vez na década de 80. O conceito evoluiu nos últimos 20 anos, a par do 

facto de a comunidade conservacionista, as pessoas que vivem dentro e na proximidade de 

áreas protegidas, e a indústria do turismo testemunharem uma explosão no turismo voltado 

para a Natureza, e se darem conta de seus interesses mútuos em direccionar esse 

crescimento.  

A discussão sobre a definição do conceito de ecoturismo é importante para se esclarecerem 

os seus princípios e práticas de forma a permitir que os seus intervenientes o possam 

implementar na sua totalidade e não só em parte. 

Podem ser encontradas várias definições do ecoturismo, frequentemente associadas a 

termos como “responsável”, “sustentável”, “verde”. A definição criada, 1980 pela Sociedade 

Internacional de Ecoturismo (The Internatinal Ecoturism Society- TIES): 

Viagem responsável para áreas naturais que conservem o meio ambiente e promovam o 

bem-estar da população local. 

Da mesma forma que a consciência a respeito desse tipo de actividade e a experiência 

nessa área cresceram, também aumentou a necessidade de uma definição mais abrangente 

e detalhada. Honey (1990), propôs a seguinte versão: 

Ecoturismo é a viagem para áreas geralmente protegidas, frágeis e intocadas, (geralmente) 

em pequena escala e que busca causar baixo impacto. Ajuda a educar o viajante; 

proporciona recursos para a conservação; beneficia directamente o desenvolvimento 

económico e o poder politico das comunidades locais; e estimula o respeito por culturas 

diferentes e pelos direitos humanos. 

O consenso, porém, se estabeleceu entre as organizações envolvidas com o ecoturismo 

incluindo a Conservação da Natureza em torno da definição adotada em 1996 pela (the 

International Union For Conservation of Nature and Natural Resource - IUCN) que descreve 

o ecoturismo da seguinte forma: 

Viagem ambientalmente responsável e visita a áreas naturais a fim de desfrutar e apreciar a 

natureza (e qualquer característica cultural nelas existente, tanto passada quanto presente), 

que promova a conservação, tenha uma visita de baixo impacto e promova de maneira 

benéfica o envolvimento sócio-económico activo das populações locais 
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Fennell (2002) define ecoturismo como sendo: 

Uma forma sustentável de turismo baseado nos recursos naturais, que focaliza 

principalmente a experiência e o aprendizado sobre a natureza: é gerido eticamente para 

manter um baixo impacto, é não predatório e localmente orientado (controle, benefícios e 

escala). Ocorre tipicamente em áreas naturais, e deve contribuir para a conservação ou 

preservação destas". 

Segundo Carvalho (2003) o ecoturismo é uma atividade que busca valorizar as premissas 

ambientais, sociais, culturais e econômicas conhecidas de todos nós, e inclui a interpretação 

ambiental como um fator importante durante a experiência turística. 

Segundo Swarbrooke (2000) o ecoturismo é visto como: 

• Um turismo em pequena escala; 

• Mais activo do que outras formas de turismo; 

• Uma modalidade de turismo na qual a existência de uma infra-estrutura de turismo 

Sofisticada é um dado menos relevante; 

• Empreendido por turistas esclarecidos e bem-educados, conscientes das questões 

Relacionadas com a sustentabilidade, além de ávidos por aprender mais sobre estes                

Temas; 

• Menos espoliativo das culturas e da natureza locais do que as formas "tradicionais" 

De turismo; 

Isto é o que diferencia o ecoturismo de outras formas de se fazer turismo. Pode-se dizer que 

o ecoturismo é mais um conceito de viagem do que um produto de turismo, pois traz consigo 

uma filosofia de vida que tem como princípio orientador de sua prática a preservação do 

patrimônio histórico, cultural, natural e humano. É um turismo diferenciado, de pessoas cujo 

objectivo é interagir com o ambiente e com as comunidades envolvidas em tal ambiente. 

Quando se fala em ecoturismo, está-se referindo à sustentabilidade, à autenticidade e 

originalidade dos meios visitados. 

Mais tarde, a definição por Weaver (2005) o Ecoturismo é uma viagem, sustentável 

ambientalmente e também economicamente e socialmente.  

Segundo, Weaver (2005) é o terceiro critério  o mais controverso, pois as primeiras 

definições de ecoturismo centravam-se na sustentabilidade ambiental mas foram 
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rapidamente suplantadas pelas definições que integravam a sustentabilidade social, 

económica e cultural nos seus objectivos. 

A controvérsia não se prende com o princípio da sustentabilidade em si, mas com a 

impossibilidade de afirmar, sem margem para dúvidas que determinada acção é sustentável 

(Weaver, 2005)  

As actividades do ecoturismo sem dúvida, minimizam os impactos negativos sobre o 

ambiente natural e sócio-cultural, transformando-se num suporte à protecção das áreas 

naturais, gerando benefícios económicos para as comunidades de stakeholders, 

promovendo empregos alternativos e oportunidades económicas, sem interferir na 

diversidade cultural. 

 

       1.1.1.  Relação entre o ecoturismo e outros tipos de turismo alternativo 
Para melhor clarificar o conceito de ecoturismo fez-se a comparação com outros tipos de 

turismo alternativo. Honey (1990) esclarece que as três formas de turismo de natureza, 

natureza selvagem e de aventura se definem apenas pelas actividades recreativas dos 

turistas, enquanto o ecoturismo se define também pelos seus benefícios na conservação do 

ambiente e para as comunidades locais. 

O “turismo alternativo” é um termo geral que inclui uma grande variedade de estratégias 

turísticas como sejam”, entre outros, o “turismo responsável”, o “turismo rural”, o turismo de 

Natureza, o “turismo verde” ou “ecológico”. Todas visam práticas turísticas menos 

prejudiciais em termos ambientais. O turismo alternativo procura também proporcionar aos 

países meios para eliminar as influências do exterior e sancionar projectos que permitam a 

participação dos, habitantes locais no seu desenvolvimento. 

Como vimos, a noção do ecoturismo tem evoluído, sendo muitas vezes confundido com 

outros tipos de turismo como o turismo de Natureza, o turismo de aventura e o turismo 

cultural, mas tem de ser visto como uma categoria distinta 
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• O ecoturismo e o turismo de natureza  

O turismo de natureza baseia-se em atracções directamente relacionadas com o ambiente 

natural. O turismo de Natureza envolve viajar para uma área não deteriorada para se poder 

apreciar a natureza, por um lado, e a prática de actividades consideradas “seguras” como 

caminhar, andar de bicicleta, velejar ou acampar, por outro lado. O turismo de natureza 

selvagem envolve a observação de animais, pássaros e peixes nos seus habitats naturais. 

Assim, o ecoturismo pode ser uma sub-componente deste tipo de turismo, tal como o 

turismo de aventura, o turismo de praia, o turismo “cativo” (jardins zoológicos, jardins 

botânicos, aquários), o turismo “extractivo” (pesca e caça) e alguns tipos de turismo de 

saúde. Contudo, ao contrário do ecoturismo, estes tipos de turismo não requerem uma 

componente de aprendizagem e conhecimento nem pretendem ser sustentáveis. As 

motivações para aprender sobre o meio natural diferenciam assim o ecoturismo de outras 

actividades do turismo de natureza, como por exemplo a ida à praia, em que o ambiente 

natural providencia o cenário ideal para o preenchimento dos impulsos hedonísticos” dos 

turistas. 

  

Turismo de Natureza 

Ecoturismo 

 

Figura 1.1 – Ecoturismo e Turismo de Natureza (Fonte: Weaver, 2001) 
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• O ecoturismo e o turismo cultural 

Embora o ecoturismo contenha uma componente cultural não se confunde com o turismo 

cultural. De facto, neste último, a componente cultural é o elemento essencial, enquanto que 

no ecoturismo este elemento é secundário. 

 

 

 Ecoturismo  

   

Figura 1.2 – Ecoturismo e Turismo Cultural (Fonte: Weaver, 2001) 

 

• O ecoturismo e o turismo de aventura 

O turismo de aventura é uma forma de turismo de natureza mais activa e envolve a prática 

de actividades desportivas com algum grau de risco e que requerem uma boa preparação 

física. 

O turismo de aventura tem sido confundido com o ecoturismo. Algumas pessoas chegam a 

considerar o ecoturismo como um ramo do turismo de aventura devido ao facto de algumas 

actividades serem comuns a ambos os tipos de turismo. Fennell (2003) define a relação 

entre estes dois tipos de turismo afirmando que o turismo de aventura é “um primo próximo 

que se desenvolveu ao mesmo tempo que o ecoturismo”. O turismo de aventura contém um 

elemento de risco e um alto nível de esforço físico, e necessita de alguns conhecimentos 

especializados para se poder participar nas actividades com segurança. Algumas 

actividades do ecoturismo incluem estes elementos pelo que podem ser qualificadas de 

turismo de aventura. Contudo, a maior parte do turismo de aventura não pode ser 

qualificada de ecoturismo. O turismo de aventura não se baseia sempre na Natureza, e 

apesar de algumas das suas actividades serem praticadas de forma sustentável, a 

sustentabilidade não é um dos seus princípios estruturantes. A distinção mais importante 

entre estes dois tipos de turismo é que enquanto o ecoturista procura uma experiência de 

aprendizagem e conhecimento, o turista de aventura procura um ambiente de risco, desafio 

e esforço físico. 

 

Turismo 

Cultural 
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 Turismo de 

 Ecoturismo Aventura 

 

Figura 1.3 – Ecoturismo e Turismo de Aventura (Fonte: Weaver, 2001) 

     

1.2.  O Ecoturismo e o Desenvolvimento Sustentável  
O ecoturismo poderá constituir-se em um dos alicerces na tentativa de alcançar um modelo 

sustentável de desenvolvimento, do ponto de vista do ambiente e sócio – económico.   

O ecoturismo como qualquer outra atividade económica, pode produzir impactos – positivos 

ou negativos – sociais, económicos e ambientais. Mas esses impactos são decorrentes do 

modo como se planifica, implementa e monitoriza. Um planeamento turístico deve maximizar 

os benefícios sócio-económicos e minimizar os custos, visando o bem-estar da comunidade 

receptora e a rentabilidade dos empreendimentos do sector. 

Segundo Swarbrooke (2000) o desenvolvimento do ecoturismo deve considerar os 
seguintes aspectos: 

• Promover e desenvolver o turismo, em bases cultural e ecologicamente 

sustentável; 

• Promover e incentivar investimentos em conservação dos recursos naturais e 

culturais utilizados; 

• Fazer com que a conservação beneficie, materialmente, comunidades envolvidas, 

pois, somente servindo de fonte de renda alternativa, estas se tornarão aliadas de 

acções conservadoras; 

• Ser operado de acordo com critérios de mínimo impacto, de modo a ser uma 

ferramenta de proteção e conservação ambiental e cultural; 

• Educar e motivar as pessoas para que percebam a importância de se conservar a 

cultura e a natureza. 
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As percepções que os turistas têm destes impactos são importantes na prevenção dos 

problemas criados pelo turismo assim como uma garantia de que o ecoturismo tem 

viabilidade futura na prevenção da viaja e  na divulgação da experiência. 

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as próprias 

necessidades. (Comissão Mundial sobre o Ambiente e Desenvolvimento 1991). 

Encontrar alternativas de desenvolvimento que tragam melhoria da qualidade de vida das 

populações locais aliadas à preservação do patrimómio ambiental e cultural tem sido um 

desafio para todos os envolvidos nesse processo, tendo em conta as dificuldades na 

avaliação da sustentabilidade. Para Weaver ( 2005) , estas dificuldades residem em: 

• Que indicadores seleccionar, que peso atribuir a cada um deles , que níveis minímos 

ou máximos a considerar; 

• Não prejudicar (manter o status quo ) ou melhorar a sustentabilidade ou seja, mantê-

lo tal como está ou melhorar a situação existente;  

• Dificuldades de medição e monitorização durante um longo período de tempo; 

• Descontinuidade espacial e temporal entre a causa e efeito; 

• Escala de avaliação dos efeitos: restrita ao sítio onde decorre a actividade ( uma 

dada propriedade, alojamento ou parque), regional ou global; 

• Carácter único de cada destino turístico: indicadores, pesos e limiares considerados 

num caso podem não ser relevantes e em outros sim. 

Reconhecendo a importância do ecoturismo, as Nações Unidas designaram o ano de 2002 

como o Ano Internacional do Ecoturismo. Em Maio desse ano o Encontro Mundial de 

Ecoturismo em Quebec, Canadá, organizado pela Organização Mundial de Turismo (WTO) 

em parceria com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (UNEP) resultou na 

Declaração de Ecoturismo de Quebec, contendo 49 diretrizes específicas para o 

desenvolvimento e gestão de ecoturismo sustentável 

De acordo com a Declaração de Ecoturismo de Quebéc, a Brazil  Adventure  International 

aplica os seguintes princípios de ecoturismo sustentável para seus passeios: 

• Contribui activamente para a conservação da biodiversidade, unidades de 

conservação e locais de Património Mundial; 
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• Inclui comunidades locais e indigenas em suas operações, visando contribuir para o 

bem-estar das mesmas; 

• Interpreta para o visitante os patrimónios naturais e culturais do destino 

• Foca os viajantes individuais e passeios para pequenos grupos 

A Agenda 21 inclui no capítulo 9, secção II, duas considerações que se relacionam 

directamente com a actividade de turismo. A primeira diz respeito à energia, factor-chave 

para o desenvolvimento de qualquer sector. Segundo aquela agenda, as formas actuais de 

produção, transmissão, distribuição e consumo de energia não podem atender às 

necessidades crescentes de modo sustentável, sendo que o uso da mesma deve respeitar a 

atmosfera, a saúde humana e o meio ambiente como um todo. Neste contexto, maior ênfase 

deve ser dada à utilização de fontes novas e renováveis de energia. A segunda adverte para 

a necessidade de “Limitar, reduzir e controlar as emissões atmosféricas do sector de 

transportes, transformando num sistema menos poluente e mais seguro. 

De 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, ou Cimeira da Terra 2 (Rio+10), reuniu-se em Johannesburgo - África do Sul, 

donde resultaram dois documentos: a Declaração Política e o Plano de Implementação. 

A Declaração Política tem como título “O Compromisso de Johannesburg por um 

Desenvolvimento Sustentável”. Está estruturado em seis grandes temas: Desde nossas 

origens até o futuro – Desde os Princípios do Rio até o Compromisso de Johannesburg por 

um Desenvolvimento Sustentável – Os grandes problemas que devemos resolver – O 

compromisso de Johannesburg por um Desenvolvimento Sustentável – O multilateralismo é 

o futuro – Como lográ-lo. A Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de 

Joanesburgo (2002) reforçou os três princípios da sustentabilidade: ambiental, social e 

económico. O turismo sustentável rege-se igualmente por estes três princípios. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT), através da sua Assembleia-geral, fez claras 

referências acerca da importância de promover a implantação das Convenções 

Internacionais sobre o Ambiente e Desenvolvimento, incluindo a das Alterações  Climáticas. 

Também a OMT criou o Comitê Mundial de Ética do Turismo encarregado de interpretar e 

aplicar as disposições do Código Ético Mundial para o Turismo que deverão ser uma 

referência para os diversos actores do sector, e que visam a protecção ambiental e do 

património cultural, assim como uma distribuição equilibrada dos benefícios do turismo.  

De acordo com o código de ética difundido pela OMT (Organização Mundial do Turismo), os 

empresários do sector de turismo, bem como os funcionários da actividade e os turistas, 
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devem observar as condições naturais do ambiente, bem como as tradições culturais e 

sociais e as práticas de todas as populações nativas, incluindo as minorias e os grupos 

indígenas, assim como o reconhecimento do valor destes. Neste contexto, a actividade 

turística deve ser conduzida em harmonia com a natureza e com os atributos e tradições 

dos núcleos turísticos receptores e em respeito com suas leis, práticas e costumes. 

Segundo Teixeira (2002), é necessário o desenvolvimento do turismo em bases eco-

sustentáveis, de forma que este possibilite conciliar o interesse das actividades turística com 

a urgente necessidade de poupar e preservar os recursos naturais, para que as gerações 

actuais e também vindouras, não tenham sua qualidade de vida afectada negativamente. A 

indústria da hospitalidade, é uma grande consumidora de energia e, por isso, devem ser 

incluídas, no planeamento turístico para determinada localidade, soluções alternativas que 

visem racionalizar o consumo de energia.  

A deslocação turístico, ainda segundo Teixeira (2002), implica a utilização de sistemas de 

transporte, designadamente o transporte aéreo e de superfície, grandes poluidores da 

natureza, posto que emitem o dióxido de carbono e outros poluentes da atmosfera para o ar, 

um gás que tem Efeito Estufa. Este situa -se entre os problemas ambientais mais graves, 

representando uma ameaça à manutenção do equilíbrio ecológico necessário à 

sobrevivência das diversas formas de vida existentes no planeta. O Efeito Estufa é 

responsável pelo aquecimento global e, conforme previsões de alguns cientistas, cidades 

como Nova York, Veneza e Rio de Janeiro tenderão a desaparecer devido ao aumento do 

nível do mar. Posto isto, verifica-se que o turismo nessas regiões estaria totalmente 

comprometido, além dos elevados danos causados às comunidades locais.  

Paralelamente ao desenvolvimento destas acções normativas, dirigidas ao turismo em geral, 

o ecoturismo, pela sua própria concepção de lugares e de actividades ambientalmente 

sustentáveis, segundo Verdinelli (2002) teve uma rápida expansão no mundo e espera-se, 

um crescimento no futuro por forma maximizar os benefícios ambientais, económicos e 

sociais do ecoturismo, e minimizar os impactos negativos.  

Lembremos, que há dez anos atrás, no Programa das Nações Unidas para o Ambiente, 

CMMAD (1991), já se defendia o Desenvolvimento Sustentável como via para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Este deveria ser encarado como um objectivo a alcançar por 

todo o mundo, superando as disparidades entre países ricos e pobres. A busca do 

Desenvolvimento Sustentável exigiria mudanças nas políticas internas e internacionais de 

todas as nações, e a união de todas em torno desse objectivo. 
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       1.2.1.  A educação ambiental e as percepções de sustentabilidade do 
turismo. 
 O ecoturismo tem o potencial de criar apoio para os objectivos de conservação, tanto na 

comunidade local quanto entre os visitantes, pelo estabelecimento e pela sustentação de 

vínculos entre a indústria do turismo, as comunidades locais e as áreas de protecção. 

Contudo aliar desenvolvimento e sustentabilidade dos recursos não é uma tarefa fácil de se 

executar. Daí que um trabalho de sensibilização e de educação ambiental é de extrema 

importância realizada pelas actividades e pelas práticas que o ecoturismo procura. 

A Educação Ambiental é um fator preponderante e inevitável no processo de implementação 

de uma actividade como o Ecoturismo que permeia os ideais do desenvolvimento 

sustentável, onde o cidadão está em pleno contacto com o espaço, como forma de garantir, 

junto à comunidade e visitantes um manejo racional e uma gestão participativa 

racionalizando, por exemplo, o uso das áreas naturais e culturais destinadas a pratica de 

lazer, recreação e turismo alternativo. 

A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de 

conceitos, objetivando o desenvolvimento de habilidades e modificando atitudes em relação 

ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e 

os seus meios biofísicos.  

Enquanto as percepções dizem respeito ao processo através do qual os objectos, pessoas 

situações ou acontecimentos reais se tornam conscientes. É através da percepção que o ser 

humano conhece o mundo à sua volta de forma total e complexa. 

A sustentabilidade envolve a ideia de manutenção dos stocks da Natureza, ou a garantia da 

sua reposição por processos naturais ou artificiais, ou seja, é necessário olhar com cuidado 

para a capacidade regenerativa da Natureza. Para Moura (2000), o conceito de 

sustentabilidade estará ligado, em primeiro lugar, ao uso racional dos recursos, evitando-se 

desperdícios e adoptando-se processos de recuperação e reciclagens. Em segundo lugar, a 

sustentabilidade poderá ser buscada através do desenvolvimento de novas tecnologias, 

procurando-se substitutos mais eficientes para os materiais não – renováveis. 

O ecoturismo faz uso de um elemento diferencial, a Educação Ambiental cuja oferta nas 

suas actividades, adequada a cada público e Ambiente, tem por objectivo despertar na 

comunidade local e no turista, por extensão, a necessidade de conservação do meio 
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ambiente aliado ao desenvolvimento económico e social, como garantia de melhoria da 

qualidade de vida e de manutenção do equilíbrio planetário para as próximas gerações. 

Ao promover actividades no meio da Natureza, muitas vezes em ecossistemas frágeis, o 

Turismo em Espaços Rurais e Naturais pode constituir-se como o principal factor de 

degradação da matriz natural que necessita para sobreviver. Nesta perspectiva, assume-se 

como uma das áreas prioritárias a implementação de ferramentas de gestão ambiental na 

linha da inserção do desenvolvimento. Tal conceito pressume-se a adopção de posturas 

sociais sustentáveis e, para tanto, há que se contar com o auxílio instrumental da Educação 

Ambiental, que trabalha para alterar as percepções humanas, mostrando, identificando e 

posteriormente, mudando condutas a partir da sensibilização na direcção da 

consciencialização.  

Do ponto de vista da Educação Ambiental, há que transformar a percepção dos turistas 

sobre o ambiente visitado para que se processem intuições e mudanças de valores, que se 

reflictam no comportamento daqueles, não só durante a visitação como também nos seus 

locais de retorno. Supõem-se que uma viagem tem o potencial de transformar a vida 

humana pela aquisição de cultura e observação de outras formas de comportamento. 

A Educação Ambiental foi pensada pela comunidade mundial como forma de refazer as 

relações entre homem e Natureza pois, entende-se que a degradação da Natureza só se dá 

mediante a degradação do ambiente humano, e despertar no homem a necessidade de 

conservação do meio ambiente aliado ao desenvolvimento económico e social, como 

garantia de melhoria da qualidade de vida e manutenção do equilíbrio planetário para as 

próximas gerações 

Assim, a Educação Ambiental contribui a incorporação de novas atributos atitudos e 

comportamentos pró-ecológicos, inicialmente a partir do indivíduo e, posteriormente, tendo 

este como multiplicador social, abarcar grupos receptivos a essas mudanças e assimilação. 

A educação ambiental mediante formas de gestão participativa e integrada, deverá incluir–

se a inserção de programas com valores conservacionistas de forma a reforçar a 

sensibilização, motivação, conscientização, compreensão, comprometimento responsável, 

acções pró-activas dos mesmos. 
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1.3. Os Ecoturistas: uma análise das suas características 
O segmento de mercado dos turistas com preocupações ambientais tem estado em 

constante evolução. O ecoturista tem geralmente um nível de educação e rendimentos mais 

elevados do que o turista (de massas) médio, e a participação feminina é cada vez mais 

elevada. Este último ponto é importante porque os estudos iniciais caracterizavam o 

ecoturista como predominantemente masculino, com um bom nível educativo, rico e 

permanecendo longos períodos no destino da viagem (Dinis, 2005). 

No entanto, os ecoturistas não representam um mercado homogéneo. Atendendo a 

características diferenciadoras como as motivações, os comportamentos e o tipo de 

interesse – mais antropocêntrico (centrado no homem) ou biocêntrico (centrado na natureza) 

– podem ser designados vários tipos de ecoturistas. 

Foram efectuados diversos estudos no sentido de classificar os ecoturistas. Entre estes 

destacamos o de Lindberg (1996), que apresenta quatro tipos de ecoturistas, definidos 

através de elementos como a dedicação e o tempo, as expectativas, o local para onde se 

viaja, e a forma como se viaja. Esses quatro tipos de ecoturistas são: 

• Núcleo duro dos turistas de natureza (hard-core nature tourists): composto por 

cientistas, investigadores ou membros de viagens organizadas criadas 

especificamente para a educação, remoção de resíduos ou com propósito similar; 

• Turistas de natureza dedicados (dedicated nature tourists): pessoas que viajam 

especificamente para ver áreas protegidas e que querem perceber a história natural 

e cultural local; 

•  Corrente dominante dos turistas de natureza (mainstream nature tourists): pessoas 

que visitam locais tais como a Amazónia, o parque de Gorilas do Ruanda, ou outros 

principalmente para efectuarem uma viagem diferente; 

• Turistas de natureza casuais (casual nature tourists): pessoas que fazendo uma 

viagem mais ampla acabam casualmente por contactar a natureza. 

Mais importante do que categorizar em compartimentos estanques para os ecoturistas 

podem ser analisados através de uma escala contínua, com uma gradação de muito rígido 

(“hard ecotourist”) a liberal (“soft ecotourist”), Weaver (2002).O hard ecotourist pode ser visto 

como o tipo ideal, tendo uma atitude fortemente biocêntrica. É ambientalista e está 

profundamente empenhado nos princípios da sustentabilidade. O seu desejo é interagir com 

o meio natural. Tem preferência, por actividades que o mantenham sempre em contacto 
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próximo com a Natureza, que envolvam esforço físico e desafios. Não necessita de serviços 

no local. Quanto às características das viagens, o hard ecotourist prefere organizá-las ele 

próprio, viaja em pequenos grupos e com tempo suficiente para poder aceder às áreas 

naturais mais remotas. 

Já o soft ecotourist tem um interesse tendencialmente antropocêntrico. Apesar de apreciar 

as atracções propostas e de querer aprender mais sobre os temas relacionados com a 

sustentabilidade, não está tão empenhado nas questões ambientais. As actividades são 

menos físicas, sendo requeridos serviços em termos de alojamento, comida e instalações 

sanitárias. As viagens efectuam-se em grupos mais numerosos e costumam ser de curta 

duração (um dia). A experiência ecoturística é apenas uma de entre várias actividades de 

uma viagem organizada. O soft ecotourist costuma recorrer a operadores turísticos para 

organizar a sua viagem.  

 Weaver considera que na sua essência os soft ecoturists são turistas de massas que 

gostam de ter um contacto tangencial com a natureza para se desviar das actividades do 

turismo convencional baseadas na praia e no sol.  

 Quadro 1.1 – Características do Ecoturismo Duro (“Hard”) e Suave (“Soft”) como Tipos 

Ideais 

“Hard” (activo, profundo)                                       “Soft” (passivo, superficial) 

◄---------------------------------A gradação do ecoturismo-------------------------------------------------► 

Forte empenho ambiental                                            ............. Empenho ambiental moderado

Melhoria de sustentabilidade                                         Sustentabilidade em estado constante 

Viagens especializadas                                                       Viagens com  multiplas finalidades 

Viagens longas                                                                                                   Viagens curtas 

Grupos pequenos                                                                                             Grupos grandes 

Fisicamente activo                                                                                     Fisicamente passivo 

Desafio fisico                                                                                                       Conforto fisico 

Poucos serviços esperados                                                                        Serviços esperados 

Ênfase na experiência pessoal                                                            Ênfase na interpretação 

Organiza a sua própria viagem                            Conta com agências e operadores turísticos 

 (citando Weaver, 2002), Fonte: Weaver, (2005) 
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Convém no entanto lembrar que os tipos de ecoturistas variam consoante as características 

individuais. Embora sejam efectuadas classificações, essas não são estáticas – uma pessoa 

pode ter uma experiência como “hard ecotourist” e no ano seguinte enveredar por uma 

viagem mais suave em termos de ecoturismo. Weaver (2001), levanta a questão de saber 

se as classificações do ecoturismo devem ser baseadas em indivíduos ou produtos ou numa 

combinação dos dois. 

         

        1.4. Importância do ecoturismo no mundo  
O Ecoturismo surge da relação entre o turismo e a gestão sustentável dos patrimónios 

naturais e culturais. A sua actividade proporciona além de um resultado económico, o 

conhecimento da paisagem, a experiência educacional interpretativa, a valorização das 

culturas endógenas promovendo o desenvolvimento sustentável. 

O ecoturismo quando bem praticado, pode ser uma alternativa sustentável de exploração e 

conservação dos recursos naturais dos destinos selecionados, oferece experiências únicas 

e autênticas ao turista, proporcionando uma vivência real como novas culturas e ambientes, 

além de oferecer ao mercado oportunidades de pequenas iniciativas locais, valorizando a 

especialização em determinados segmentos. 

A importância do Ecoturismo não se limita apenas ao seu volume, mas, sobretudo, ao que 

esta opção de desenvolvimento sustentável representa em termos estratégicos mundiais: 

• Protecção dos ecossistemas que representam a maior parte da biodiversidade 

Mundial, sendo simultaneamente uma das suas mais importantes ferramentas pela, 

criação directa e indirecta de receitas;  

• Benefício directo das comunidades locais, pela criação directa e indirecta de postos 

de trabalho e riqueza.  

Os benefícios dos projectos de ecoturismo podem ser aplicados na protecção dos recursos 

naturais e paisagísticos ou para apoiar as comunidades locais em áreas como a saúde e a 

educação. Agentes locais podem estar envolvidos na exploração das actividades 

ecoturísticas que idealmente se baseiam em infra-estruturas de pequena dimensão ou 

elementos das comunidades locais podem ser os guias que informam os ecoturistas sobre a 

fauna, a flora e a cultura da região. 

Assim, o ecoturismo tem um potencial de reduzir as ameaças trazidas pelo turismo 

convencional para o ambiente como para as comunidades locais, conforme a figura 1.4 
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Figura 1.4 – Ecoturismo como uma oportunidade (Fonte:DRUMM eMOORE, 2003:34) 

O turismo de natureza pode estimular o desenvolvimento económico sustentável de regiões 

remotas, como o interior da Austrália, as florestas tropicais húmidas da América Central, o 

Norte da Tailândia ou a savana do Leste de África. A sensibilidade cultural é importante para 

perceber o ambiente político e social no qual se encontram as comunidades locais. No 

entanto, falar do potencial não é o mesmo que falar da realidade. Esta compõe-se de 

situações muito contraditórias. Para dar apenas um exemplo, em muitos países em 

desenvolvimento, as comunidades rurais que vivem ao pé dos parques naturais ou locais 

ecoturísticos disputam com as autoridades o controlo dos bens e seus benefícios. 

De todos os tipos de turismo praticados no mundo nenhum cresceu tanto nos últimos anos 

como o "ecoturismo". O número de ecoturistas que habitualmente visitam áreas naturais – 

em especial, áreas naturais protegidas ou unidades de conservação – aumentou 

vertiginosamente em todo o mundo. 

O Ecoturismo, de acordo com dados da Organização Mundial do Turismo, pode representar 

2 a 4% do Turismo Mundial, esperando-se uma triplicação do fluxo económico do 

Ecoturismo no espaço de uma geração. 

Do ponto de vista do mercado o ecoturismo é um segmento do turismo que tem obtido um 

crescimento considerável, ao longo dos últimos anos. Para os empresários deste segmento, 

a estimativa é de um crescimento do ecoturismo de 20% ao ano. A facturação anual do 

ecoturismo, a nível mundial, estima-se em US$ 260 biliões, da qual o Brasil se apropriaria 

de cerca de US$ 70 milhões. No Brasil, que o ecoturismo alcance meio milhão de turistas, 

por ano.  
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No Estado do Amazonas, que se destaca como pólo do ecoturismo mundial, os turistas 

estrangeiros ainda são predominantes. Entretanto, calcula-se que a participação do turista 

nacional, na região, antes em torno dos 10% do total, tenha triplicado, nos três últimos anos. 

Em Portugal, o património natural é riquíssimo, mas a vertente do Ecoturismo apenas agora 

começa a desenvolver-se, com o aprofundamento do Programa Nacional de Turismo de 

Natureza. A Organização Mundial do Turismo (OMT) estima que 10% das pessoas que 

viajam pelo mundo são ecoturistas.  

 

  1.5. As ameaças do ecoturismo 
O ecoturismo surge na sua definição como uma estratégia para a protecção ambiental e 

para desenvolvimento das comunidades locais. Assume-se que os visitantes podem 

providenciar os incentivos económicos necessários ao desenvolvimento e à conservação 

local. Os rendimentos gerados pelo ecoturismo serão pois utilizados para proteger e 

conservar os recursos naturais e a biodiversidade que atraem os turistas. No entanto, pode 

existir um paradoxo em manter como objectivos simultâneos a conservação e o 

desenvolvimento socio-económico, já que estes por vezes não são compatíveis. 

Por outro lado, é difícil implementar um verdadeiro projecto ecoturístico, sobretudo se se 

quiser obedecer à totalidade dos seus princípios. Alguns empreendimentos limitam-se a 

seguir alguns princípios ecológicos e consideram-se e promovem-se por isso como 

“ecoturísticos”, usando abusivamente o termo. Honey (1999ª), utiliza o termo “ecotourism 

lite” para referir os agentes turísticos, as companhias de aviação, os cruzeiros, os hotéis e 

resorts que promovem visitas supostamente “verdes” em pacotes convencionais. Perante o 

crescimento do ecoturismo e da procura de destinos mais écologicos uma grande parte da 

indústria do turismo quer aproveitar para vender produtos que contenham um elemento 

ecológico. Mas o termo “lite” também se aplica ao público cada vez mais numeroso 

interessado neste segmento de mercado.  

Nos últimos anos tem-se verificado uma tendência de diminuição gradual da “qualidade” dos 

ecoturistas. Muitos ecoturistas são agora intelectualmente menos curiosos, socialmente 

menos responsáveis, ambientalmente menos preocupados e politicamente menos 

conscientes. Estes turistas pretendem praticar um ecoturismo mais leve e confortável. 

Honey (1999a) entrevistou guias biólogos, nas Ilhas Galápagos, que referiram que 

recentemente os turistas, apesar de muito mais numerosos, se mostravam menos 

interessados nos detalhes do ecossistema único das ilhas e pediam para ter uma 

perspectiva histórica e ecológica que fosse sucinta. 



Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica, ISA-UTL, 2009   

 

21

O ecoturismo promove o empreendedorismo local, mas a globalização e o comércio livre 

dificultam o sucesso das pequenas empresas nacionais que não conseguem competir com 

as grandes companhias estrangeiras. Dinis (2005) apesar de os ecoturistas preferirem 

consumir produtos locais, geralmente há ainda um grande desvio das receitas do turismo 

(90%), canalizadas para pagar as importações de produtos e serviços. Só 10% das receitas 

é retido localmente para estimular os empregos e fornecimentos indirectos. 

 O ecoturismo implica projectos de pequena escala e grupos reduzidos de turistas, mas os 

países em desenvolvimento necessitam de ganhar grandes quantidades de moeda 

estrangeira. Os governos desses países encorajam por isso a entrada de muitos turista 

mesmo quando o seu número excede a capacidade de carga dos parques, das reservas ou 

das áreas naturais. Há assim uma tensão entre a obtenção de ganhos significativos de 

moeda estrangeira através do ecoturismo e os seus custos ambientais e sociais. 

 Honey (1999b) nota ainda, relativamente ao debate sobre a capacidade de carga, que há 

cientistas que consideram que o próprio conceito de determinar um número fixo de turistas é 

erróneo. Um pequeno grupo de turistas convencionais pode fazer mais estragos do que um 

grupo bastante maior de turistas sensíveis às questões ambientais e respeitadores dos 

princípios do ecoturismo. 

 O facto é que, se não houver controlo, um destino ecoturístico pode transformar-se em 

destino de turismo de massas. Swarbrooke (1999) refere o caso dos safaris no Quénia, que 

nos anos sessenta e setenta, atraíam pequenos grupos de ecoturistas e os seus efeitos 

adversos na vida selvagem e nas populações locais eram mínimos. De seguida as 

populações locais, o governo e os operadores turísticos estrangeiros aperceberam-se das 

suas potencialidades e desenvolveram os safaris no Quénia como produto. O número de 

férias de safari tem aumentado desde então. O que era uma atracção para um mercado 

especializado foi substituído por um pacote turístico para o mercado de massas. A vida 

selvagem ficou muito perturbada, e uma grande parte dos benefícios dos pacotes turísticos 

vai para os operadores turísticos. O governo, numa tentativa de proteger os interesses da 

indústria do turismo, deslocou populações locais de áreas em pacotes turísticos. 

Actualmente surgiram tentativas para diminuir os problemas resultantes da massificação dos 

safaris, mas muitos prejuízos já foram causados. 

Os ecoturistas estão interessados em estar mais próximos da natureza e em conhecer 

novas culturas, informam-se e respeitam a cultura local. No entanto, para várias populações 

de áreas rurais remotas, o interesse demasiado grande dos turistas pode ser visto como 

uma intrusão. Os ecoturistas podem, sem ter consciência, ser condescendentes com os 
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habitantes locais tratando-os como “primitivos” que são objecto de atracção, ou admirando-

os exageradamente por viverem na Natureza e não terem mudado o seu estilo de vida 

durante gerações.  

 Weaver (2005) argumenta que, apesar de enfatizar o empowerment local, o ecoturismo se 

baseia fundamentalmente num sistema de valores elitista que muitas vezes é imposto às 

comunidades locais constituindo por isso uma forma de “imperialismo subconsciente”.  

Este facto transparece no marketing ecoturístico “intenso” quando são utilizados termos 

como “culturas primitivas com autêntico modo de viver estão à espera de ser descobertas 

pelo turista”. O ecoturismo que tem propensão para as culturas “ intactas” e ambientes 

naturais parece sugerir que esses destinos não devam tentar atingir os níveis de 

desenvolvimento económico dos países emissores de ecoturistas. Visto por este prisma, o 

ecoturismo é uma forma de “neocolonialismo”. Alguns ecoturistas são apenas “egoturistas” 

que viajam para realçar o seu status e o seu empenho ambiental, e não para alcançar um 

entendimento real da situação dos locais que visitam. É necessário encontrar modelos que 

permitam uma troca cultural autêntica respeitando-se por um lado os direitos dos habitantes 

locais que recebem os turistas e satisfazendo-se por outro a curiosidade dos ecoturistas. 

Caso contrário, o ecoturismo pode acabar por destruir a cultura e os estilos de vida que 

pretende proteger. 

 

   1.6. Ecoturismo no quadro de Cabo Verde 

       1.6.1. Ecoturismo é uma alternativa do turismo em Cabo Verde 
Em Cabo Verde, nos últimos cinco anos, o turismo cresceu 26%, um valor muito acima do 

valor médio do crescimento económico nacional que se situa nos 8% segundos as Ilhas, 

(2008) 

O ecoturismo pode estimular o desenvolvimento de destinos turisticos com carências 

económicas. Não obstante os benefícios que o ecoturismo pode trazer às populações 

envolvidas, não se deve esquecer dos impactos negativos que poderá causar se não houver 

uma gestão e planeamento correcto para a sua implantação. 

O ecoturismo, sendo um segmento da indústria turística capaz de gerar benefícios,é 

encarado como uma das alternativas ambientais, económica, sócio cultural para as 

populações locais das ilhas. Espera-se dele que: 

• Promova a conservação dos recursos naturais, 
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• Contribuía para a educação ambiental, 

• Crie empregos e gere rendimentos, 

A criação de emprego e de rendimentos por exemplo, através da venda de artigos 

artesanais podem constituir importantes benefícios económicos directos para as 

comunidades locais. Outros benefícios directos, indirectos e induzidos são possíveis a título 

de exemplo: Aumentar a ajuda política e financeira para a conservação e assim permitir a 

manutenção das áreas protegidas; A despesa do turista num restaurante (directo); A compra 

a outras empresas de bens e géneros pelo restaurante (indirecto); Os gastos em compra de 

bens e serviços por parte dos empregados de restaurantes. Por outro lado, as receitas com 

as actividades ecoturísticas captadas pelas populações, podem atenuar as migrações 

internas. 

Cabo Verde, por sua vez, possui diversas potencialidades para o desenvolvimento do 

ecoturismo e do turismo de Natureza que residem na sua cultura e na sua geografia. A 

cultura, faz parte de qualquer experiência turística assim sendo, a importância das tradições 

culturais, fruto da herança resultante de um passado em que a Europa e a África se 

cruzaram para forjar um conjunto de traços singulares na música, na gastronomia e na arte 

de bem receber – a morabeza, constitui um potencial para o turismo em geral e em 

particular para o ecoturismo. 

O espaço rural cabo-verdiano é tão atractivo quanto as estâncias balneares das ilhas mais 

planas. O país pode proporcionar aos turistas o acesso a paisagens únicas. 

Do ponto de vista das potencialidades do meio geográfico refira-se que o arquipélago de 

Cabo verde possui uma considerável biodiversidade marinha e terrestre, constituída por 

espécies e ecossistemas que lhe são exclusivos e que não se encontram conservados 

noutras partes do mundo, este património natural compreende motivo de atracção e de 

interesse dos amantes de turismo de Natureza. Vários ecossistemas apresentam riqueza 

ecológica e características propícias ao desenvolvimento do ecoturismo como seja, por 

exemplo, a observação da fauna em parques naturais de flora e flora terrestre; ou em 

reserva naturais de flora e fauna marinha. Estas actividades de observação associam-se ou, 

por sua vez, potenciam o desenvolvimento de outras actividades. Referimo-nos a 

actividades muito diferentes como sejam o mergulho recreativo, a venda de artesanato e 

outros produtos ou o desenvolvimento da investigação científica.  



Dissertação de Mestrado em Engenharia Agronómica, ISA-UTL, 2009   

 

24

Por tudo o que se tem vindo a enunciar, segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Turístico (2004) é da opinião que o turismo no espaço rural deve merecer um forte 

incremento nos seguintes produtos: 

Trekking soft (caminhadas) poderá perfeitamente ter um lugar de destaque em Cabo Verde. 

Com efeito, a variedade de lugares nas ilhas altas pode constituir matéria para um programa 

de 10 ou 15 dias suficientemente atractivo. Contudo, impõe-se uma melhoria da oferta, de  

forma muito clara. A reabilitação e a criação de quartos de hóspedes, a formação dos guias, 

a reabilitação de certos itinerários constituem uma condição para o posicionamento 

favorável de Cabo Verde no mercado da caminhada. 

Turismo de natureza – Lembra-se que o turismo de Natureza, sobrepondo-se parcialmente 

ao ecoturismo não constitui um segmento de turismo específico em si, mas sim uma postura 

na exploração do turismo que respeita o meio ambiente quer em espaço terrestre como no 

marítimo. 

Observação da fauna, já referida, constitui evidentemente um nicho de mercado limitado, 

mas uma actividade de iniciação à observação da fauna marinha – tartarugas, baleias, 

golfinhos, corais e aves pode ter bastante interesse para Cabo Verde. Exige a criação de 

pequenos complexos, de estrutura precária, baseados  com visores transparentes na parte 

emersa do barco que permitem aos turistas visualisar o fundo do mar. 

O turismo de descoberta, excursão, é outro tipo a ser comercializado. Supõe uma logística 

rigorosa nos transportes e nos alojamentos. Esta forma de turismo requer alojamentos de 

dimensão reduzida (da ordem dos 15 a 25 quartos), com conforto suficiente ser luxuosos. 

Dá prioridade ao acolhimento, à descoberta da região e ao intercâmbio. 

É de realçar a a importância dos “excursionistas de Natureza” que, a partir dos alojamentos 

do Sal ou Boa Vista, procuram descobrir uma outra ilha numa excursão de um dia. Esta 

clientela não constitui um sub-segmento, mas a organização de tais excursões, 

especificamente para eles, constitui uma boa introdução à descoberta do país e um 

excelente vector de comunicação. Estas excursões devem basear-se no conforto, 

organização rigorosa, ausência de imprevistos e preços razoáveis. Fogo, Brava, S. Nicolau, 

S. Antão e Santiago representam seguramente destinos ideais para este tipo de excursões. 

Agro-turismo é também uma modalidade do turismo de Natureza que pode servir 

complemento aos turistas activos que procuram o sossego e tentam recuperar o e equilíbrio 

antes de se retornarem aos grandes centros urbanos 
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      1.6.2. Alguns números do turismo em Cabo Verde 
O turismo é sem dúvida o grande motor de desenvolvimento económico em Cabo Verde e a 

sua importância tende a aumentar. Já contribui com mais de 35 por cento da estrutura 

produtiva do país. Os dados do Banco de Cabo Verde revelam que, em 2005, o turismo 

representou cerca de 9,6 milhões de contos cabo-verdianos e 10,4 por cento do PIB 

nacional. Sem esquecer que em 2006 gerou 19 mil postos de trabalho, o que corresponde a 

17 por cento da população activa.  

O ritmo de crescimento do turismo, a que atrás já fizemos referência, encontra uma 

expressão mais acentuada em termos do número de hóspedes que entraram nos 

estabelecimentos hoteleiros, e de dormidas, figura 1.5. No período de 2000 a 2007, 

observou-se um crescimento muito acentuado da procura turística: o número de hóspedes 

mais do que duplicou (de 145 mil, em 2000, passou a 313 mil, em 2007) a uma taxa média 

de 16,5% ao ano. O número de dormidas cresce ainda mais acentuadamente, com 

excepção entre 2001 e 2002.  

No que concerne ao número de hóspedes e dormidas, pode-se observar um crescimento 

acentuado, no periodo de 2000 à 2007 da procura turística pelo gráfico o da figura nº 1.5 

Evoluçao de Hospedes e Dormidas de 2000 a 2007
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Figura 1.5 – Evoluçao de Hóspedes e Dormidas de 2000 a 2007 (Fonte: INE) 
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Quadro 1.2 – Hóspedes/Entradas nos Estabelecimentos Hoteleiros segundo a Ilha, por país de 
residência habitual dos hóspedes em 2007 

País de 
residência 
habitual 

Santo 
Antão 

São 
Vicente 

São 
Nicolau 

Sal 
Bao 
Vista 

Maio Santiago Fogo Brava Total % 

Cabo Verde                        

Caboverdianos 2.701 5.813 651 15.136 2.065 906 14.983 1.415 413 44.083 14,1

Estrangeiros 53 239 139 428 71 20 237 406 16 1.609 0,5

Outros países      

Africa do Sul 5 50 0 59 4 3 184 0 2 307 0,1

Alemanha 1.231 2.393 186 21.414 764 316 3.295 1.465 265 31.329 10,0

Áustria 152 148 38 229 81 23 191 90 19 971 0,3

Belgica+Holanda 222 622 202 4.859 150 94 1.429 265 36 7.879 2,5

Espanha 193 928 47 3.039 390 97 3.810 139 68 8.711 2,8

Estados Unidos 55 553 24 1.700 26 35 2.362 149 28 4.932 1,6

França 1.731 3.728 265 11.087 708 312 4.427 1.130 258 23.646 7,6

Reino Unido 151 1.902 29 40.157 1.239 86 2.924 82 118 46.688 14,9

Itália 474 1.029 70 34.944 8.194 134 1.214 202 63 46.324 14,8

Portugal 210 4.599 49 35.617 901 241 17.422 195 186 59.420 19,0

Suiça 151 338 43 1.570 187 85 520 268 35 3.197 1,0

Outros Paises 296 1.976 67 21.799 753 228 7.788 743 134 33.784 10,8

Total 7.625 24.318 1.810 192.038 15.533 2.580 60.786 6.549 1.641 312.880 100,0

% 2,4 7,8 0,6 61,4 5,0 0,8 19,4 2,1 0,5 100,0

Fonte: INE 

 

No quadro 1.2 apresentamos o número de entrada de estrangeiros e Caboverdianos não 

residentes por ilhas e o total, no ano 2007. Ao analisar-se os dados, sobre a entrada de 

estrangeiros na Ilha de Santo Antão, verificamos que a incidência recai, nas nacionalidades 

francesa, 1.731 hóspedes, e alemã 1.231, respectivamente, 10% e 7,6% do total de 

entradas, ou seja, proporções muito diferentes das do conjunto de Cabo Verde. Encontrou-

se proporções idênticas entre os turistas contactados no estudo realizado na ilha de Santo 

Antão.    
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2. Caracterização da Ilha de Santo Antão  

   2.1. Aspectos geo-demográficos 
Cabo Verde tem uma superfície de 4.033 Km2, encontra-se em pleno Oceano Atlântico a 

cerca de 500 km da costa ocidental africana, nas proximidades da Mauritânia e do Senegal. 

Cabo Verde é formado por dez ilhas, cinco ilhéus e várias ilhotas. As ilhas de Santo Antão, 

S. Vicente, Santa Luzia, S. Nicolau, Sal e Boavista constituem o grupo de Barlavento e 

Maio, Santiago, Fogo e Brava são as ilhas do grupo Sotavento o mapa da figura 2.1  

Santo Antão é a ilha mais setentrional e a segunda maior ilha de Cabo Verde com a 

superfície de 779 km2 estende-se sobre 43 km do Sudeste a Nordeste e 24km de Noroeste 

a Sudeste 

 

  Figura 2.1 – Mapa de localização das ilhas de Cabo Verde                 

(Fonte:imigrantes.no.sapo.pt/page2.CaboVMapa.html) 

 

A ilha é atravessada por uma cadeia montanhosa do Sudeste a Noroeste (figura 2.2) sendo, 

por isso, mais conhecida por a “ ilha das Montanhas”. A sua geomorfologia é dominada por 

formas resultantes de um vulcanismo recente, que provocou um empilhamento de lavas em 

altas montanhas, cortadas por barrancos profundos, com vertentes íngremes ou mesmo a 

pique. 
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 Figura 2.2 – Mapa de Santo Antão (Fonte: Imagem: Bela-vista-net-Santo Antao- map.pjg)         

                                       

 

Na parte alta da ilha, que chega a 1.979 metros no topo de Coroa, existem aparelhos 

vulcânicos bem conservados, como o vulcão do Tope da Coroa e a Cratera da Água das 

Caldeiras. O desmantelamento da estrutura vulcânica dos planaltos deixou relevos 

testemunhos de antigos planaltos e “torres” isoladas no interior dos vales, originando uma 

paisagem de rara beleza cénica pelo seu equilíbrio geométrico, além do seu valor científico 

enquanto interpretação na evolução do relevo vulcânico. 

Santo Antão tem uma população com cerca de 46.300 habitantes. Administrativamente 

compreende 3 concelhos: Ribeira Grande, com duas vilas (a do mesmo nome e Ponta do 

Sol), Paúl, com a vila das Pombas e Porto Novo, com a vila do mesmo nome que ascendeu 

a cidade no ano de 2005. 

Santo Antão é uma ilha essencialmente agrícola com vales verdejantes como o da Ribeira 

Grande, Ribeira da Torre e Paul, com culturas irrigadas e plantas tropicais, especialmente, 

cana-de-açúcar e fruta-pão. Também é considerada a ilha do “grogue”, uma aguardente 

típica feita da cana sacarina. Na produção desta aguardente usam-se, ainda hoje, métodos 

tradicionais, como a moagem, da cana pelo “trapiche”, (figura 2.3), um mecanismo 

rudimentar que funciona a força de tracção humana ou animal, apesar de já existirem 

métodos mecânicos de moagem. O fabrico do grogue associa-se ao cultivo em grande 

escala de cana do açúcar, no interior dos vales irrigados da ilha, onde a amabilidade e a 

hospitalidade das suas gentes em doce harmonia com a paisagem. 
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Figura 2.3 – Trapiche em Ribeira da Cruz – Concelho do Porto Novo (Fonte: imagem JPEG) 

 

Os assentamentos humanos, vilas e aldeias combinam a marca de uma topografia 

montanhosa e a evolução histórica da ilha. Aldeias alcandoradas, caminhos vicinais na 

cintura das escarpas rochosas, terraços e banquetas para o cultivo agrícola são elementos 

característicos de Santo Antão. 

O acesso a Santo Antão faz-se sobretudo a partir da vizinha ilha de São Vicente e a 

circulação entre as duas ilhas faz-se por via marítima. A cidade portuária do Porto Novo é na 

actualidade o principal acesso do exterior. 

Ao chegar de barco à ilha avistamos o concelho de Porto Novo com a sua paisagem árida 

mas, seguindo em direcção ao concelho da Ribeira Grande, a paisagem sofre grande 

alteração, dando lugar a uma vegetação tropical e luxuriante nos vales. Completamente 

diversa é a paisagem quando se atinge a altitude máxima da montanha onde surgem 

eucaliptos, pinheiros e cedros. A vista é fantástica e a temperatura baixa consideravelmente. 

Outros dois locais são “recomendados”, o Vale do Paúl, e o concelho de Ponta do Sol, 

situado junto ao mar, com características tipicamente coloniais. 
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Figura 2.4 – Paisagem montanhosa entre Porto Novo e o Paul 

 

    2.2. Ambiente e Biodiversidade 
A altitude e a orientação do relevo em relação aos ventos dominantes criam condições 

favoráveis a uma grande diferenciação do clima e da vegetação na ilha. A paisagem árida e 

vermelha da vertente sul, em Porto Novo, muda bruscamente quando se avança para uma 

vegetação arbustiva endémica associada à cobertura florestal com essências mediterrâneas 

como o pinheiro das Canárias e ciprestes, eucaliptos e cedros, nas zonas altas do Planalto 

Leste, e descendo para vales verdejantes, da Ribeira Grande, Ribeira da Torre e Paúl. 

Santo Antão, como Cabo Verde em geral, detém uma variedade de recantos ecológicos com 

uma diversidade de flora e fauna típicas de ilhas distantes. Espécies vegetais da 

Macaronésia que constituem relíquias de paleoclimas da Era Terciária que sobreviveram 

nas ilhas subtropicais próximas do velho continente, plantas tropicais da cintura saheliana 

trazidas pelo vento, aves errantes, e plantas exóticas, trazidas por navegantes, 

governadores, e várias gerações de homens que quiseram deixar o marco no universo das 

ilhas. Cabo Verde possui contudo, á diversidade descrita que confere aos ecossistemas 

uma característica de extrema fragilidade que deve ser levada em devida conta no 

desenvolvimento turístico. Um suporte legislativo que regulamente a protecção destes 

ecossistemas e paisagens é uma peça essencial. 
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No quadro 2.1 a rede nacional das áreas protegidas foi criada pelo Decreto-lei nº 3 / 2003, 

de 24 de Fevereiro. As áreas protegidas estão definidas como: reservas, parques e 

monumentos naturais e integrais e ainda paisagens protegidas.  

Quadro 2.1 – Rede nacional de áreas protegidas inicial 

 Ilha Espaço Natural Categoria 
Moroços 

 

Parque Natural 

Cova/Ribeiras 

Paul/Torre 

Parque Natural 

Cruzinha Reserva Natural 

Pombas  Paisagem Protegida 

Santo Antão 

Topo de Coroa Parque Natural 

S. Vicente Monte Verde Parque Natural 

Santa Luzia Santa Luzia Reserva Natural 

Ilhéus Branco e Raso Ilhéus Branco e Raso Reserva Integral 

Monte Gordo Parque Natural 

S.Nicolau Monte do Alto das 

Cabaças 

Reserva Natural 

Salinas de Pedra de 

Lume e Cagarral 

Paisagem Protegida 

Monte Grande  Paisagem Protegida 

Rabo de Junco Reserva Natural 

Baía da Murdeira Reserva Natural 

(Marinha) 

Costa da Fragata Reserva Natural 

Serra Negra Reserva Natural 

Buracona- Ragona Paisagem Protegida 

Salinas de Santa Maria Paisagem Protegida 

Morrinho do Filho Monumento Natural 

Ponta de Sino  Reserva Natural 

Sal 

Morrinho de Açúcar Monumento Natural 

Fonte: Ministério da Economia, Crescimento e Competitividade – Direcção Geral do 

Desenvolvimento Turístico 
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Quadro 2.1 – Rede nacional de áreas protegidas inicial (Continuação) 

Terras Salgadas Reserva Natural 

Casas Velhas Reserva Natural 

Barreiro e Figueira Reserva Natural 

Lagoa Cimidor Reserva Natural 

Praia do Morro Reserva Natural 

Salinas do Porto Inglês Paisagem Natural 

Monte Penoso e Monte Branco Paisagem Protegida 

Maio 

Monte de Santo António Paisagem Protegida 

Boa Esperança Reserva Natural 

Ilhéu do Baluarte  Reserva Natural Integral 

Ilhéus dos Passáros Reserva Natural Integral 

Ilhéus do Curral Velho Reserva Natural Integral 

Ponta do Sol Reserva Natural Integral 

Tartaruga Reserva Natural Integral 

Parque Natural do Norte  Parque Natural 

Monte Caçador e Pico Forçado Paisagem Protegida 

Morro de Areia Reserva Natural 

Curral Velho Paisagem Protegida 

Monte de Santo António Monumento Natural 

Ilhéu de Sal-Rei Monumento Natural 

Monte Estância Monumento Natural 

Boavista 

Rocha Estância Monumento Natural 

Serra Malagueta Parque Natural 
Santiago 

Serra do Pico de Antónia Parque Natural 

Fogo 
Bordeira, Chã das Caldeiras e 

Pico Novo 

Parque Natural 

Ilhéus do 

Rombo 

Ilhéus do Rombo Reserva Integral 

Fonte: Ministério da Economia, Crescimento e Competitividade - Direcção 

Geral do Desenvolvimento Turístico 
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  Figura 2.5 – Dragoeiro em Santo Antão 

Outras áreas protegidas serão criadas. Estudos de delimitações mais pormenorizados já 

começaram nas ilhas Orientais para depois continuarem nas restantes ilhas. As delimitações 

iniciaram-se nas ilhas mais planas, Sal, Boavista e Maio, prosseguindo actualmente nas 

ilhas de Santiago, S. Nicolau, S. Vicente. Nas ilhas mais planas há maior risco do 

desenvolvimento do turismo de massa. No estudo da biodiversidade de Cabo Verde, uma 

zona ou área determinada, devemos diferenciar o meio terrestre do marinho. O meio 

terrestre, quer em termos de fauna como de flora, apresenta grosso modo um baixo valor de 

biodiversidade. O meio marinho, pelo contrário, sofre a influência da corrente fria das 

Canárias o que associado ao carácter tropical das águas, características que nos permitem 

confirmar que o arquipélago de Cabo Verde apresenta uma grande biodiversidade marinha, 

mas de biomassa reduzida. Portanto, apesar da aridez da paisagem, a biodiversidade 

constitui um importante recurso turístico em Cabo Verde. Contempla cerca de uma centena 

de plantas endémicas, quatro dezenas de aves reprodutoras, das quais duas dezenas são 

endémicas, e mais de uma dezena de répteis endémicos. 
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                         Figura 2.6 – Aspectos da Biodiversidade 

O estado actual da diversidade biológica do arquipélago descrito na “Primeira Lista 

Vermelha de Cabo Verde”, publicada em 1996. Gomes et al. (1998) consideram alarmantes 

algumas das estatísticas aí mencionadas: “estão ameaçadas mais de 26% das 

Angiospérmicas, mais de 40% das Briófitas, mais de 65% das Pteridófitas e mais 29% dos 

Líquenes, quanto à flora; estão ameaçadas mais de 47% das aves, 25% dos répteis 

terrestres, 64% dos Coleópteros, mais de 57% dos Aracnídeos, e mais de 59% dos 

Moluscos terrestres, quanto à por parte da fauna. Quadro 2.2 e 2.3, dados publicados em 

1999 , Estratégia Nacional e Plano de Acção sobre a Biodiversidade.  

Quadro 2.2 – Situação actual da Biodiversidade vegetal em Cabo Verde  

Espécies indígenas e endémicas 

Total 
Extintas ou 
com estatuto 
de ameaça 

Endémicas Endémicas 
ameaçadas 

Categoria 

Nº Nº % Nº Nº % 

Líquenes 320 93 29.1 7 1 14.3

Briófitas (Hepáticas e Antocerotas 39 21 53.8 _ _ _

Briófitas Musgos 110 39 55.5 15 6 40.0
 
Pteridófitas 32 21 65.5 _ _ _

Angiospérmicas 240 64 26.7 84 45 53.6
Fonte: Mies (1996); Frahn et al.(1996); Lobin e Ormonde (1996); Gomes et al. (1996) 
--- - Dados não disponíveis 
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Quadro 2.3 – Situação actual ( dados de 1999 ) da Biodiversidade animal em Cabo Verde 

Espécies indígenas e endémicas 

Total 
Extintas ou 
com estatuto 
de ameaça 

Endémicas Endémicos 
ameaçados 

Categoria 

Nº Nº % Nº Nº % 
Moluscos extramarinhos água doce 12 8 66.7 4 3 75

Moluscos terrestres de água doce 37 21 56.8 15 10 66.7
Crustáceos de água doce 
(Camarões) 4 4 100.0 _ _ _

Aracnídeos 111 64 57.7 46 36 78.3

Insectos Coleópteros 470 301 64.0 155 128 82.6

Reptéis Terrestres 28 7 25.0 25 7 28

Aves 36 17 47.2 13 8 61.5
Fonte: Mies (1996); Frahn et al.(1996); Lobin e Ormonde (1996); Gomes et al. (1996) 
--- - Dados não disponíveis 

 

2.3 - Potencialidades ecoturísticas de Santo Antão 
Santo Antão, é considerada uma das mais pitorescas ilhas de Cabo Verde, caracterizada 

por uma diversidade floral que se procura preservar principalmente pelas duas áreas 

protegidas seguintes e a que se fez referência no quadro 2.1: 

• Cova, Ribeira da Torre e Ribeira de Paúl (3,217 ha) 

É uma área que incorpora a maior representatividade do ecossistema húmido e 

montanhoso, com uma diversidade de vegetação natural que constitui um agradável 

centro endémico de diversidade de plantas; 

• Moroços (617ha) 

A área apresenta uma sequência de zonas de uma fileira climáticas desde uma zona 

seca de baixa altitude até uma zona sub-húmida de encosta e de cume de várias 

montanhas. A diversidade das zonas climáticas é a responsável pela variedade 

florística da área, já que grande parte da comunidade de vegetação mantém-se 

intocada pela actividade humana e é dominada por espécies nativas. 

• Cruzinha – reserva natural  

Tendo em conta que as tartarugas são uma das singularidade ecoturistica em Cabo Verde, 

particularmente em Santo Antão na praia da Cruzinha já considerada uma reserva natural. 

Neste sentido, o Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas tem em curso um 
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projecto, que se encontra numa 1ª fase, de sensibilização à comunidade local no sentido de 

manter a conservação e preservação dos recursos. E numa 2ª fase do projecto, após a 

estruturação de um plano de gestão de forma a assegurar uma sustentabilidade, a praia da 

Cruzinha, reserva natural será lançada e divulgada como actividade ecoturística  

Estas áreas são consideradas com grande potencial para promoção e desenvolvimento 

turístico devido à beleza natural e paisagens diversificadas. O ecoturismo poderá tirar 

partido de: 

 A tranquilidade e diversidade de expressão cultural das populações locais; 

 Paisagens de rara beleza natural; 

 Manifestações culturais nomeadamente, músicas e danças tradicionais, gastronomia 

variada; 

 Itinerários pitorescos  (já trabalhados); 

Paralelamente a flora e a fauna marinha, particularmente na vila de Ponta do Sol e Cruzinha 

no Concelho da Ribeira Grande representam potencialidades, por exemplo, para: 

 Passeios turísticos no mar para a observação da costa terrestre da Vila da Ponta do 

Sol, 

 Observação de baleias entre os meses de Fevereiro e Abril, 

 Mergulho, 

 Pesca desportiva, 

 Observação de jovens tartarugas na zona de “Tachinha” e da desova de tartarugas 

na praia de Cruzinha 
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Fonte: Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas 

Figura 2.7. Observação de Tartaruga pelo visitante na Cruzinha – S.Antão. 
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3. Percepções, motivações e práticas sobre a sustentabilidade do 
turismo em Santo Antão  

    3.1. Objectivos e métodos  

O trabalho que se apresenta teve como principais objectivos: 

• Identificar os tipos de turistas que visitam a ilha de Santo Antão e tentar perceber 

a partir das suas motivações e práticas como se colocam num espectro de 

ecoturistas de “hard” a “soft”, de ecoturista segundo Weaver, (2002) 

• Avaliar se as percepções de sustentabilidade dos diferentes tipos de turistas são 

distintas. 

Para atingir os objectivos acima propostos realizamos um inquérito por questionário (em 

anexo 1) em três versões: português, francês e inglês. A elaboração do questionário teve as 

seguintes etapas: 

• Levantamento bibliogáfico e contactos no terreno. 

• Elaboração do questionário de inquérito seguido do respectivo teste e da tradução as 

versões inglês e francês. 

• Realização dos inquéritos nas ilhas de Santo Antão e S.Vicente. 

• Sistematização dos dados, com o tratamento da informação e análise dos 

resultados. 

O trabalho foi desenvolvido nas duas ilhas, de Santo Antão nos três concelhos, Ribeira 

Grande, Paul e Porto Novo, na ilha de S.Vicente por ser a ilha vizinha passagem obrigatória 

para Santo Antão. A recolha de informação iniciou-se com levantamento bibliográfico das 

potencialidades em belezas cénicas, sociais, culturais e ambientais de Santo Antão 

acompanhado pesquisas no terreno, e entrevistas exploratórias a diversas entidades da 

administração pública e dos serviços serviços do sector do Turismo, Ambiente e da 

Biodiversidade.  

O questionário encontra-se estruturado em 17 tópicos, na maior parte, compostos por 

questões fechadas, divididas em:  

                   a) Aspectos sócio demográficos do turista (idade, sexo, nível de escolaridade, 

profissão             
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                  b) Características da viagem (se já tinha estado em Santo Antão; duração da    

viagem; objectivo da viagem; principal motivação da viagem; viaja na 

companhia de quem; fontes de informação consultadas;  

c) Percepção de sustentabilidade do turismo designadamente: 

1. A noção de turismo sustentável – pergunta aberta 

2. Importância dada pelo inquérito às 3 dimensões da sustentabilidade 

do turismo pedindo para distribuir 10 pontos por estas 

                  d) A avaliação do impacto do turismo em Santo Antão segundo16 itens (5 a 6 por 

dimensão) de sustentabilidade usando uma escala de Likert. 

e) Modos de experênciar as viagens de férias – 20 itens avaliados pela escala       

de Likert 

f)  Actividades e sítios visitados -pergunta de sim / não  

g) O grau de satisfação do turista, segundo a escala de Likert 

 

As escalas de grau de acordo de Likert, usadas são de cinco pontos em que 1 significa 

discordo muito e 5, concordo muito e ainda 6 codifica não sei” e 7, “não responde” 

 Como já foi dito os inquéritos foram realizados em Santo Antão e em S. Vicente aos turistas 

que regressavam da primeira ilha. As entrevistas tiveram início na última semana de Maio/ 

08 com o término na última semana de Setembro / 08. A amostra resultante é constituída 

por 80 inquiridos. Inicialmente pretendia-se uma amostra maior, por volta de 150 pessoas. 

Dado a configuração da ilha de Santo Antão e as características do turismo de natureza, a 

dispersão dos turistas é grande e os contactos com estes é difícil, tanto mais que o período 

de Maio a Setembro coincide com a época baixa do turismo em Santo Antão. No entanto, 

considera-se a amostra suficientemente representativa, para um primeiro ensaio. Os 

inquéritos foram conduzidos essencialmente com a colaboração dos guias turísticos, das 

residenciais, aldeias turísticas e hotéis em Santo Antão e S. Vicente. A receptividade dos 

visitantes foi excelente. Os casos de recusa a responder não foram relevantes.  

A sistematização dos dados e tratamento da informação foram realizados com o software 

SPSS 15.0. e a síntese dos resultados no programa software excell. A identificação dos 

tipos de turistas teve como trabalho preparatório uma  análise das frequências estatísticas e 

cruzamentos das variáveis.       
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         3.1.1. Identificação e caracterização 
Para identificar os tipos de turistas, utilizou-se uma análise de cluster. Os casos a agrupar 

compreendem os 80 turistas inquiridos e as variáveis os 20 itens relativos ao modo de 

experienciar em relação aos quais se tinha pedido o grau de acordo avaliado por uma 

escala de Likert. Para que os indivíduos que não responderam ou responderam ”não sei” a 

um dos itens não fossem eliminados da análise de cluster, foi necessário converter estas 

respostas em “indiferente”. Usou-se como medida de dissemelhança dos indivíduos a 

distância Euclidiana, e, como método de agregação, o método Ward. Depois de vários 

ensaios reteve-se uma solução de 3 tipos. Os resultados da análise de cluster, o 

dendrograma e o quadro dos casos, encontram-se no anexo 3.2. 

Para caracterizar os diferentes tipos, trabalhou-se o grau de acordo sobre os 20 itens como 

variável contínua, apurando o valor médio e, como variável nomina, obtendo a distribuição 

dos indivíduos por 3 categorias agregadas: discordo (nos valores 1 e 2 a escala de Likert, 

indiferente (valor 3) e concordo (valor 4 e 5), o “não sabe”e “não responde” respostas foram 

assumidas como valores missings.” 

Apuramos, também, por cada tipo as variáveis relativas ao principal motivo da viagem, 

fontes consultadas na preparação desta, as actividades realizadas, sítios visitados, o grau 

de satisfação e características sócio-demográficas.  

A validação da solução retida foi realizada pelo método das variáveis externas, aplicando o 

teste de Qui-quadrado e a análise de variância a um factor.  No anexo 3 apresentamos os 

resultados destes testes. A análise destes mostra que para diversos itens das variáveis – 

grau de satisfação, fontes de informações consultadas, obteve-se valores do Qui-quadrado 

a que se associam probabilidades de ocorrência sob a hipótese nula muita reduzidas 

(0,1%), podendo nestes casos admitir-se que existem diferenças muito significativas entre 

os 3 tipos de turistas,  ou seja, as proporções dos diferentes atributos de cada variável, são 

diferentes nos três. 
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  3.1.2. Avaliar as percepções dos turistas  
O estudo das percepções dos turistas de Santo Antão quanto à sustentabilidade do turismo 

foi baseado na noção de turismo sustentável que explicitaram, na importância atribuída às 3 

dimensões da sustentabilidade e na avaliação dos impactos do turismo na ilha de Santo 

Antão de acordo com 16 aspectos distribuídos pelas três dimensões sustentabilidade.  

A pergunta aberta foi feita para se perceber a relevância do tópico para os inquiridos. Dos 

80 inquiridos 63 indivíduos, correspondendo a 66,3%, responderam a esta questão aberta. 

Através da uma análise qualitativa das respostas, verificámos que aqueles que responderam 

o fizeram de uma forma aceitável, donde concluímos que o tópico é relevante para os 

inquiridos. 

 

Para determinar quais as dimensões de sustentabilidade do turismo que consideravam mais 

importantes pedimos aos inqueridos que distribuíssem 10 pontos pelas três dimensões de 

sustentabilidade:  

1. Dimensão ambiental – Protecção da Natureza e dos recursos naturais (consumo de 

água, destruição da vegetação ou de animais). 

2. Dimensão sócio cultural – Manutenção da cultura local e da qualidade de vida (estilo 

de vida, segurança). 

3. Dimensão económica – Melhoria das condições de vida económica dos habitantes 

locais (emprego, negócios …)  

Para determinar as percepções dos turistas sobre os aspectos mais específicos dos 

impactos do turismo em Santo Antão, perguntou-se aos inquiridos qual o seu grau de 

acordo sobre as 16 preposições de uma lista adaptadas de Contrell et al (2004).  O grau 

de acordo foi estabelecido por uma escala de Likert de 5 pontos em que 1 significa 

discordo muito e 5, concordo muito, e 6 e 7, não sabe” e “não responde”, 

respectivamente. Por exemplo:  

Tendo em conta a sua experiência em Santo Antão, os impactos importantes do turismo 

são “o ruído e poluição do ar pela circulação de automóvel”?  
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4. Análise dos Resultados  

4.1- Perfil do turista de Santo Antão 
A análise da informação contida no quadro 4.1 indica que a nossa amostra é composta por 

turistas maioritariamente de origem francesa, do género, feminino (60%), com idades na 

faixa etária dos 25 a 50 anos e com elevado nível de instrução. Diga-se que mais de ¾ tem 

uma formação superior. A maior parte destes turistas (91%) viajava pela 1ª vez a Santo 

Antão, apesar principal objectivo da visita a Cabo Verde não ser Santo Antão (60%), 

Entretanto uma elevada % dos turistas tem na procura da natureza a principal motivação 

para a viagem à ilha. Uma natureza que não é apenas “sol, praia e mar”, dado que nenhum 

dos inqueridos assinalou essa opção. A duração de estadia é, em média, de 5 dias na ilha 

de Santo Antão, e 8 dias nas outras ilhas com máximo de 13 em Cabo Verde. 

Quadro 4.1 – Perfil dos turistas  

Perfil do Turista 

Variáveis  N % Variáveis  N % 

Género    
Principal objectivo da visita à 
S.Antão     

Maculino 32 40 Sim 32 40 
Feminino 48 60 Não 48 60 

Idade   Duração da estadia S.Antão 5 38 
<25 6 9 Duração nas outras ilhas 8 62 

25-50 51 63 Principal motivação a S. Antão   

≥50 23 28 Natureza 48 60 
Nivel de escolaridade   Natureza, praia, sol e mar 21 26 

≤ Estudos secundário 19 24 Motivos gerais 11 14 
Bacherelato e 
Licenciatura 28 35 Idioma   
Mestrado e 

Doutoramento 31 38 Português 12 15 
1ª Visita a S.Antão   Francês 49 61 

sim 73 91 Inglês 19 24 
não 7 9    

 

Para além das variáveis que constam no quadro, analisamos outras características da 

viagem: com quem viajou e fonte de informação consultada sobre o destino antes da 

viagem. De acordo com os resultados dos cruzamentos e das médias verificou-se que: 

Dos 80 inquiridos, 71,3 %, o que corresponda a 57 indivíduos, viajavam na companhia de 

um amigo ou familiar, 12,5% (10 indivíduos) viajavam em grupo de turistas organizado por 

uma agência, 11,3% (9) viajavam em grupo de amigos e 5% (4) viajavam sozinhos. Quanto 
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às fontes de informação, 82,5%, ou seja, 66 turistas consultaram pelo menos uma fonte 

enquanto 17,5%, ou seja, 14 turistas não consultaram qualquer fonte. Contudo, 11,4% dos 

80 turistas consultaram mais de uma fonte de informação. As fontes consultadas foram: 

Internet, com 48;8%, amigos ou parentes, 28,8%, revistas turísticas de destino 18,8%, guias 

de viagem, 15%, e revistas de tour operadores, 7,5%.  

Pela análise das variáveis podemos caracterizar o perfil do turista de Santo Antão como 

sendo: maioritariamente feminino, com idade inferior a 50 anos, com alto nível de formação 

académico, com preferência por viajar em pequenos grupos de familiares ou de amigos, 

informado e amante da natureza.  

Confrontando com a classificação dos quatro tipos de ecoturistas de Lindberg (1996), 

definidos através de elementos como a dedicação e o tempo, as expectativas, o local para 

onde se viaja, e a forma como se viaja, podemos considerar o perfil do turista de Santo 

Antão como - Turista de Natureza Dedicado (dedicated nature tourists): pessoas que 

viajam especificamente para ver áreas protegidas e que querem perceber história natural e 

cultural do local. 

     

    4.2. Caracterização da tipologia  

Na bibliografia encontramos tipologias várias de turistas, que se distinguem pelas técnicas 

que usam e pelos critérios em que se baseiam. Segundo, Swarbrooke & Horner (1999),  

entre estes critérios encontramos o lugar específico onde o turista se encontra as 

actividades de tours envolvidas e participadas; os sítios visitados e actividades realizadas; A 

maior parte dos estudos baseia-se nas motivações. Contudo estas tipologias partem de 

diferentes construções teóricas e métodos o que torna muito difícil compará-las entre si.  

Entre outros autores, Cohen (1979) e Elands e Lengkeek (2000) estudaram esta questão 

das diferenças de percepção de sustentabilidade. Elands e Lengkeek (2000), adaptando as 

reflexões teóricas de Cohen (1979) sobre os “modos de experenciar” incorporadas nas 

actividades, e que compreendem as categorias recreativas, de diversão, experiencial, 

experimental e existencial, criaram uma tipologia de turistas, com 5 modos de experienciar:  

1. Mudança (procura da Natureza como escape) 

2. Dedicação (procura de autenticidade cultural) 

3. Interesse (procura de informação verbal e escrita) 
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4. Divertimento (procura de lazer e desporto) 

5. Aventura (procura de participação activa na Natureza) 

Para estabelecer uma tipologia de turistas da Ilha de Santo Antão, usamos os mesmos 

critérios de Elands e Lengkeek (2000), ou seja, o grau de acordo obtido dos turistas sobre 

20 afirmações relativas às motivações e modos de experienciar as férias (quadro 4.2). De 

várias soluções obtidas da análise de clusters e analisadas, retivemos uma solução com três 

tipos: 

Tipo 1 – Mudança, Dedicação e Interesse  

Tipo 2 – Interesse e Divertimento 

Tipo 3 – Dedicação à Natureza  

Analisando o quadro 4.2 dos resultados sobre o modo de experênciar as férias podemos 

abservar alguma percentagem diferenciado entre os três tipos de turistas, que confere a 

identificação acima referida. 
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Quadro 4.2 Modos de experienciar as viagens de férias 

Número de turista, em %, segundo concordam ou discordam  

de cada item, por tipo de turista 

Tipo 1 (N= 24)  Tipo 2 (N=23)  Tipo (N=33)  Total (N=80) 
Motivações das férias 

Discordo  Concordo Discordo  Concordo Discordo Concordo Discordo Concordo 

Tenho um trabalho  estressante preciso escapar de vez em quando  4,2  74 26 48 27 15 20 55 

Procuro paisag.selvagens e originais onde não encontro ninguém.  4  74 17 72 15 76 12,7 64,6 

Nas férias leio informações fixadas lugares turisticos  4  71 30 39 39 27 26,3 43,8 

Procuro desafios desportivos  e surpresas  13  33 44 26 30 36 28,8 32,5 

Para mim férias significa mergulhar total/ na cultura dos outros  0  92 4 65 9 72 5 76,3 

Conforto , p/ mim não  é imporante quando estou de férias  8  63 60 13 27 3 31,3 36,3 

Férias é forma de conhecer a mim próprio  4  58 22 52 24 55 17,5 55 

Quando estou de férias sempre visito igrejas, centros históricos da cidade  13  58 13 70 21 64 16,3 63,8 

Gosto de estar sózinho(a) c/a natureza por horas sem fim  0  42 52 35 18 64 22,5 40,8 

Gosto quando os guias turisticos contam histórias e dão informções.da natureza  0  83 4 83 12 61 6,3 73,8 

Nas minhas férias faço‐me acompanhar de um guia de viagem um mapa da região  8  71 17 61 6 82 10 72,5 

A coisa mais importante nas minhas férias é o relaxe  8  54 30 44 30 36 23,8 43,8 

Gosto de visitar lugares onde chegam poucos turistas  8  71 13 61 9 82 10 32,5 

Nas férias gosto de ouvir falar a lingua do meu próprio país  17  29 35 39 82 3 50 20 

Para mim os primeiros dias de férias são p/ desligar e esquecer o emprego ou trab. domest 4  83 17 57 18 49 3,8 61,8 

Nas férias gosto de aprender alguma coisa a cerca da cultura e dos costumes locais  4  88 13 78 6 79 7,5 81,3 

Nas férias gosto de comer comida do meu país  29  46 65 17 12 60 32,5 43,8 

Não tenho objecções a condições rudimentares quando estou de férias   33  25 26 52 61 9 42,5 26,3 

Tenho que ir de férias, pelo menos uma vez por  ano para recuperar  4  96 13 52 13 73 6,3 73,8 

Quando um  lugar se torna muito turístico, não gosto de lá voltar  8  71 4 65 3 79 5 72,5 
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Tipo 1 – Mudança, Dedicação e Interesse. Os turistas do tipo 1, são os indivíduos da 

mudança, porque procuram a natureza como escape (75 %), procuram paisagens 

selvagens (74%), as férias são entendidas como momento de relaxe (54 %) e de 

recuperação (96%) em que o conforto não é importante (63 %). Combinam a mudança com 

a dedicação ou a busca de autenticidade/ cultural, pois entendem as férias como uma 

oportunidade para mergulhar na cultura dos outros (92 %). São movidos também pelo 
interesse porque cuidam de ler informações escritas sobre os destinos das viagens (71 %), 

gostam de visitar os lugares históricos de vilas (58%). 

Tipo 2 – Interesse e Divertimento. Os turistas do tipo 2, são indivíduos orientados para o 

divertimento porque permanecem mais nos centros das vilas, visitam igrejas (70%), 

agrada-lhes ambientes familiares uma vez que gostam de ouvir a língua do próprio país 

(39%), dão importância ao conforto (63%) e são dos que menos procuram ficar sozinhos 

com a Natureza (52%). São um grupo de interesse, porque procuram informações orais e 

visual e apreciam as histórias contadas pelos guias turísticas (83%), visitam igrejas e centro 

históricos (70%),  

Tipo 3 – Dedicação à Natureza. Os turistas do tipo 3, são aqueles que parecem ser mais 

orientados pela aventura  pois gostam de estar sózinhos (a) com a Natureza horas sem fim 

(64%), procuram paisagens selvagens e originais onde não encontrem ninguém, ou seja  

buscam o auto-conhecimento (55 %), gostam de lugares pouco turistícos (79%), têm 

objecções a condições rudimentares (61%), mas são os que mais revelam indiferença em 

relação ao conforto (70%). 

Entre estes, como os tipos 2, são mais os que discordam com o desafio desportivo e 

surpresas. Os turistas do tipo 3 parecem procurar mais a comunhão com a natureza do que 

o desafio e os seus próprios limites. O modo de experienciar será a dedicação, não no 

sentido da autenticidade cultural, mas da comunhão com a Natureza. Ao contrário dos 

turistas do tipo um não procuram a Natureza como escape ou como relaxe. 

Para caracterizar os tipos de turistas recorremos também à análise das actividades 

praticadas e dos sítios visitados durante a estadia em Santo Antão, com apoio no quadro 4.3 

e 4.4, respectivamente.  
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Quadro 4.3 – Actividades praticadas pelos turistas 

                           Tipos de Turista  

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Total 
Actividades praticadas N=24 % N=23 % N=33 % N=80 % 

Trekking soft caminhadas em pedestre 19 79 16 70 27 82 62 78
Observação de aves tartarugas golfinhos 
baleias 8 33 5 22 3 9 16 20
Mergulho recreativo 2 8 0 0 4 12 6 8
Pesca tradicional com pescadores na baía 
de Ponta de Sol 2 8 0 0 2 6 4 5
Refeições em restaurantes típicos 19 79 18 78 26 79 63 79
Um trapiche no fabrico de grogue 16 67 8 35 15 45 39 49
Degustaçâo de um bom grogue (ou 
aguardente) 13 54 16 70 13 39   42 53
Visitas em centros de vilas coloniais ou 
típicos 19 79 12 52 17 52 48 60
Trabalhos voluntários ou solidários, 
arranjos de escolas 4 17 2 9 1 3 7 9
Observação de paisagem e natureza 21 88 19 83 29 88 63 79
Compra de artesanatos 11 46 9 39 10 30 30 38
Actividades nocturnas de lazer, pubs, 
discotecas 3 13 5 22 5 15 13 16
Músicas e danças tradicionais 9 38 6 26 9 27 24 30
Passeios turísticos na baía da Ponta do Sol 17 71 11 48 21 64 49 61
 

Os turistas do tipo 1, turistas de mudança, dedicação e interesse, são os que mais 

participaram na observação de aves, tartarugas e golfinhos (33 %, contra 20% do total dos 

turistas da amostra), na visita a um trapiche do fabrico de grogue (67%), na pesca 

tradicional com os pescadores na baía de Ponta do Sol (8%), na compra de artesanato 

(46%), em trabalhos voluntários como arranjos das escolas (17%). Uma percentagem 

elevada faz trekking ou caminhadas pedestres (79%)  

Os turistas do tipo 2, turistas de Interesse e divertimento, são os que mais participam na 

degustação do grogue (70%) e em actividades nocturnas de lazer, pubs e discotecas (22%). 

São menos os que participam em músicas e danças tradicionais (26%). Mais de metade 

(52%) visitou um centro de vila colonial ou típico.  

Os turistas do tipo 3, sendo de Dedicação à Natureza são os que mais praticam trekking e 

caminhadas em trilhos pedestres (82%), actividades de mergulho (12%) e os que mais 

desfrutam da observação de paisagens e da Natureza (88 %); são os que mais procuram 

mapas e guias de viagens (82%). 
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Quadro 4.4 – Sitios visitados 

 
Da análise de sítios percorridos a pé e de carro pelos turistas (quadro 4.4), concluímos que 

os itinerários a pé de Ponta do Sol / Cruzinha, Cova / Paul e Coculi / Cruzinha foram os mais 

percorridos. Estas três localidades são muito visitadas por caminheiros, talvez por terem 

trilhos mais trabalhados e estejam a menor distância do centro das vilas de Ponta Sol e o 

Paúl, onde se localizam as residenciais. Seguem-se os sítios percorridos de carro, ou sejam, 

os vales da Ribeira Grande / Ribeira da Torre e a Zona de Água das Caldeiras que, são 

trajectos ao longo do caminho aos principais três concelhos da ilha. As outras localidades de 

itinerário tanto a pé como de carro e mais distantes, tiveram menor aderência, 

provavelmente porque a duração média da estadia em Santo Antão, de 5 dias, não será 

suficiente para fazer os percursos mais longos. 

Poucos são os turistas, de qualquer dos três tipos, que fizeram a observação da desova de 

tartarugas na praia da Cruzinha. Actualmente as tartarugas são observadas pelos turistas 

por mero acaso durante o trajecto por estas localidades. Se a fizemos constar no inquérito, 

foi por ser uma das potencialidades inventariadas na ilha de Santo Antão com forte poder 

atractivo para a actividade ecoturística na Ilha. 

No quadro 4.5, fazemos um resumo das características dos três tipos de turistas 

identificados: 

O tipo 1 reúne turistas que procuram a Natureza para aliviar o stress e fugir do ambiente 

quotidiano, longe de muita gente. Estes turistas dispensam horas sozinhos para observar a 

flora e a fauna, eventualmente, mais do que para visitar centros das vilas, procuram inteirar-

se da cultura dos outros, buscam novos destinos, por razões de identidade, de ambiente e, 

para conhecer as pessoas locais e as suas tradições. Faz recolha de informações sobre o 

destino turístico, sobre a natureza, a cultura e atracções, através de brochuras e guia 

Tipos de turista 

Tipo1 Tipo 2 Tipo 3 Total 

Sítios visitados N=24 % N=23 % N=33 % N=80 % 

Ponta do Sol/Cruzinha 16 67 15 65 22 67 57 71
Cova /Paul 16 67 15 65 27 82 58 73
Coculi/ Corda  6 25 8 35 18 55 32 40
Chã de Pedras/Lagoa 1 4 3 13 5 15 9 11
Ribeira Torre/ Água Caldeiras 7 29 11 48 10 30 28 35
Vales de Ribeira Grande, R.daTorre 15 63 9 39 17 52 41 51
Zona de Águas das Caldeiras com 
vegetação arbustiva 6 25 9 39 11 33 26 33
Topo de Coroa, ponto mais alto da Ilha 2 8 4 17 5 15 11 14
Praia da Cruzinha observar desova de 
tartarugas 5 21 2 9 3 9 10 13
Miradouro da Tachinha para observar as 
jovens tartarugas 4 17 3 13 3 9 10 13
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O tipo 2 compreende turistas que procuram a Natureza mais do ponto de vista paisagístico 

e não para actividades de descoberta, preferindo mais sol, praia e mar. Daí que quer a 

Natureza e quer a cultura são os seus menores interesses. São os turistas mais 

interessados em informações orais e visuais. Preferem actividades de lazer, gostam de 

conforto, eventualmente, para visitar os centros das vilas. 

O tipo 3 compõem-se por turistas que, podem ficar horas sem fim na Natureza, por 

exemplo, andando de bicicleta enquanto gozam a paisagem, flora, fauna como forma de um 

auto-conhecimento e não a Natureza como uma fonte de descanso e de relaxe. Apreciam 

lugares calmos, procuram informações com ajuda de mapas e guias e são indiferentes ao 

conforto, embora requeiram condições mínimas. 
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Quadro 4.5 – Caracterização da tipologia  

Caracteristicas 

Tipos Nº Tipologia 

Modos de experienciar as viagens das férias 
% 
 

Actividades 
praticadas 

 
% 
 

Sitios visitados 
 

% 
 

Escape do trabalho stressante 76 Trabalho voluntário 17 Ponta/Cruzinha 83 
Procura paisagens selvagens 74 Observação de aves 33 Cova /Paúl 67 
Lê informações fixadas locais 71 Visita trapiche 68 Paúl /R da Torre 53 

Para mergulhar na cultura dos outros 92 Compra de artesenato 46 
Observação da desova  de 
Tartarugas 21 

Conforto não é importante 63       
Gosta de ouvir histórias dos guias sobre  Natureza  83       
Serve para relaxe  54       
Viaja sempre acompanhado de Mapas 71       
Gosta de  lugares com poucos turistas 71       
É para desligar e esquecer da rotina  83       

 Tipo 1 24 
Mudança 

Dedicação 
Interesse 

Aprender com a cultura dos outros 88       
Gosta visitar igrejas e centros históricos de vilas 70 Degustação do grogue 70 Ponta Sol/Cruzinha 65 
Gosta de ouvir histórias dos guias 83 Actividades nocturnas 22 Cova /Paúl 65 
Gosta de ouvir lingua do seu país 39       

Tipo 2 23 Interesse e 
Divertimento 

Sem objecções a condiçoes rudimentares 52       
Pratica desafios desportivos  30 Trekking  82 Ponta Sol /Cruzinha 67 
Indiferente ao conforto nas condições minimas 95 Mergulho recreativo  12 Cova /Paúl 82 
Estar só na Natureza  64    Coculi /corda 55 
Faz-se acompanhar de mapas e guias 82    Paúl /Ribeira doTorre 62 
Gosta de lugar com poucos turistas 79        

Tipo 3 33 Dedicação à 
Natureza 

Lingua é importante 81        
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    4.3.  As percepções de sustentabilidade 

Os resultados encontram-se representados nos quadros 4.6, 4.7, 4.8, 4.9. 

Quadro 4.6 – Pontuações atribuídas às três dimensões da sustentabilidade, por tipos de 

turistas 

Tipos Estatística 
Impacto 

ambiental 
Impacto 
social 

Impacto 
económico 

Média 3,46 3,13 3,50 

N=24 1 

Desvio Padrão 1,285 1,541 1,615 

Média 4,22 3,22 2,87 

N=23 2 

Desvio Padrão 1,506 0,902 0,968 

Média 3,80 3,15 3,06 

N=33 3 

Desvio Padrão 1,075 0,795 0,966 

Média 3,82 3,16 3,14 

N=80 Total 

Desvio Padrão 1,291 1,084 1,209 

 

Pela análise do quadro 4.6, onde apresentamos as médias das pontuações, atribuídas a cada 
uma das dimensões de sustentabilidade, verifica-se que a maior relevância foi atribuída, pelo 
conjunto dos turistas, à dimensão ambiental, com 3,82 pontos, seguida da dimensão cultural, 
com 3,16 pontos e da dimensão económica, com 3,14 pontos. A diferença entre as médias do 
impacto ambiental e do impacto sócio cultural é de 0,66 e do impacto ambiental e do impacto 
económico, de 0,68. Estas diferenças, no entanto, têm pouco significado do ponto de vista do 
teste de Qui quadrado. 

Os turistas do tipo 2 são aqueles que revelaram dar maior importância às dimensões 
ambiental e social da sustentabilidade, respectivamente, com 4,22 e 3,22 pontos e, por 
conseguinte a menor relevância à dimensão económica, 2,87 pontos. Pelo contrário, são os 
turistas do tipo 1 que parecem dar maior importância à dimensão económica, 3,50 
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Quadro 4.7 – Grau de acordo sobre os impactos ambientais importantes do turismo em Santo 
Antão, por tipos de turistas 

 

Número de Turistas, em %, por Grau 
de Acordo  Impacto Ambiental  Tipos de 

Turistas 

Número 
total de 
turistas 

Valor Médio 
do Grau de 
Acordo 

      
Nº Discordo Indiferente Concordo 

1 24 1,83 24 58 0 42 

2 20 1,90 23 39 17 30 
Ruido e Poluição do 
ar pela circulação de 

automóvel 
3 32 1,66 33 61 9 27 

1 24 1,88 24 50 12 38 

2 19 2,16 23 30 9 44 
Lixo espalhado pelos 

turistas 
3 31 1,58 33 67 0 27 

1 24 2,58 24 17 8 75 

2 21 2,43 23 24 9 67 
Esgotamento dos 
recursos naturais 

(água) 
3 30 2,60 33 17 7 77 

1 24 2,04 24 46 4 50 

2 19 1,89 23 51 5 42 
Poluição da água do 

mar 
3 31 1,84 33 52 13 35 

1 24 1,83 24 58 0 42 

2 21 1,71 23 17 14 29 
Destruição da 

vegetação pelo 
pisoteio e arranque 
de plantas e flores 3 30 1,60 33 60 20 20 

1 23 2,30 24 26 17 57 

2 17 2,18 23 35 12 53 
Perturbação dos 
animais marinhos 

(ex.tartarugas) 
3 27 1,96 33 41 22 37 

1 24 2,38 24 24 14 62 

2 19 2,00 23 42 16 42 

Perda de plantas e 
animais raros que só 

existem em C.V 
3 27     1,93 33 37 33 30 

 

O quadro 4.7 representa o valor médio do grau de acordo e a distribuição dos turistas por grau 

de acordo sobre os sete itens da dimensão ambiental, segundo o tipo de turista. Verifica-se 

que os turistas do tipo 1 apresentam maior proporção dos que concordam que o “ruído e 

poluição do ar…”, a “poluição da água do mar”, “destruição da vegetação...”, “perturbação dos 

animais marinhos” e “perda de plantas e animais raros...” são impactos ambientais 

importantes para a ilha de Santo Antão, enquanto que os turistas do tipo 3 são os que mais 

discordam destes mesmo itens. O impacto “esgotamento dos recursos naturais (água)” 

mereceu uma elevada proporção de acordo em todos os 3 tipos de turistas, enquanto que os 

impactos “Ruído e poluição do ar pela circulação de automóvel” e “Lixos espalhados pelos 

turistas”, mereceram maior proporção de desacordo. Verificou-se uma percentagem 

significativa de indiferentes principalmente nos impactos “ perturbação de  
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animais marinhos” e “perda de plantas e animais raros que só existem em Cabo Verde” na 

maior parte das respostas e em todos os três tipos de turistas.  

Quadro 4.8 – Grau de acordo sobre os impactos sociais importantes do turismo em Santo 
Antão, por tipos de turistas. 

Número de Turistas, em %, por Grau de 
Acordo Impacto social e 

cultural 

Tipos 
de 

Turistas 

Número 
total de 
turistas 

Valor 
Médio do 
Grau de 
Acordo Nº Discordo Indiferente Concordo 

1 23 2,13 24 35 17 11 
2 19 2,16 23 32 21 47 

Agravamento de 
problemas de 

segurança 3 32 1,75 33 59 6 34 
1 24 2,58 24 21 0 79 
2 18 2,44 23 22 11 67 

Construções 
excessivas à custa 
de espaços verdes 3 33 2,45 33 24 6 70 

1 24 2,21 24 33 13 54 
2 20 2,00 23 45 10 45 

Número excessivo 
de turistas em 
determinados 

pontos 3 31 2,00 33 42 16 42 
1 24 2,79 24 8 4 87 
2 19 2,32 23 26 15 58 

Melhoria das 
infraestruturas 

locais  3 31 2,68 33 10 13 77 
1 24 2,33 24 29 8 63 
2 20 2,20 23 35 10 55 

Perda de estilos de 
vida e da cultura 

local 3 31 1,84 33 55 6 39 
 

 

Quadro 4.9 – Grau de acordo sobre os impactos económicos importantes do turismo em 
Santo Antão, por tipos de turistas. 

Número de Turistas, em %, por Grau de 
Acordo Impacto 

económico 
Tipos de 
Turistas 

Número 
total de 
turistas 

Valor 
Médio do 
Grau de 
Acordo Nº Discordo Indiferente Concordo 

1 24 2,78 24 9 4 87 
2 21 2,52 23 19 10 71 

Criação de 
emprego ou 

oportunidade de 
negócio p/ a 

população local 3 29 2,86 33 3 7 90 
1 24 2,67 24 13 8 79 
2 18 2,61 23 11 17 72 

Aumento de 
preços 

3 29 2,45 33 21 14 65 
1 19 2,58 24 16 10 74 
2 18 2,72 23 11 6 84 

Peso excessivo 
de investimento 
do exterior na 

economia local 3 27 2,48 33 22 7 66 

1 15 2,20 24 33 13 54 

2 15 2,40 23 27 7 66 

População local e 
pop. feminina c/ 

empregos menos 
remunerados 3 26 1,96 33 39 27 34 
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O quadro 4.8 representa o valor médio do grau de acordo e a distribuição dos turistas pelo 

grau de acordo sobre os 5 diferentes itens da dimensão social cultural. Os turistas do tipo 1 

apresentam uma maior proporção dos que concordam que os impactos sociais são 

importantes para a ilha de Santo Antão, excepto no caso do “agravamento de problemas de 

segurança”. Pelo contrário, os turistas do tipo 3 são os que mais discordaram com a 

importância desses mesmos impactos na ilha de Santo Antão. Os itens “construções 

excessivas nos espaços verdes “ e “melhoria de infraestruturas locais” foram os que mais  

mereceram o “concordo” em ambos os três tipos. 

Pela análise dos dados do quadro 4.9 referente aos 4 itens da  dimensão económica, os 

turistas, do tipo 2 apresentam maior proporção dos que concordam que um dos impactos 

económicos importantes do turismo em Santo Antão é “o peso excessivo de investimento do 

exterior na economia local” e o facto da “população local e população feminina com empregos 

menos remuneradas”. O tipo 3, pelo contrário, tem a maior proporção dos que discordam que 

a  “Criação de emprego ou oportunidade de negócio para a população local seja um impacto 

importante do turismo na ilha.  

Assume-se que há impactos negativos do turismo em Santo Antão e que os turistas do tipo 1 
têm uma maior percepção deles. diria que o tipo 1 tem uma percepção mais negativa dos 

impactos do turismo, principalmente ambientais e sociais do que os restantes tipos. O tipo 3 é 

o que parece ter uma visão mais positiva do turismo que é feito em Cabo Verde; salvo no item 

“esgotamento dos recursos naturais (água)”, são os que têm menor proporção dos que 

concordam que os diferentes impactos são relevantes em Santo Antão. As diferenças de 

percepções entre os três tipos residem essencialmente nas dimensões ambiental e social. 

Parece que há, entre os turistas de Santo Antão uma opinião mais clara sobre os impactos 

económicos do turismo, dado que a proporção de indiferentes em qualquer dos tipos de turista 

é ligeiramente menor do que nos impactos das dimensões ambiental e social.  
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5. Conclusões 

O turismo é uma das indústrias mundiais com um dos crescimentos mais rápidos. Tem 

grandes impactos sobre o meio ambiente, tanto o construído como o natural. A desgraça real 

é uma homogeneização da cultura e uma subjugação das tradições locais sob as demandas 

dos visitantes.   

Nem todo o tipo de turismo tem os mesmos impactos. Num extremo, o turismo aquele do tipo 

recreativo – que assegura mínima interação com a população local e um compartilhar em um 

mínimo dos benefícios do turismo com esta mesma gente, tem um dos mais altos graus de 

impacto negativo.  

O ecoturismo  situa-se no outro extremo. Ele se promove como uma modalidade de turismo 

alternativo. Através de experiências positivas como as dos ecoturistas, os indivíduos ganham 

importantes percepções de outros meios ambientais e outras culturas. 

Cabo Verde, país com procura turística, com um turismo rural a ganhar uma certa expressão 

e com ecossistemas frágeis precisa de acelerar a implementação de um turismo sustentável 

nas suas diferentes ilhas e, em particular, em Santo Antão.  

Com este trabalho pretendeu-se dar um contributo para o estudo das percepções, motivações 

e práticas dos turistas que visitam Santo Antão e da avaliação que estes fazem da 

sustentabilidade do turismo nesta ilha, nas suas três dimensões ambiental, socio – cultural e 

económica, através de uma abordagem por inquérito. 

Pela análise dos resultados e mediante os objectivos pré definidos no tema do presente 

trabalho, pode-se delinear as seguintes conclusões: 

- Três tipos de turistas (1,2,3) foram identificados da amostra de 80 inquéritos. 

A principal motivação das férias para a maior parte dos inquiridos foi a “Natureza”, “Natureza, 

sol, praia e mar” ou “motivos gerais”, não havendo nenhum inquirido que assinalasse  opção 

“sol, praia e mar”. O objectivo principal da viagem não foi Santo Antão, mas sim outras ilhas, 

aliás a duração da estadia em Santo Antão foi, em média, 5 dias, contra 9 dias em outras 

ilhas. Pode-se verificar que a nacionalidade que mais visitou Santo Antão neste período foi a 

Francesa e na maioria do sexo feminino. 

 O perfil do turista de Santo Antão, pela análise dos resultados das variáveis sócio 

económicas, idade, fontes consultadas antes da viagem e demais varáveis, corresponde ao 

Turistas de Natureza Dedicados (dedicated nature tourists), um dos quatro tipos de turistas 

identificado por Lindberg (1996). 
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 As tipologias foram determinadas pelos modos  como os turistas experenciam as suas férias, 

e caracterizada ainda, entre outras variáveis, pelas as actividades e os sítios visitados. Os três 

tipos identificados apresentam característica muito semelhantes uns aos outros: o mesmo 

gosto pela Natureza e pela redescoberta de ambiente rurais que é o caso da ilha de Santo 

Antão. O tipo 1, caracterizado pela Mudança, Interesse e Dedicação; o tipo 2 pelo Interesse e 

Divertimento; e o tipo 3 pela Dedicação à Natureza. 

 Weaver (2002) considera que os ecoturistas podem ser segmentados através de uma escala 

contínua, com uma gradação de muito rígido (“hard ecoturist”) a liberal (“soft ecoturist”). 

Weaver considera que na sua essência os hard ecoturists podem ser vistos como o tipo ideal, 

tendo uma atitude fortemente biocêntrica. É ambientalista e está profundamente empenhado 

nos princípios da sustentabilidade. Enquanto os soft ecoturists são turistas de massas que 

gostam de ter um contacto tangencial com a Natureza para se desviar das actividades do 

turismo convencional baseadas na praia e no sol. 

Na base da referida escala se alinham os turistas inquiridos, de soft ecoturist para os hard 

ecoturist segundo o tipo 2,1,3. 

Relativamente à percepção de sustentabilidade dos diferentes tipos de turistas foi concluído o 

seguinte: 

- Em análise qualitativa das respostas para a pergunta aberta verificou-se que a maior parte 

dos turistas foram capazes de conceber uma definição aceitável sobre o turismo sustentável 

nas três vertentes e sempre priorizando a questão ambiental. 

Os turistas atribuem maior importância à dimensão ambiental, seguida das dimensões social-

cultural, e económica. Na dimensão sociocultural deu-se importância a perda de estilo de vida 

e ao agravamento da segurança, das construções excessivas à custa dos espaços verdes e, 

para a dimensão económica, a melhoria de infra-estruturas e a criação de emprego a 

população local.  

As percepções reflectem a situação actual da sustentabilidade do turismo em Santo Antão e 

não a longo prazo. Verificou-se uma elevada percentagem de discordância pelos turistas, nos 

aspectos: lixo espalhado pelos turistas, ruído e poluição, agravamento de problemas de 

segurança, população local e população femenina com empregos menos remunerados. Não 

discordo que, no futuro, estes aspectos não deixem de constituir um impacto negativo para a 

sustentabilidade do turismo em Santo Antão. 

Entre os tipos de turistas, as diferenças de percepções de sustentabilidade sobre os impactos 

do turismo em Santo Antão foram, numa comparação simples das distribuições, significativas, 

tendo os turistas do tipo 1 demonstrado maior percepção de problemas que                    
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põem em causa a sustentabilidade do turismo em Santo Antão, tanto na dimensão ambiental 

como na sóciocultural, e os turistas do tipo 3, menor. Os turistas do tipo 2 revelaram uma 

maior sensibilidade aos impactos económicos do turismo.  
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Anexo .1. Modelo do Questionário  

1. Diga‐me, por favor, antes desta viagem já havia estado antes na ilha de Santo Antão? 
 
 Sim   
 
Não   
 

2. A viagem à Cabo Verde teve como principal objectivo visitar a ilha de S.Antão? 
 
Sim   
 
Não   
 
 

3. Se não, qual foi ou será a duração da estadia nas outras ilhas?  ______  dias   
E qual será a duração da estadia em Santo Antão?  ______  dias 

 
4. Diga, por favor, qual a principal motivação para escolher a ilha de Santo Antão/Cabo Verde como 

destino das suas férias. 
 
a. Natureza 
 
b.   Praia sol, areia, mar 
                                                                                                                 
c. Combinação de natureza e praia 
 
d. Motivos gerais 

 
5. Viaja na companhia de quem?   

 
a. Sózinho 

 
b. De um amigo ou familiar 

 
c. De um grupo de amigos de um grupo de amigos 

 
d. Do grupo de turista reunido pela agência    

 
e. Outras (especificar) ________________________________________________ 
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6. Antes da sua viagem consultou alguma fonte de informação sobre a ilha de Santo Antão? 
 
Sim   
 
Não   
 

Se sim, quais? 
 

a) Revistas de tour operadores 
 

b) Revistas turistícas de destino? Cabo Verde 
 

c) Guias de viagem 
 

d) Notícias, artigos, reportagens ou documentos na TV, jornais  
ou revistas 
 

e) Internet 
 

f) Agências de Viagens 
 

g) Amigos/e ou parentes 
 

h) Outras (a especificar) ____________________________________________ 
 

7. Podia  dizer,  por  favor,  o  que  entende  por  turismo  sustentável? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

8. Os impactos do turismo são frequentemente avaliados no que se refere à: 

a. Protecção da natureza e dos recursos naturais (consumo de água, pisoteio e arranque 
da vegetação) – IMPACTO AMBIENTAL 

b. Manutenção da cultura e da qualidade de vida local – IMPACTO SOCIAL 

c. Melhoria da situação económica dos habitantes locais (emprego, negócio) – impacto 

ECONÓMICO 

Tendo em conta a importância que atribui a cada um destes impactos do turismo, distribua um 
total de 10 pontos por estes três impactos: 

a. Impacto ambiental 
 
b. Impacto social   
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c. Impacto económico   
 

 
Total de pontos ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10           

 

 

9. Na sua opinião, tendo em conta a sua experiência em Santo Antão, os impactos importantes do 
turismo nesta ilha são: 

Discordo muito 
1 

Discordo 
2 

Indiferente 
3 

Concordo 
4 

Concordo muito 
5 

NS 
6 

NR 
7 

 

Impacto Ambiental 

a) Ruido e poluição do ar pela circulação de automóvel 

b) Lixos espalhados pelos turistas 

c) Esgotamento dos recursos naturais, (água)  

d) Poluição da água do mar 

e) Destruição da vegetação pelo pisoteio e arranque de plantas, flores... 

f) Perturbação dos animais marinhos (ex. as tartarugas) 

g) Perda de plantas e animais raros e que só existem em Cabo Verde, ou seja, endémicos 

Impacto Social 

• Agravamento dos problemas de segurança 

• Construções excessiva à custa dos espaços verdes 

• Número excessivo de turistas em determinados pontos 

• Melhoria das infraestruturas locais 

• Perda de estilos de vida e da cultura local 

Impacto Económico 

a. Criação de emprego ou oportunidade de negócio para a população local 

b. Aumento dos preços 
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c. Peso excessivo de investimentos do exterior na economia local 

d. População local e população femenina com os empregos menos remunerados. 

 

10. Quais destas actividades praticou ou pensa ainda praticar durante a sua estada na ilha de 
Santo Antão? 

a) Trekking soft (caminhadas em trilho pedestres) 

b) Observação de aves, tartarugas, golfinhos, baleias  

c) Mergulho recreativo 

d) Pesca tradicional acompanhando pescadores na baía da Ponta do Sol 

e) Refeições em restaurantes típicos 

f) Um trapiche – mecanismo rudimentar de moagem da cana sacarina  
no fabrico do “grogue 

g)  Degustação de um bom “grogue” ou seja aguardente 

h) Visitas em centros de vilas coloniais ou típicos 

i) Trabalhos voluntários ou solidários (ex. arranjo de trilhos, de escolas) 

j)  Observação, em geral, da paisagem e Natureza 

k)     Compra de artesanatos 
l)     Actividades nocturnas de lazer (ex. pubs, discotecas)  
m)   Músicas e danças tradicionais 
n) Passeios turistícos na Baia da Ponta do Sol 

o)  Trekking soft ( caminhadas em trilho pedestres) 
p)   Observação de aves, tartarugas, golfinhos, baleias  
q)   Mergulho recreativo 

 
11. Quais dos seguintes locais visitou ou pensa ainda visitar? 

Itinerário a pé: 

 Ponta do Sol – Cruzinha 

 Cova – Paúl 

 Coculi – Corda 

 Chã de Pedras – Lagoa 

 Ribeira da Torre – Água das Caldeiras 
 

Sítios visitadas de carro 

  Os vales do Paúl, Ribeira Grande e Ribeira da Torre (plantações de cana sacarina e fruta‐
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pão). 

 A  zona  de  Água  das  Caldeiras  (vegetação  arbutiva  endémica,  associada  a  Pinheiro, 
Ciprestes) 

 O Topo de Coroa (ponto mais alto da ilha) 

 Praia da Cruzinha, reserva natural (onde se observa a desova das tartarugas) 

 Miradouro de “Tachinha” (local entre Ponta do Sol e Povoação) onde se  pode observar  no 
mar as jovens tartarugas. 

 

 

12. As pessoas escolhem os destinos de  turismo com base num complexo de diferentes razões ou 
motivos. Vou  ler umas frases. Diga‐me no seu próprio caso, em que medida está de acordo ou 
desacordo com cada uma delas 

Discordo muito 
1 

Discordo 
2 

Indiferente 
3 

Concordo 
4 

Concordo muito 
5 

NS 
6 

NR 
7 

  

a) Tenho um trabalho de tal modo estressante que preciso de vez em quando, escapar 

b)  Procuro paisagens selvagens e originais onde não encontro ninguém. 

c)  Nas férias sempre leio informações fixadas nos lugares turisticos  

d)  Procuro desafios desportivos e surpresas. 

e)  Para mim, férias significa mergulhar totalmente nas culturas dos outros. 

f)  Conforto, para mim, não é importante, quando estou de férias. 

g) Férias são uma forma de me conhecer a mim próprio. 

h)  Quando estou de férias sempre visito igrejas, castelos ou centros históricos da cidade. 

i) Em férias gosto de estar sózinho(a) com a natureza por horas sem fim. 

j)  Gosto quando os guias turisticos contam histórias e dão informação interessante sobre 
a Natureza. 

k)  Nas minhas  férias,  faço‐me  sempre  acompanhar  de  um  guia  de  viagem  e mapa  da 
região que visito 

l)  A coisa mais importante nas minhas férias é o relaxe. 

m)  Gosto de visitar lugares onde chegam poucos turistas 

n) Nas férias gosto de ouvir falar a língua do meu próprio país. 
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o)  Para mim os primeiros dias de umas  férias  são para desligar e esquecer o emprego ou o 
trabalho doméstico. 

p) Nas férias gosto de aprender alguma coisa acerca da cultura e dos costumes locais 

q)  Nas férias gosto de ouvir falar a língua do meu próprio país. 

r) Não tenho objecções a condições rudimentares quando estou de férias 

s)  Tenho que ir de férias, pelo menos, uma vez por ano para recuperar            

        t)    Quando um lugar se torna muito turistíco, não gosto de lá voltar.   

 
13. Relativamente  à  satisfação  obtida  na  ilha  de  Santo  Antão,  por  favor,  indique  o  seu  grau  de 

acordo ou desacordo. Numa escala de 1 a 5, sendo 1 discordo muito e 5 concorda muito:  

Discordo muito 
1 

Discordo 
2 

Indiferente 
3 

Concordo 
4 

Concordo muito 
5 

NS 
6 

NR 
7 

 

a. Em geral , estou satisfeito com as minhas férias na ilha  de Santo Antão 

b. Desfrutei   ( ou estou desfrutando) verdadeiramente das minhas férias na  ilha de Santo 
Antão 

c. Recomendarei aos meus parentes e amigos uma visita à ilha de Santo Antão 

d. Gostaria de regressar à ilha de Santo Antão no futuro 

14. Género 
• Homem 

• Mulher 

 

15. Podia dizer‐me, a sua idade? _________Anos 

 

16. Podia dizer‐me qual o seu nível de escolaridade? 

• Sem estudos ou estudos primários incompletos 

•  Estudos básicos completos: 4º, 6º ou 9º ano  

• Estudos Secundários completos 

• Estudos Universitários: licenciatura 

• Estudos Universitários: Mestre, Doutoramento. 
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17. Podia dizer‐me, por favor, qual a sua ocupação/actividade profissional? 

• Estudante 

• Doméstica 

• Empregado administrativo não qualificado 

• Empregado administrativo qualificado 

• Quadro técnico intermédio 

• Quadro técnico superior 

• Empresário 

• Reformado/ Pensionista 

• Outro 

Qual?__________________________________________________________ 

• N/R 
 

Terminamos  o  nosso  inquérito,  agradecemos  a  sua  valiosa  coloboração  e  o  tempo  que  nos 
dispensou. 
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Anexo.2 Análise de Cluster – Dendrograma 

                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
        18   18   òø 
        71   71   òôòø 
        55   55   ò÷ ó 
        50   50   òûòôòòòø 
        58   58   ò÷ ó   ó 
        19   19   òòòú   ó 
        44   44   òòò÷   ùòø 
        32   32   òûòø   ó ó 
        45   45   ò÷ ó   ó ó 
        37   37   òòòôòòò÷ ùòòòø 
        79   79   òòò÷     ó   ó 
        16   16   òûòø     ó   ó 
        61   61   ò÷ ùòø   ó   ùòòòø 
        64   64   òòò÷ ùòòò÷   ó   ó 
        51   51   òòòòò÷       ó   ó 
        48   48   òûòòòòòòòòòòò÷   ó 
        49   49   ò÷               ó 
        63   63   òûòòòø           ùòòòø 
        67   67   ò÷   ùòø         ó   ó 
         5    5   òûòø ó ó         ó   ó 
        20   20   ò÷ ùò÷ ùòòòòòòòø ó   ó 
        34   34   òòò÷   ó       ó ó   ó 
        11   11   òòòòòûò÷       ó ó   ó 
        73   73   òòòòò÷         ùò÷   ó 
        12   12   òûòø           ó     ùòòòòòòòòòø 
        39   39   ò÷ ùòòòòòø     ó     ó         ó 
        65   65   òòò÷     ùòòòòò÷     ó         ó 
        72   72   òòòòòûòòò÷           ó         ó 
        76   76   òòòòò÷               ó         ó 
        54   54   òûòø                 ó         ó 
        74   74   ò÷ ùòòòø             ó         ó 
        30   30   òòò÷   ùòòòòòòòòòòòòò÷         ó 
        22   22   òòòòòòò÷                       ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
        14   14   òòòòòòòûòòòòòòòø               ó                 ó 
        52   52   òòòòòòò÷       ó               ó                 ó 
        62   62   òûòø           ùòòòòòòòòòòòø   ó                 ó 
        69   69   ò÷ ó           ó           ó   ó                 ó 
        77   77   òòòôòòòòòø     ó           ó   ó                 ó 
        59   59   òòò÷     ùòòòòò÷           ó   ó                 ó 
         4    4   òûòòòø   ó                 ó   ó                 ó 
        70   70   ò÷   ùòòò÷                 ó   ó                 ó 
        66   66   òòòòò÷                     ùòòò÷                 ó 
        29   29   òòòûòòòòòòòòòòòòòòòø       ó                     ó 
        80   80   òòò÷               ó       ó                     ó 
        23   23   òûòòòø             ó       ó                     ó 
        31   31   ò÷   ùòø           ó       ó                     ó 
        46   46   òûòòò÷ ùòòòòòø     ó       ó                     ó 
        68   68   ò÷     ó     ó     ùòòòòòòò÷                     ó 
        33   33   òòòòòûò÷     ó     ó                             ó 
        78   78   òòòòò÷       ùòø   ó                             ó 
        26   26   òûòø         ó ó   ó                             ó 
        43   43   ò÷ ùòòòòòø   ó ó   ó                             ó 
        36   36   òòòú     ùòòò÷ ùòòò÷                             ó 
        42   42   òòò÷     ó     ó                                 ó 
        53   53   òòòòòòòòò÷     ó                                 ó 
         7    7   òòòòòòòòòòòòòòò÷                                 ó 
         1    1   òûòòòòòòòø                                       ó 
         3    3   ò÷       ùòòòø                                   ó 
        40   40   òûòòòø   ó   ó                                   ó 
        47   47   ò÷   ùòòò÷   ó                                   ó 
        60   60   òòòòò÷       ùòòòòòòòòòòòòòø                     ó 
        35   35   òûòòòòòòòø   ó             ó                     ó 
        38   38   ò÷       ó   ó             ó                     ó 
         9    9   òûòø     ùòòò÷             ó                     ó 
        41   41   ò÷ ùòø   ó                 ó                     ó 
         2    2   òòò÷ ó   ó                 ó                     ó 
        10   10   òûòø ùòòò÷                 ó                     ó 
        25   25   ò÷ ó ó                     ó                     ó 
        28   28   òòòôò÷                     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
        24   24   òòò÷                       ó 
        17   17   òûòø                       ó 
        57   57   ò÷ ó                       ó 
         8    8   òòòôòòòòòø                 ó 
        13   13   òòò÷     ùòòòòòø           ó 
         6    6   òòòòòø   ó     ó           ó 
        15   15   òòòòòôòòò÷     ó           ó 
        27   27   òòòòòú         ó           ó 
        56   56   òòòòò÷         ùòòòòòòòòòòò÷ 
        75   75   òòòòòòòòòòòòòòòú 
        21   21   òòòòòòòòòòòòòòò÷ 
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Anexo 3. Variáveis de Validação da Tipologia Retida 

           3.1. O grau de satisfação 

• Recomendarei aos meus parentes e amigos uma visita Sto Antão 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-Square Tests

15,224a 6 ,019
17,578 6 ,007

12,952 1 ,000

79

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,28.

a. 

 
 

Crosstab

0 0 5 19 24
,0% ,0% 20,8% 79,2% 100,0%

-,6 -1,5 -1,5 2,1
-,7 -1,8 -2,4 3,5

0 2 10 10 22
,0% 9,1% 45,5% 45,5% 100,0%

-,5 ,0 ,4 -,3
-,6 ,0 ,6 -,4

1 5 17 10 33
3,0% 15,2% 51,5% 30,3% 100,0%

,9 1,2 1,0 -1,6
1,2 1,7 1,7 -2,9

1 7 32 39 79
1,3% 8,9% 40,5% 49,4% 100,0%

Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method

1

2

3

Ward
Method

Total

discordo
muito indiferente concordo

concordo
muito

recomendarei aos meus parentes e amigos uma
visita sto antao

Total
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• Gostaria de regressar a ilha de Sto Antão no futuro 

 
Crosstab

0 0 1 9 12 22

,0% ,0% 4,5% 40,9% 54,5% 100%

-,8 -,8 -1,3 -,2 1,6
-,9 -,9 -1,7 -,3 2,3

0 0 2 13 7 22

,0% ,0% 9,1% 59,1% 31,8% 100%

-,8 -,8 -,8 1,1 -,2
-,9 -,9 -1,1 1,7 -,3

2 2 9 11 7 31

6,5% 6,5% 29,0% 35,5% 22,6% 100%

1,3 1,3 1,8 -,7 -1,1
1,7 1,7 2,6 -1,2 -1,8

2 2 12 33 26 75

2,7% 2,7% 16,0% 44,0% 34,7% 100%

Count
% within Ward
Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward
Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward
Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward
Method

1

2

3

Ward
Method

Total

discordo
muito discordo indiferente concordo

concordo
muito

gostaria de regressar a ilha de santo antao no futuro

Total

 
 
 
 

Chi-Square Tests

16,991a 8 ,030
18,314 8 ,019

12,319 1 ,000

75

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

9 cells (60,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,59.

a. 
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Report

4,71 4,61 4,79 4,50
24 23 24 22

,464 ,499 ,415 ,598
4,36 4,14 4,36 4,23

22 22 22 22
,492 ,834 ,658 ,612
4,21 4,24 4,06 3,61

33 33 33 31
,820 ,708 ,864 1,116
4,41 4,32 4,37 4,05

79 78 79 75
,670 ,712 ,754 ,928

Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation
Mean
N
Std. Deviation

Ward Method
1

2

3

Total

em gera
estou

satisfeito c as
minhas ferias

sto antao

desfrutei ou
estou

desfrutando
verdadeiram
das minhas
ferias sto

antao

recomendarei
aos meus
parentes e

amigos uma
visita sto

antao

gostaria de
regressar a

ilha de
santo antao

no futuro

 
 

ANOVA Table

3,474 2 1,737 4,182 ,019

31,564 76 ,415

35,038 78
2,857 2 1,429 2,966 ,058

36,130 75 ,482

38,987 77

7,426 2 3,713 7,642 ,001

36,928 76 ,486

44,354 78

11,068 2 5,534 7,558 ,001

52,718 72 ,732

63,787 74

(Combined)Between Groups
Within Groups

Total
(Combined)Between Groups

Within Groups

Total

(Combined)Between Groups
Within Groups

Total

(Combined)Between Groups
Within Groups

Total

em gera estou satisfeito c
as minhas ferias sto
antao * Ward Method

desfrutei ou estou
desfrutando verdadeiram
das minhas ferias sto
antao * Ward Method

recomendarei aos meus
parentes e amigos uma
visita sto antao * Ward
Method

gostaria de regressar a
ilha de santo antao no
futuro * Ward Method

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Anexo 3.2. As fontes de informação consultada sobre a ilha de Santo Antão    

antes da viagem. 
 

• Revistas turísticas de destino a Cabo Verde 
 

Crosstab

10 10 4 24
41,7% 41,7% 16,7% 100,0%

2,6 -1,4 -,1
3,4 -2,7 -,1

1 15 7 23
4,3% 65,2% 30,4% 100,0%

-1,6 ,1 1,5
-2,1 ,2 1,9

4 26 3 33
12,1% 78,8% 9,1% 100,0%

-,9 1,1 -1,2
-1,3 2,3 -1,7

15 51 14 80
18,8% 63,8% 17,5% 100,0%

Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method

1

2

3

Ward
Method

Total

consultou não consultou  

revistas turísticas de destino a cabo
verde

Total

 
 

Chi-Square Tests

16,596a 4 ,002
16,175 4 ,003

80

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,03.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   xiv

• Notícias artigos reportgens ou documentos na tv jornais ou revistas 
 

Crosstab

9 11 4 24
37,5% 45,8% 16,7% 100,0%

2,1 -1,1 -,1
2,8 -2,2 -,1

3 13 7 23
13,0% 56,5% 30,4% 100,0%

-,6 -,4 1,5
-,8 -,9 1,9

3 27 3 33
9,1% 81,8% 9,1% 100,0%

-1,3 1,3 -1,2
-1,9 2,8 -1,7

15 51 14 80
18,8% 63,8% 17,5% 100,0%

Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method

1

2

3

Ward
Method

Total

consultou não consultou  

notcias artgs reportgens ou docmts na tv
jornais ou revistas

Total

 
 

Chi-Square Tests

13,170a 4 ,010
12,470 4 ,014

80

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

4 cells (44,4%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,03.

a. 

 
 



 

   xv

• Agências de viagens 
 

Crosstab

7 13 4 24
29,2% 54,2% 16,7% 100,0%

1,8 -,8 -,1
2,3 -1,7 -,1

3 13 7 23
13,0% 56,5% 30,4% 100,0%

-,2 -,6 1,5
-,3 -1,3 1,9

2 28 3 33
6,1% 84,8% 9,1% 100,0%

-1,3 1,2 -1,2
-1,9 2,8 -1,7

12 54 14 80
15,0% 67,5% 17,5% 100,0%

Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method
Std. Residual
Adjusted Residual
Count
% within Ward Method

1

2

3

Ward
Method

Total

consultou não consultou  
agencias de viagens

Total

 
 

Chi-Square Tests

11,084a 4 ,026
10,746 4 ,030

80

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,45.

a. 

 
 


