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A manutenção da saúde assenta no contrariar da tendência para a redução do 

exercício. Não existe nenhuma forma de substituir o exercício. Todas as partes do 

corpo são destinadas a uma função específica. Se usadas com moderação, fazendo 

regularmente os movimentos para que foram concebidas, tornar-se-ão por esse meio 

saudáveis, bem desenvolvidas e envelhecem lentamente. Mas se ficarem imóveis e 

ociosas tornar-se-ão propícias à doença, crescerão de forma deficiente e 

envelhecerão de forma precoce. 
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INTRODUÇÃO 

A pertinência deste tema surge face ao panorama actual que vivemos em termos de 

oferta turística na Região do Algarve, caracterizado pela sazonalidade resultante da 

preferência generalizada das unidades de alojamento em apostar no tradicional ―Sol e 

Praia‖, surgindo uma lacuna quanto à caracterização de um dos subsectores 

emergentes do Turismo em Portugal - o Turismo vocacionado para o Desporto - sobre 

a qual nos propômos intervir. 

No presente estudo, pretendemos conhecer, analisar e compreender o ambiente 

turístico-desportivo da região numa perspectiva estratégica, com o intuito de com 

alguma segurança e fiabilidade, estabelecer orientações estratégicas que permitam a 

expansão e desenvolvimento sustentado do binómio Desporto/Turismo. 

Numa primeira fase, pretendemos investigar de que forma a organização turística da 

Região do Algarve, corresponde ou terá capacidade de dar resposta a estas novas 

dinâmicas, e tirar ilações sobre possíveis inovações tecnológicas e orientações 

estratégicas que possam conduzir a um enquadramento adequado do Desporto em 

ambiente turístico – unidades de alojamento. 

Numa segunda fase, tendo por base a informação recolhida, pela realização de 

pesquisa científica sobre o tema, entrevistas a informantes privilegiados e estudos de 

caso em 8 unidades de alojamento, serão traçados cenários plausíveis para o futuro, 

quanto à evolução da prestação de serviços desportivos do sector, a curto e médio 

prazo e suas repercussões ao nível da formação de recursos humanos especializados. 

Quer pela análise detalhada e reflexiva do sistema económico e técnico-

organizacional, quer pela aplicação de um referencial de informação que caracterize a 

evolução das qualificações, identifique as necessidades de formação e reoriente a 

formação profissional, procuraremos construir perfis específicos e comuns do sector 

em estudo, assim como sistematizar competências transversais ao sector do Turismo 

em geral, que tenham em vista a melhoria da formação dos recursos humanos. 

No caso específico do presente referencial, designado por ―Desporto e Turismo‖, 

pretende-se apenas delimitar e caracterizar as competências específicas inerentes à 

actividade profissional de prestação de serviços desportivos em contexto turístico.  

No presente estudo, adoptámos como estrutura específica de investigação e relatório 

subsequente, o Manual Metodológico desenvolvido pelo Inofor1: ―Evolução das 

                                                                 
1
 Instituto para a Inovação na Formação (Inofor) 
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Qualificações e Diagnóstico das Necessidades de Formação – Estudos Prospectivos 

Sectoriais‖.  

Optámos por seguir esta metodologia específica de investigação, por duas razões 

essenciais: de forma a viabilizar a comparação intersectorial; e pelo rigor e 

uniformidade de procedimentos que propõe, para a realização de uma investigação 

qualitativa, descritiva e prospectiva, sobre a formação de recursos humanos 

especializados em Desporto no contexto específico do Turismo. 

Outros contributos importantes para uma actuação eficiente no sector, poderão advir 

da aplicação da referida metodologia de estudo sectorial, tais como: identificar as 

necessidades de formação mais prioritárias; redefinir conteúdos de formação 

coerentes com a evolução dos empregos e qualificações; construir módulos de 

formação; desenvolver a complementaridade entre os diferentes subsistemas de 

formação; e intervir na renovação das representações sociais sobre as formações e as 

profissões. 

Resumindo, o estudo da evolução das qualificações e diagnóstico das necessidades 

de formação, possibilita a construção de um modelo de diagnóstico e prospectiva 

específico do sector, que incide sobre a análise dos perfis profissionais, construção de 

agrupamentos estratégicos e de cenários plausíveis e análise das necessidades de 

formação, com o intuito de obter pistas de reorientação da formação académica e 

profissional do sector em análise. 

Nesta lógica, o presente estudo tem como objectivo analisar e compilar conhecimentos 

de áreas limítrofes, do contexto específico do Desporto no Turismo, para a construção 

de perfis profissionais, planeamento da formação e a construção das qualificações, 

adequadas à prestação de serviços de cariz desportivo, em unidades de alojamento, 

da Região do Algarve.  
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A qualificação é responsabilidade de todos. 

Numa empresa, a qualidade mais importante é nunca parar de aprender. 

Rui Nabeiro 

Fundador da Delta Cafés 
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CAPÍTULO I - COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 

Definimos como finalidade estratégica, a obtenção de conhecimentos sobre a 

evolução do sector emergente de interface entre o Desporto e o Turismo. Procuramos 

perspectivar quais serão as consequências da sua evolução sobre as qualificações e 

permitir antecipar as acções de resposta. 

Desta forma, a proposta aqui apresentada pressupõe que a dinâmica de recomposição 

dos perfis profissionais é um factor com repercussões na determinação de 

necessidades de formação, assim como a recomposição dos perfis profissionais e das 

necessidades, são influenciados de forma indirecta, pela dinâmica da envolvente 

socioeconómica, que tem repercussão directa nas opções das empresas e no sistema 

de ensino e formação. 

Neste contexto, consideramos que a análise da realidade actual do sector em estudo, 

deve ser desenvolvida com o envolvimento dos principais actores ao nível da 

formação e mercado de trabalho, ao longo das diferentes etapas metodológicas, 

desde o levantamento de informações à sistematização e avaliação das conclusões. 

Assim, a aplicação da metodologia específica adoptada, deverá ser rigorosa e 

obedecer a uma sequência operacional, que consiste na exploração de 4 sub-

problemas específicos: 

1 - Enquadramento socioeconómico (oferta/procura/envolvimento) que 

permitirá a delimitação dos sectores e dos empregos em estudo, assim como o perfil 

socioeconómico do sector no contexto nacional por comparação internacional; 

2 - Caracterização das estratégias públicas/institucionais e estratégias 

empresariais privadas seleccionadas para ―estudos de caso‖, que nos permitam 

conhecer o tecido empresarial e identificar os factores de competitividade e as 

principais evoluções dos empregos; 

3 - Construção de agrupamentos estratégicos de empresas e de cenários de 

evolução, que fornecem dados relevantes em relação ao comportamento estratégico 

das empresas do sector, que terá repercussões sobre o emprego, elementos a 

considerar na construção das qualificações e os perfis profissionais, pela análise da 

dinâmica dos empregos, identificação dos factores que determinam a sua evolução e a 

identificação das exigências em termos de volume e inovação no emprego e as 

competências necessárias à possível concretização dos cenários; 
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4 - Diagnóstico das necessidades de formação, construção de perfis 

profissionais e indicação de pistas de reorientação da formação, em que se identifica 

outras intervenções que poderão viabilizar novos modelos de competitividade e 

competências que pressupõem a intervenção do sistema de ensino-formação. 

O presente estudo assume uma dimensão prospectiva, porque reage a determinados 

cenários de evolução do sector, mas também porque contêm elementos que podem 

condicionar a concretização de determinados cenários mais favoráveis em detrimento 

de outros. 

Privilegiaremos a utilização de perfis de banda larga, sempre que possível, que 

assenta no pressuposto de que estes possam sustentar perfis de qualificação que 

incluam competências que possam ser transferíveis entre actividades e sectores, 

facilitando a adaptabilidade das organizações e a mobilidade profissional. 

Na concepção deste trabalho, foi imprescindível o conhecimento e a validação técnica 

de um conjunto alargado de instituições públicas, associações empresariais e 

profissionais, instituições de ensino e formação e especialistas ao nível do sector. Esta 

decisão justifica-se, na medida em que, todos estes agentes poderão ter um papel 

activo na configuração da realidade actual e futura do sector. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Tendo como pressuposto na abordagem do presente estudo que, quando nos 

referimos a recursos humanos pretende-se que haja uma distinção sucinta em relação 

ao conceito de gestão de pessoal, realçamos que gerir Recursos Humanos diz 

respeito à formação e desenvolvimento de competências, gerir Pessoal refere-se à 

função reducionista de gerir a actividade laboral do empregado. 

Quando se fala em Formação em Gestão Recursos Humanos (GRH), temos que ter 

em consideração um conjunto de conceitos básicos: Educação, Formação 

Profissional, Desenvolvimento Profissional, Treino e Aprendizagem.  

O tipo de educação que interessa à GRH, será a Educação Profissional, ou seja, a 

educação institucionalizada ou não, em escolas ou na própria empresa, que visa a 

preparação das pessoas para a vida profissional. 

GRH tem a ver com a preparação de indivíduos para o seu próprio crescimento 

profissional ou para assumir diferentes responsabilidades dentro de uma qualquer 

organização. Pela Aprendizagem, um conjunto de actividades destinadas a aumentar 

as competências, e a aquisição de conhecimentos e experiências são promovidas, e 

pelo Treino, consolidadas e interiorizadas. 

Tradicionalmente, a palavra ―treino‖ era associada aos níveis mais baixos da 

sociedade e a palavra ―desenvolvimento‖ aos gestores de topo. Actualmente esta 

distinção não se aplica e fala-se normalmente em ―formação/desenvolvimento‖ 

englobando as actividades de treino e desenvolvimento. 

Em GRH, Aprendizagem divide-se em Aprendizagem Operacional, entendida como a 

capacidade de aprender a produzir acções - e Aprendizagem Conceptual, como sendo 

a capacidade de compreender e aplicar o conhecimento assim como de articular 

conceitos a partir de experiências. 

Sobre estes dois conceitos assenta um fluxo de conhecimento, denominado Modelo 

de Aprendizagem Individual, que pressupõe um ciclo de formação ―complementar‖ 

derivado das funções e tarefas inerentes a estes dois tipos de aprendizagem.  

Conciliar estas funções e desenvolver sinergias ao nível destas aprendizagens, será 

determinante no aumento da eficácia e eficiência dos recursos humanos de uma 

qualquer organização que procure o sucesso do seu negócio. A perspectiva de 
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carreira deverá ser considerada, pelo acesso a oportunidades contínuas de 

desenvolvimento pessoal proporcionadas em diversas áreas ou cargos da empresa.  

Há que modificar a atitude das pessoas, aumentando-lhes a motivação e compromisso 

com a organização onde desenvolve a actividade profissional, procurando um bom 

clima de trabalho entre todos os funcionários, levando-as a uma cada vez maior 

identificação com a cultura da empresa em questão e a uma atitude de permanente 

melhoria e aperfeiçoamento. 

Para que tal aconteça, é imperativo proceder-se à socialização organizacional de 

todos os empregados, parceiros ou colaboradores, transmitindo-lhes os objectivos, 

normas, tradição e política da empresa, assim como desenvolver mecanismos de 

compromisso dos recursos humanos com a organização, fomentando trabalhos de 

Investigação e Desenvolvimento com vista ao alargamento da Propriedade Intelectual 

da empresa. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA 

I PARTE - Conceitos 

Antes de apresentarmos a nossa proposta de delimitação do sector do Desporto e 

Turismo, importa aprofundar e compreender as dinâmicas que se desenvolvem em 

cada um destes sectores per ci, descritos no presente capítulo. 

 

1. Definição de Desporto  

É possível definir Desporto de várias maneiras, de diferentes pontos de vista e 

perspectivas. 

No entanto, considerando que as definições são meros instrumentos que servem para 

especificar algum nível de precisão e de caracterização, os seguintes conceitos foram 

seleccionados para promover o interesse e demonstrar a actividade desportiva como 

uma parte do nosso mundo social. 

 

"O desporto é uma actividade de cariz competitivo e institucionalizada, que envolve 

esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades físicas relativamente complexas por 

indivíduos onde a participação é motivada por uma combinação de factores intrínsecos 

e extrínsecos." (Jay J. C., 1982) 

De acordo com a Carta Europeia do Desporto2, ―entende-se por ‗desporto‘ todas as 

formas de actividade física que, através de uma participação organizada ou não, têm 

por objectivo a expressão ou melhoramento da condição física específica e psíquica, o 

desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a 

todos os níveis‖. 

 

 ―Desporto são todas as formas de actividade física que, através da participação 

ocasional ou organizada, visa melhorar a aptidão física e bem-estar mental, o 

estabelecimento de relações sociais ou obtenção de resultados nas competições a 

todos os níveis (in Sports Council, 1994:3). 

De seguida apresentaremos uma breve síntese dos primórdios da Educação Física e 

do Desporto e a sua relação com o Turismo – no panorama nacional e mundial com 

                                                                 
2
 Conselho da Europa (1992), Carta Europeia do Desporto, Rhodes, CE 
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enfoque particular nos valores do Olimpismo – para compreendermos a situação 

actual bastante confusa quanto aos conceitos, valores e princípios que orientam e 

regulam a prática do Desporto e da Actividade Física no contexto turístico. 

Entendendo esta problemática de um modo mais aprofundado, e confrontando-a com 

estudos em áreas de intervenção paralelas, será mais fiável tentar traçar cenários e 

tendências possíveis de procura de prática de actividade física, a curto e médio prazo, 

no contexto específico da Região do Algarve, que permitam suportar respostas 

atempadas às necessidades de formação de profissionais que prestem serviços 

desportivos exclusivos e de qualidade em unidades de alojamento, constituindo 

vantagem competitiva inequívoca face à concorrência. 

 

1.1. Breve Retrospectiva Histórica do Olimpismo 

Da Grécia Antiga aos Tempos Modernos 

Quando em finais do século XIX, Pierre de Coubertin decide recuperar os ideiais do 

Movimento Olímpico, e promover os Jogos Olímpicos da Era Moderna, desenvolveu 

um elaborado programa de sedução3, junto das entidades potencialmente 

organizadoras e aglutinadoras de uma opinião favorável à criação do Comité Olímpico 

Internacional (COI), com vista ao renascimento dos Jogos Olímpicos, que 

―renasceram‖ com a designação de Jogos Olímpicos da Era Moderna. 

A criação da organização internacional, que se mantém nos dias de hoje como sendo 

a mais antiga, o COI, encontrou forte oposição na classe política da Grécia, que 

colocaram fortes restrições e condições à realização dos Jogos Olímpicos. Um dos 

maiores pontos de discordância residiu na sua localização, sendo que os seus 

governantes defendiam que, todas as edições dos jogos deveriam ter lugar em solo 

helénico. 

Segundo o sítio forumolimpico.org, o Olimpismo Moderno foi concebido por Pierre de 

Coubertin, numa iniciativa pessoal feita em 1894 no Congresso Internacional Atlético 

de Paris. O Comité Olímpico Internacional (COI) foi constituído em 23 de Junho de 

1894, sendo que a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna realizou-se 

em Atenas, na Grécia, em 1886. Em 1914, a actual Bandeira Olímpica é adoptada, 

tendo sido apresentada por Coubertin no Congresso de Paris vinte anos antes. Esta 

bandeira inclui cinco anéis entrelaçados, que representam a união dos cinco 

                                                                 
3
  É considerado o pioneiro da técnica de negociação Softpower. 
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continentes e o encontro de atletas de todo o Mundo nos Jogos Olímpicos. No início 

do século XX, o lema Citius, Altius, Fortius surge em França, com o Padre Didon. Mais 

longe, mais alto, mais forte, traduz uma filosofia intemporal dos Jogos Olímpicos. 

Foi o conceito de Coubertaine que deu ao turismo desportivo a sua vitalidade e que 

levou à sua fundação. Como resultado, as profissãos ligadas ao desporto e turismo, 

tornaram-se uma realidade - e deu um impulso para o exercício do empreendedorismo 

de negócios, impacto económico e rentabilidade da indústria do turismo. 

 

 

1.2. O Aparecimento do Desporto Em Portugal 

De acordo com o sítio forumolimpico.org, ―nos finais do século XIX Portugal não vivia 

completamente afastado das mais diversas actividades físicas de carácter recreativo 

que aconteciam pela Europa fora: pegavam touros, corriam lebres, remavam em 

―guigas‖, velejavam em canoas, eram bombeiros destemidos, jogavam ao pau e 

dedicavam-se à ginástica de acrobacia e de aparelhos em convívio com os artistas 

dos circos (…) animavam as feiras e as festas do país.‖ 

O Comité Olímpico de Português (COP) foi criado em 6 de Junho de 1906, sendo que 

a primeira participação portuguesa numa olimpíada, foi nas Olimpíadas de Helsinquia, 

em 1912. A participação portuguesa fica marcada pela morte do maratonista Francisco 

Lázaro. Sérias dúvidas foram colocadas pela comunidade científica na área da Saúde 

e Desporto, na época, sobre os eventuais benefícios ou maléficos do Desporto na 

promoção da Saúde. 

D. Carlos, um rei dado não só à diplomacia, à ciência e à pintura, mas também ao 

desporto, foi justamente considerado no início do século XX, o Pai do Desporto 

Português, pela importância que atribuiu ao Desporto, bem patente no acto de sugerir 

a Pierre de Coubertin, a nomeação do seu médico pessoal António de Lancastre, para 

seu Encarregado de Negócios de Portugal no COI.  

Contudo, o Desporto começava a ser desprezado por uma certa elite de médicos, de 

militares e de professores de ginástica, em detrimento dos métodos higienicistas 

preconizados por Ling. Defendiam que a ginástica ia resolver os problemas da 

tuberculose, da regeneração da raça e do prestígio da nação. E que o Desporto não 

tinha valências pedagógicas, incitava à violência e devia ser proibido nas escolas, 

como acabou por se suceder. 
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Por isso, desejavam, acima de tudo, provocar a ruptura com toda a cultura popular das 

actividades circenses por um lado, e, por outro lado, com as práticas desportivas com 

que o povo se divertia. 

Assim, no início do século identificou-se a necessidade de uma intervenção mais 

específica no interface das Ciências ao Desporto e à Saúde, com o intuito de combater 

a doença, pela adopção da Ginástica Sueca, muito rígida e como a doutrina 

predominante durante várias décadas, nas aulas de Educação Física em Portugal. 

Em 1932, esta premissa foi levada ao extremo, através do Decreto 21:110 de 16 de 

Abril, em que o referido diploma proibia pura e simplesmente, nos estabelecimentos de 

ensino oficial, ―os desportos anglo-saxónicos e os jogos atléticos, bem como os 

desafios e matchs em geral, especialmente os de foot-ball,…‖!  

Neste documento impensável, o seu autor, o médico Weiss de Oliveira, defendia que 

"a educação física só podia ser exercida por médicos". 

Contudo, em 1940, numa tentativa de conciliação entre militares, médicos e 

professores foi institucionalizado o Instituto Nacional de Educação Física (INEF) onde 

prevaleceram os professores, muito embora alguns deles fossem médicos e militares. 

Se bem que de uma forma bastante embrionário, e totalmente errada neste contexto, 

como se veio a provar posteriormente4, surge a ideia, em Portugal de que a prática de 

uma determinada actividade física – Método de Ling - poderá ter efeitos benéficos ao 

nível da saúde, até mesmo combater a doença. 

Com a institucionalização do INEF saiu vencedora a ginástica Ling. A perspectiva 

sueca preponderou nos estabelecimentos de ensino até anos oitenta, altura em que foi 

criado o Instituto Superior de Educação Física (ISEF), por via da desportivisação da 

educação física. Só aí o Desporto regressou às escolas de Portugal, apesar de até 

hoje não existir uma efectiva tradução dos seus princípios fundamentais, valores e 

benefícios pedagógicos nos Programas Nacionais de Educação Física. 

 

 

 

                                                                 
4
 na questão do combate à tuberculose verificou-se que o factor determinante para a resolução deste flagelo foi a melhoria das 

condições de vida e não a Ginástica de Ling. 
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Discussão 

Se os valores do Movimento Olímpico apontam para a criação um estilo de vida 

fundado sob a alegria do esforço, o valor educativo do bom exemplo e o respeito por 

princípios éticos universais. E se o Desporto deve ser encarado numa perspectiva de 

superação pelo esforço, em competição, dentro de princípios éticos pré-estabelecidos, 

esta cultura instituída há mais de 100 anos deve ser conservada e promovida em 

todas as suas vertentes, quando abordamos e reflectimos sobre o conceito de 

Desporto. 

É cada vez maior, o protagonismo e poder de decisão e dos patrocinadores e eventos 

e competições desportivas, que procuram fazer prevalecer os seus interesses e até 

mesmo valores junto das entidades competentes e organizadoras, e inclusivé, muitas 

vezes subvertem a cultura e o espírito do próprio acontecimento desportivo. 

Esta é uma consequência lógica e esperada, do exponencial crescimento económico e 

de cada vez maior cobertura mediática do Desporto, em particular do Espectáculo 

Desportivo - que se iniciou com a primeira transmissão televisiva de uma Olimpíada, 

em Roma, em 1960 – e que procura manipular a informação, muitas vezes em 

proveito próprio, e não em prol dos interesses de prática desportiva das populações.  

Como agentes de desenvolvimento da nossa área científica, não nos podemos deixar 

levar por interesses que nada têm a ver com os Princípios Fundamentais do 

Olimpismo, a verdadeira essência e razão de ser do Desporto, senão corremos o risco 

de ser encarados como uma classe profissional e académica vazia e inóqua, que se 

debruça sobre um objecto de estudo ou uma problemática que não se identifica com 

os princípios fundamentais da sua essência, o Olimpismo.  

Todas e quaisquer práticas de actividade física (desportiva ou não), informais ou não 

formais, deverão ser devidamente enquadradas consoante os objectivos esperados, e 

as metodologias, protocolos e regras de segurança devidamente cientificados e 

documentados. 

Os profissionais que tenham na Actividade física e no Desporto, a sua especialização 

académica, sendo portadores de conhecimento certificado, deverão fazer uso do 

mesmo de uma forma consciente, e não refugiar-se em panaceias e sensos comuns 

pouco fundamentados, tais como o de que a ―natação é o melhor desporto que se 

deve praticar‖, como se fosse a solução para a cura de todos os males. A área do 

Exercício e Saúde, debruça-se sobre esta área. 
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A difusão generalizada de ginásios e de Health Clubs, sob a égide do corpo belo pelo 

exercício cientificamente orientado e supervisionado, é uma estratégia de marketing 

para tornar os produtos e os serviços do mercado do Fitness mais atractivos. 

Utiliza-se actividades físicas - algumas dela desportivas como o correr, pedalar ou 

remar assim como os princípios fundamentais da teoria e metodologia do treino, 

anatomia e fisiologia – sendo o ―desporto‖ neste contexto específico, um meio utilizado 

para atingir outros fins, os benefícios de saúde associados à prática regular de 

exercício adequado à aptidão, condição física e limitações/potencialidades individuais. 

Estaremos perante um novo conceito de Desporto. Não, a sua essência deve ser 

conservada, debatida e promovida pelos seus agentes desportivos e particularmente 

por profissionais qualificados. O Desporto poderá ser utilizado como um meio para 

atingir outros fins que não os do Desporto em sim mesmo, na sua própria essência, 

mas devemos sempre enquadrar conceptual e epistemologicamente as actividades 

físicas desenvolvidas, para não desvirtuarmos a essência fundamental do Desporto – 

a superação pela competição. 

O Esforço físico, a superação (mesmo que apenas de perfomances ou recordes 

individuais e não o competir necessariamente com outro), o valor educativo de uma 

prática regular de actividade física e a apropriação de um estilo de vida saudável, sob 

princípios éticos de conduta, poderá ser um dos pontos de partida para caracterizar 

esta área emergente do Desporto no contexto turístico. 

Contextualizando o Conceito de Desporto, na abordagem de práticas de gestão que 

visem o seu desenvolvimento efectivo e sustentado, devemos prever 4 propriedades 

fundamentais, durante o seu processo de acção: a intencionalidade com que agimos, 

pela definição clara e sucinta do seu objectivo; a capacidade de considerar todas as 

coisas na sua Globalidade, numa perspectiva de um sistema aberto em inter-dinâmica 

com factores do interior e exterior; a Endogeneidade, capacidade de criar uma 

determinada expressão característica do próprio sistema, que ajuda a diferenciá-lo dos 

outros; e a Integração, para que partindo de uma forma global e intencional, se 

possam criar determinadas lógicas que dentro do próprio sistema tenham 

correspondência a um mesmo código do nível superior. 

Significa que devemos enquadrar o Desporto no contexto social, político e económico 

em que irá decorrer, delimitar o sector em que se enquadra e atribuir-lhe um 

significado que seja valorizado pela comunidade a que se dirige. Para que os 

benefícios inerentes ao Desenvolvimento do Desporto possam ser encarados numa 
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perspectiva sustentada e de longo prazo, deve ser fomentada e promovida a 

institucionalização das suas práticas.  

O sistema desportivo de um qualquer país ou região, deve possuir uma estrutura de 

organização coerente e articulada – apesar dos diferentes sectores que regulam as 

suas práticas desportivas terem objectivo distintos, populações-alvo específicas e 

instituições próprias – para que sejam desenvolvidas sinergias entre os diversos 

actores e factores de desenvolvimento, na construção de um futuro desportivo 

baseado na valorização do Papel Social do Desporto, sem comprometer os seus 

benefícios nas gerações vindouras. 

Se os valores do Movimento Olímpico apontam para a criação de um estilo de vida 

fundado sob a alegria do esforço, o valor educativo do bom exemplo e o respeito por 

princípios éticos universais. E se o Desporto deve ser encarado numa perspectiva de 

superação pelo esforço, em competição, dentro de princípios éticos pré-estabelecidos, 

esta cultura instituída há mais de 100 anos deve ser conservada e promovida em 

todas as suas vertentes, sob pena de estarmos a procurar um ―tipo de 

desenvolvimento‖, que efectivamente nada tem a ver com Desporto. 

 

2. Definição de Turismo  
 
O Turismo pode se entendido como o ―fenómeno sócio-cultural que se baseia na 

deslocação das pessoas, para locais diferentes da sua residência habitual, onde 

permanecem por períodos superiores a 24 horas, com objectivos de lazer, utilizando 

as facilidades de alojamento, alimentação e outras oportunidades oferecidas no 

destino‖. (Domingues, 1990: 279) 

 

O Código Global de Ética para o Turismo da Organização Mundial do Turismo, 

define Turismo como a actividade mais frequentemente associada ao descanso e 

relaxe, ao desporto, ao acesso à  cultura e natureza que deveria ser planeada e 

praticada enquanto urn meio privilegiado de reforç o individual e colectivo; 

quando praticado com mente aberta é  um factor indispensável de auto educação, 

de mútua tolerância e de aprendizagem sobre as legítimas diferenças entre povos 

e culturas e as diversidades" (artº2). 

 

Já para a Associação lnternacional dos Peritos Científicos do Turismo (AIEST), 

Turismo é  o  conjunto de relações e fenómenos produzidos pelo deslocamento e 
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permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde que 

esses deslocamentos e permanência não sejam motivados por uma actividade 

lucrativa principal, permanente ou temporária". 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), aceite em 1991/2, "o turismo 

compreende as actividades de pessoas que viajam e permanecem em locais fora 

do seu ambiente usual por não mais de urn ano consecutivo por motivos de lazer, 

negócios e outros". 

Porém, o âmbito da definição mostra-se demasiado lato, para nos permitir uma fácil 

superação sobre quais serão a totalidade das actividades incluídas. 

Quando viajamos, muitas vezes, procuramos diversos tipos de actividade que não são 

exclusivas do sector em estudo, o que dificulta bastante a escolha e a análise de 

parâmetros e indicadores estatísticos representativos. 

Constatamos que a actividade exercida pelos operadores turísticos e agência de 

viagens, é sem dúvida, parte integrante do sector do turismo, assim como a actividade 

de alojamento. 

A restauração, transportes e os serviços recreativos, desportivos, culturais, incluem 

todas as actividades que constituem oferta turística, apesar do seu usufruto não ser 

exclusivo para esse efeito. 

Nestas actividades, a população local deverá ter um efectivo envolvimento na criação 

e dinamização de propostas tradicionais ou inovadoras que possam qualificar o 

destino turístico, pela singularidade e multiplicidade de iniciativas que oferece. 

 

Breve Retrato Estatístico 

Segundo os dados da OMT, em termos mundiais, em 2009 as chegadas de turistas 

internacionais totalizaram 880 milhões, ou seja, menos 39 milhões relativamente a 

2008. 

O ano de 2009, com uma quebra homóloga de 4,2%, inverteu a tendência de 

crescimento das chegadas de turistas internacionais iniciada em 2004 e que decorreu 

até 2008. 

Em 2009, os resultados globais das chegadas de turistas a nível mundial evidenciaram 

uma quebra em todas as regiões do globo, com excepção de África.5 

                                                                 
5
 Este abrandamento no sector do Turismo é atribuído à Crise Financeira Mundial, que ocorreu em 2008. 
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Em Portugal, segundo as Estatísticas do Turismo (2009; p.4), a Balança Turística 

Portuguesa de 2009 evidenciou regressões homólogas de 7% nas receitas (6 918 

milhões de Euros) e de 7,7% nas despesas turísticas (2 712 milhões de Euros), 

saldando-se a balança turística em 4 206 milhões de Euros, o equivalente a -6,6% 

face a 2008. 

De acordo com os primeiros resultados do Inquérito às Deslocações dos Residentes, o 

qual observa especificamente as viagens turísticas dos residentes realizadas para um 

destino fora do seu ambiente habitual, quer para Portugal quer para estrangeiro, 

40,1% da população residente em território nacional efectuou, em 2009, pelo menos 

uma deslocação em que tenha dormido pelo menos uma noite fora da sua localidade 

de residência. De assinalar que associado ao motivo ―Lazer, recreio e férias‖ essa 

proporção foi de 29,1% e para ―Visita a familiares e amigos‖ atingiu os 17,7%. 

Em Portugal, no ano de 2009 efectuaram-se cerca de 18 milhões de viagens por 

motivos turísticos, 89,5% das quais para território nacional e as restantes, cerca de 1,9 

milhões, para um destino localizado no estrangeiro. Cerca de metade das viagens 

(51,2%) realizaram-se por motivo de ―Lazer, recreio e férias‖, seguindo-se a ―Visita a 

familiares e amigos‖, associada a 37,7% das deslocações, e os motivos ―Profissionais 

e de negócios‖, que totalizaram cerca de 1,6 milhões de viagens (8,6%). 

As deslocações dos residentes geraram um total de 80,2 milhões de dormidas fora da 

sua residência habitual. O alojamento privado foi o preponderante, com 73,9% do total 

de dormidas. O alojamento fornecido gratuitamente por familiares ou amigos foi 

predominante nas dormidas associadas às deslocações para ―Visita de familiares ou 

amigos‖, representando 85,4% do total, contrariamente às viagens ―Profissionais e de 

negócios‖ em que este meio de alojamento apenas registou 12,3% do total. As 

dormidas em estabelecimentos hoteleiros corresponderam a 20,9% do total, sendo o 

meio de alojamento mais expressivo nas deslocações por motivo de ―Lazer, recreio e 

férias‖, com 26,7%. 
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2.1. Sector do Desporto e Turismo 

O primeiro exemplo documentado de pessoas que se deslocaram para fora da sua 

residência habitual, por motivos associados ao Desporto, foi nos Jogos Olímpicos que 

datam de 776 aC, os Jogos Pan-Helénicos, que tivereram lugar em Olímpia. 

É referenciado que podem ter viajado cerca de 40.000 pessoas de todas as partes da 

Grécia (Van Dalen e Bonett). Provavelmente, não houve nenhuma outra ocasião, no 

mundo antigo, em que tantas pessoas estavam na estrada (até mesmo no mar) a 

deslocar-se para o mesmo destino ao mesmo tempo (Finley e Plexet, 1976:53). 

 

No século XIX, o aparecimento de linhas de caminho de ferro, contribuiu de forma 

determinante para o crescimento da procura de viagens com motivos relacionados 

com Desporto. 

No Reino Unido, o século XX, começou com o movimento para proporcionar férias 

remuneradas, o que foi conseguido para a maioria dos trabalhadores na década de 

1920 e foi regularizado para todos, em 1938. 

 

Além disso, a parte posterior do século XX também testemunhou um aumento 

substancial da actividade desportiva no contexto turístico dirigida à população 

reformada, através de campanhas dirigidas aos mais idosos, apelando para que se 

mantenham activos. O Turismo Desportivo tornou-se numa motivação crescente 

importante para certas ―secções‖ deste segmento de mercado, em particular no golfe e 

no ―turismo de passeios pedestres‖ o aumento foi significativo. 

Em 1960 surgem os primeiros charters e packages, em que actividades como o Golfe, 

caminhadas, ténis e desportos aquáticos são referenciadas em destinos turísticos 

como o Mediterrâneo.    

Por iniciatida pioneira do Club Med, surgem também os Holydays camps, vendidos em 

regimo de tudo incluído, em packages semanais, que dão grande ênfase ao Health 

and Fitness e ao seu programa de Animação exclusivo.  

O Desenvolvimento de mega-eventos foi um produto que teve grande influência no 

crescimento do Desporto e Turismo no século XX. 

O Sports Tourism Internacional Council (STIC), foi formado em 1990 com o intuito de 

criar uma associação e fomentar a investigação sobre o Desporto e Turismo e de 
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interligar o turismo e as organizações desportivas, que de forma directa ou indirecta se 

relacionam com a indústria do Desporto e Turismo. 

É necessária uma abordagem mais holística sobre o Desporto e Turismo, que defenda 

uma análise global e um entendimento geral dos fenómenos.  

 

2.2. Principais serviços hoteleiros associados ao Desporto  

―A actividade turística é normalmente contabilizada a partir de números gerados pelas 

actividades de Alojamento, Restauração e das Agências de viagens, deixando de fora 

inúmeras outras actividades de âmbito recreativo, cultural, desportivo, etc.‖ 

A anterior afirmação, justifica-se de acordo com um conjunto de normas definidas a 

nível internacional pela OMT, uma conta satélite do turismo que permite medir o seu 

real impacto económico, através de um conjunto de agregados (despesa, consumo, 

procura, oferta). 

O Turismo do Algarve, de acordo com as determinações da OMT, ensaiou já contas 

piloto, dando conta de um vasto conjunto de variáveis que influenciam a actividade 

turística: alojamento; restauração, transporte e animação. Porém neste estudo não 

iremos abordar as actividades profissionais relacionadas com a restauração e o 

transporte não se enquadram no âmbito do estudo sectorial do Desporto e Turismo. E 

nesta fase, analisamos também o Golfe, que se constitui como a actividade desportiva 

de referência, no contexto turístico da Região do Algarve. 

 

2.2.1. Alojamento 

Como consta no Estudo Sectorial ―Turismo em Portugal‖, existem 3 tipos de 

alojamentos de diferentes naturezas com mais relevância em termos de dormidas: 

Estabelecimentos Hoteleiros; Turismo em Espaço Rural; e Parques de Campismo. 

Existem também outros serviços de hospedagem, tais como: Hospedarias, Casas de 

Hóspedes, Quartos Particulares, Colónias de férias, Pousadas da Juventude, etc.  

No presente trabalho foram desenvolvidos 8 estudos de caso sobre meios de 

alojamento da Região do Algarve, contemplando apenas as categorias 

Estabelecimentos hoteleiros e Turismo em Espaço Rural. 
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Constatou-se a quase inexistência de serviços desportivos prestados em Parques de 

Campismo e outros serviços de hospedagem, com excepção das colónias de férias.  

Os estabelecimentos hoteleiros podem ser divididos em: hotéis de 2 a 5 estrelas, 

residenciais ou pensões. Neste estudo foram contemplados apenas unidades 

hoteleiras de 4 ou 5 estrelas. 

O Turismo em Espaço Rural compreende os serviços de hospedagem prestados, 

nas seguintes modalidades: 

a) Turismo Habitação; 

b) Turismo Rural; 

c) Agro-Turismo;  

d) Casas de campo; 

e)Turismo de Aldeia 6(mínimo de 5 casa particulares situados numa aldeia 

histórica, centros rurais ou aldeias, com gestão comum). 

De destacar, que o Turismo de Aldeia é um serviço de hospedagem prestado num 

conjunto de, no mínimo, cinco casas particulares, situadas numa aldeia e exploradas 

de forma integrada, quer sejam utilizadas ou não como habitação própria dos seus 

proprietários, possuidores ou legítimos detentores. As casas afectas ao Turismo de 

aldeia devem, pela sua traça, materiais de construção e demais características, 

integrar-se na arquitectura típica local. Pode ser explorado em aldeias históricas, em 

centros rurais ou em aldeias, que mantenham, no seu conjunto, o ambiente urbano, 

estético e paisagístico tradicional da região onde se inserem. 

 

As Casas de Campo são casas particulares, situadas em zonas rurais que prestem um 

serviço de hospedagem, quer sejam ou não utilizadas como habitação própria dos 

seus proprietários.  

 

O Turismo em Espaço Rural (TER) consiste no conjunto de actividades, serviços de 

alojamento e animação a turistas, em empreendimentos de natureza familiar, 

realizados e prestados mediante remuneração, em zonas rurais. 

Por Animação Ambiental entende-se o conjunto de actividades que se destinem à 

ocupação dos tempos livres dos turistas e visitantes, permitindo a diversificação da 

oferta turística (gastronomia, artesanato, desportos de natureza, etnografia, etc). 

 

                                                                 
6
 mínimo de 5 casas particulares situados numa aldeia histórica, centros rurais ou aldeias, com gestão comum. 



22 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 56/2002 de 11 de Março de 2002, o Turismo de 

Natureza entende-se como "o produto turístico, composto por estabelecimentos, 

actividades e serviços de alojamento e animação turística ambiental realizados e 

prestados em zonas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas [...] 

desenvolve-se segundo diversas modalidades de hospedagem [...] compreende as 

casas e empreendimentos turísticos de turismo no espaço rural" 

 

Outros meios de alojamento vocacionados para o Turismo Natureza são as Casas de 

Natureza, que se encontram localizadas em áreas protegidas e destinam-se a 

proporcionar, mediante remuneração, serviços de hospedagem e que, pela sua 

implantação e características arquitectónicas contribuem decisivamente para a criação 

de um produto integrado e de valorização turística e ambiental das zonas onde se 

inserem. Deste modo, as Casas de Natureza constituem, pela sua definição, serviços 

de hospedagem que se enquadram, em qualquer caso, no Turismo de Natureza.7 

 
 
Relacionado com a prática de Turismo Rural, surgem associados diversos tipos de 

Itinerários característicos, tais como: 

- Circuitos turísticos existentes; 

- Instalações, sistemas e equipamentos interpretativos; 

- Desportos de natureza; 

- Artesanato, gastronomia, vinhos e outros produtos agro-alimentares tradicionais; 

- Estabelecimentos de restauração e bebidas existentes nas proximidades das casas; 

- Festas, feiras, romarias e outros acontecimentos locais de natureza popular; 

- Meios de transporte público que servem a casa e as vias de acesso. 

 

2.2.2 Animação 

A palavra animação deriva do latim animus, o que significa alma, sentimentos, espírito, 

enquanto animar na sua forma verbal significa activação, aumentando a vida, dando 

fôlego, recriando e, em outros termos causando um bom humor, oferecendo sugestões 

e possibilidades de um estilo de vida activo (Jacovlev 1992). 

Na linguagem do turismo, a Animação Hoteleira teve origem numa categoria especial 

de resorts, com o nome "clubes", onde as experiências são vivenciadas quase como 

                                                                 
7
 A classificação de Casas de Natureza compreende três modalidades, a saber: 

Casa-Abrigo; Centros de Acolhimento; Casas Retiro 
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em equipa e as actividades desportivas enquadradas sob a forma de entretenimento, 

desempenham o papel principal na satisfação do cliente. Os ―Hotéis clube‖ do 

Mediterrâneo, iniciaram a organização de estruturas de Animação na maioria dos 

resorts tradicionais, como forma de atracção e diferenciação dos destinos turísticos.  

A forma similar de organização do lazer e recreação em empresas de turismo é 

observado em navios de cruzeiro, relatado por Laloumis (1999), e Glinia Laloumis 

(1999) e Lytras (1993; cit in Joffre, 2005). 

O departamento de Animação está a cargo de melhorar a qualidade de lazer durante a 

estadia do cliente nohotel e é responsável pela coordenação de actividades 

desportivas e entretenimento cultural para crianças e adultos, actividades ao ar livre, 

bem como outros serviços relacionados com a saúde e a recreação 

(Bourguignon 1998; Glinia et al, 2001). 

 

Programas de animação permitem à administração do hotel, gerir escolhas dos 

hóspedes no uso da área do hotel, aumentando as vendas gerais no hotel, atraindo 

visitantes e convidados aos departamentos de alimentos e bebidas (Jakovlev 1992; 

Lytras 1993; Weiermair & Fuchs, 1999; cit in Costa, G. et al, 2004).  

A Animação Turística, consubstanciada em serviços culturais, desportivos ou em 

serviços recreativos e de lazer, poderá assumir diferentes formas de oferta desportiva, 

e desta forma, contribuir para a satisfação de uma cada vez maior diversidade de 

interesses e motivações para viajar. 

A Animação Turística baseia-se no planeamento, na organização, na dinamização e 

redesenho, ou reequacionação, de eventos realizados para grupos de turistas que 

se concentram num determinado local para o usufruto de determinado(s) produto(s) 

turístico(s). 

Almeida (2004) refere que a Animação Turística emerge no turismo pelo despertar do 

novo turista, mais exigente e mais activo, que impõe a prática de actividades de 

animação dentro do espaço de lazer, criando um novo conceito de turismo activo.  

O exercício das actividades de Animação Turística ocorre normalmente em empresas 

especializadas em serviços de animação e em unidades de alojamento hoteleiro. É 

comum também a situação de trabalho por conta própria. 

A evolução do sector do Turismo revela um potencial de crescimento significativo para 

esta área associado à procura de serviços turísticos mais complexos e activos por 

clientes com novos estilos de vida e motivações. 
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Num contexto de «busca de experiências, é notório um consumo tendencialmente 

crescente de actividades desportivas enquanto complemento do lazer de férias, 

principalmente no que toca ao Turismo Desportivo, ou ainda como motivação principal 

de deslocação, quando falamos de Turismo Aventura. 

Essa mudança faz surgir uma nova e jovem realidade, a das empresas de animação 

Os seus principais produtos fixam-se em 3 grandes áreas: 

- Os Passeios (Turismo Cultural, Rotas Temáticas, Touring); 

- A exploração de equipamentos de animação (kartódromos, parques temáticos, 

campos de golfe, etc.); 

- Turismo Activo, com uma componente acentuada de práticas desportivas praticadas 

em meio natural. 

A Animação Turística compõe-se de actividades recreativas, culturais, desportivas 

diversas que exercem a dupla função: 

- acrescentar valor com as actividades que se interligam promovendo formas mais 

integradas, complexas e diversificadas de serviço turístico; 

- a de potenciar dinâmicas locais importantes em áreas tão fulcrais quanto a cultura, o 

património e a educação ambiental e desportiva. 

 

                    - Cultural 

Animação   - Desportiva 

     (vertentes)    - Lúdica e de Entretenimento 

 

 

Figure 1 Areas of tourists‘ needs and ‗animation‘ activities (G. Costa et al.; 2004) 



  

25 
 

Um modelo que contempla as áreas das necessidades dos turistas e as actividades 

utilizadas pela animação, com vista à satisfação dos mesmos, é retratado na Figura 1. 

Costa et al (2004), num artigo sobre os serviços de animação e satisfação de clientes 

numa unidade hoteleira, descreve no que consiste a experiência da Animação (The 

‗Animation Experience‘). 

 

De acordo com muitos investigadores em Turismo Desportivo, de lazer e estudos de 

recreação, a animação no turismo é a totalidade das actividades e performances que 

uma unidade hoteleira pode oferecer, a fim de satisfazer as necessidades doc 

hóspede, para: a acção, a criatividade, interação social, relaxamento e retorno à auto 

aventura e descoberta de novos aspectos da vida (Finger & Gayler 1993; 

Opaschowski 1996; Costa 2000; Glinia & Laloumis 1999; cit in Costa, G. et al, 2004).  

 

Os organizadores das actividades devem reconhecer e facilmente determinar a 

condição física dos hóspedes e as aptidões necessárias a cada tipo de actividade 

proposta. Para que sejam bem sucedidos, o "animador" deve ser educado, sensível, 

experiente e possuir uma variedade de competências/skills físicas, sociais, criativas e 

emocionais, bem como estar intrinsecamente motivado. Como qualquer outro 

trabalhador no lazer e recreação no mercado de trabalho, o ―animador‖ deve se divertir 

e, ao mesmo tempo que assume o comando com os seus clientes, vivenciando uma 

experiência de "fluxo partilhado" com o grupo (Barlow & Maul, 2000). 

 

Assim, a concretização das actividades não é a única função de uma equipa de 

animação. A sua presença no hotel durante todo o dia é um suporte adicional aos 

desejos dos hóspedes e às suas necessidades de amizade, aceitação e segurança 

emocional, assumindo que os animadores reconhecem-nas (Finger & Gayler 1993). 

 

Os investigadores concordam que o Turismo é uma totalidade de experiências, em vez 

de um conjunto de serviços isolados. A animação em hotéis resorts pode ser 

perspectivada como a componente da experiência total da viagem, pela criação de um 

ambiente sócio-psicológico adequado. 

 

2.2.2.1. Entidades promotoras de Animação 

De acordo com a Direcção Geral do Turismo (DGT, 2006), existem 345 empresas de 

Animação Turística licenciadas neste organismo. No entanto, estima-se (dados não 

oficiais) que existem cerca de 1000 empresas a operar neste mercado. No entanto, 
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uma considerável percentagem (30%) de empresas abrem e fecham a sua actividade 

todos os anos o que dificulta um registo actualizado e rigoroso. 

São Empresas de Animação Turística as que tenham por objecto a exploração de 

actividades lúdicas, culturais, desportivas ou de lazer, que contribuam para o 

desenvolvimento turístico de uma determinada região e não se configurem como 

empreendimentos turísticos, estabelecimentos de restauração e bebidas, casas e 

empreendimentos de turismo no espaço rural, casas de natureza e agências de 

viagens. 

A Animação é levada a cabo por diferentes autores em diferentes espaços: 

- Empresas de animação turística, que planeiam e executam programas de animação 

desportiva; 

- Empresas marítimo-turísticas; 

- Entidades que promovem actividades de cariz ambiental, etc em áreas protegidas; 

- Empreendimentos turísticos, como serviço complementar; 

- Entidades exteriores que contribuem de forma indirecta, pela sub-contratação de 

serviços. 

 

Paulino (2010)8 defende que as entidades ligadas ao Turismo e os empresários têm 

responsabilidade neste contexto, no sentido de disciplinar e qualificar a oferta. O 

Turismo de Portugal também está a fazer um esforço neste sentido, por exemplo pelo 

licenciamento de empresas turístico-desportivas. Alerta ainda para a importância da 

existência de articulação entre várias entidades, para que as pessoas que já se 

encontram no mercado de trabalho sejam estimuladas a sentir a necessidade de 

evoluírem pela formação profissional. 

Afirma que, a maioria das empresas de animação são microempresas, sendo que o 

mercado interno é grande fornecedor de clientes e turistas, excepto no caso das 

empresas que exploram campos de golfe e algumas no ramo do turismo aventura. 

De destacar o caso das actividades de animação, pela influência das novas 

motivações: 

- Varia consoante a área geográfica e vocação turística do Alojamento Ex: animação 

balnear ou em montanha; 

- Proliferação de empresas de animação turística dedicadas ao Turismo 

Verde/Turismo Activo. 

 

 

                                                                 
8
 Ver Anexos  4 – entrevista a perito sectorial, Dr. Joaquim Paulino, Director da Delegação Regional do 

Algarve do IDP 
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                                                  Empresas de Animação  

                                                       Especializadas em 

 

 

Programas de Animação Desportiva 

 

             Programas de Animação Ambiental 

              

  

 

Caminhadas, Desportos Radicais, 

Paintball, etc. 

 

Observação da Natureza 

                   Educação Ambiental 

Figura 2 – Tipos de Empresas de Animação (cit in Turismo em Portugal) 

Nota: a vertente cultural (ambiental, patrimonial, gastronómica, etc) não é contemplada 

neste estudo, apenas a vertente desportiva e turística. 

 

Animação Ambiental 

Segundo o estudo sectorial ―Turismo em Portugal‖, Animação Ambiental é uma 

classificação específica para a Animação Turística desenvolvida no interior de uma 

Área Protegida, que tem como objectivo promover a ocupação dos tempos livres dos 

turistas e visitantes através do conhecimento e da fruição dos valores naturais e 

culturais próprios destes espaços. 

Existem três modalidades de actividades, iniciativas ou projectos de Animação 

Ambiental: a) Animação; b) Interpretação Ambiental; e c) Desportos de Natureza. 

 

a) Considera-se Animação, o conjunto de actividades que se traduzam na ocupação 

dos tempos livres dos turistas e visitantes, permitindo a diversificação da oferta 

turística através da integração dessas actividades e outros recursos das áreas 

protegidas, contribuindo para a divulgação da gastronomia, do artesanato, dos 

produtos e tradições da região onde se inserem, desenvolvendo-se com o apoio das 

infra-estruturas e dos serviços existentes no âmbito do Turismo de Natureza. 

 

b) Interpretação Ambiental é toda a actividade que permite ao visitante o 

conhecimento global do património que caracteriza a área protegida, através da 

observação no local, das formações geológicas, da flora, fauna e respectivos habitats, 
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bem como de aspectos ligados aos usos e costumes das populações com recurso às 

instalações, sistemas e equipamentos do turismo de natureza. 

c) Consideram-se Actividades de Desporto de Natureza, todas as que sejam 

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

possam ser praticadas de forma não nociva para a conservação da mesma. 

No âmbito do presente estudo, em relação à Animação Ambiental, abordaremos 

especificamente apenas as vertentes da Animação e Desportos Natureza, uma vez 

que a Interpretação Ambiental se constitui como um sub-sector de actividade do 

Ambiente, em que o profissional qualificado para intervir nesta área, deverá ter 

formação superior na área da Biologia e Geologia ou anexas. 

 

Discussão 

Movimentações que importa realçar: 

- Crescimento do número de empresas de animação que oferecem pacotes (standard 

ou à medida) que incorporam actividade física, prática de desportos aquáticos, 

passeios pedestres, caminhadas, desportos radicais, etc e que se direccionam tanto 

para o turista interno (principalmente estadias curtas) como para o incoming. 

- Surgimento de actividades desportivas ligadas ao core do sector, como fazendo parte 

do serviço complementar ao alojamento, verificando-se que, a oferta na área da 

hotelaria tem preocupações crescentes em proporcionar serviços de Saúde/Bem-Estar 

e Animação Desportiva nas suas instalações;  

- Elaboração de uma Carta de Desporto-Natureza, por parte do Instituto da 

Conservação da Natureza (ICN), que regula a prática da actividade desportiva em 

áreas protegidas e permite e permite o desenvolvimento de actividades físicas e 

desportivas em áreas protegidas, segundo regulamentação própria para o sector. 

 

2.2.3. Golfe 

Em Portugal, é praticado na sua maioria por cidadãos estrangeiros, que representam 

61% do total de utilizadores, com destaque para o Reino Unido (48%), a Suécia 

(11,2%) e a Alemanha. Na região do Algarve, segundo dados da Direcção Geral do 

Turismo (DGT) tem um valor de 49,3% de praticantes estrangeiros.9 

Segundo a DGT (2006), a venda de número de voltas a nível nacional, foi realizada 

das seguintes formas: 
                                                                 

9
 Nota: Nº de campos e localização: Algarve (29); Lisboa (14); Norte (7); Centro (5) 
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- Estabelecimentos hoteleiros – 50,1%;  

- Operadores Turísticos Incoming – 25,8%; 

- Operadores Turísticos Estrangeiros – 23%; 

- Passaporte Golfe - 1% 

(Quadro 14 – Nº de TCO, em Portugal por actividade turística FONTE MTSS) 

A maioria das voltas de Golfe marcadas pelos clientes, são realizadas pelas unidades 

hoteleiras, o que denuncia a necessidade de existência de profissionais qualificados 

nas referidas empresas, para potenciarem os dividendos resultantes desta actividade 

desportiva, considerada de luxo. 

Na Região do Algarve, o Golfe é uma modalidade desportiva encarada na perspectiva 

de um cluster de luxo, destinado a segmentos de mercado de elevado poder 

económico. 

Como será descrito de seguida (ver classificação das actividades desportivas), o Golfe 

constitui por si só, um sector na área do Turismo, no contexto específico do Algarve. 

Verifica-se ao longo das últimas décadas, um fluxo regular de turistas para esta região, 

em que a principal motivação da viagem é praticar Golfe, estando por muitas vezes 

associado a outros interesses tais como o Turismo de Negócios ou a prática de 

actividades ao ar livre, mas na sua esmagadora maioria só é acessível a clientes com 

maior capacidade económica. 

Assim, o golfista apesar de poder ser classificado como um turista activo, pertence 

também a um dos principais nichos de mercado de mercado do Algarve em termos de 

ganhos económicos e de diferenciação, pela oferta de serviços de luxo num contexto 

que se quer paradisíaco. 

Neste contexto, as funções relacionadas com a promoção e desenvolvimento da 

actividade do Golfe, nas unidades hoteleiras, são desempenhadas por elementos do: 

departamento específico para o Golfe; departamento de Animação; ou da própria 

direcção. 

 

 

2.2.4. Desportos de Natureza  

 

Desportos de Natureza são todos aqueles cuja prática aproxima o homem da natureza 

de uma forma saudável e sejam enquadráveis na gestão das áreas protegidas e numa 

política de desenvolvimento sustentável. 
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Da definição das actividades de Desporto de Natureza10, destacam-se os seguintes 

elementos chave: praticadas em contacto directo com a natureza; e praticadas de 

forma não nociva para a conservação da natureza. 

A legislação refere algumas actividades, serviços e instalações de Desporto de 

Natureza, que podemos sintetizar da seguinte forma: 

 
 

Actividades Serviços Instalações 

− Pedestrianismo 

− Montanhismo 

− Escalada 

− Orientação 
− BTT 

− Hipismo 

− Espeleologia 

− Desportos do ar 

. Balonismo 

. Voo livre 

. Parapente 

. Asa delta 

− Desportos aquáticos 

. Mergulho 

. Vela 
.Windsurf 

. Surf 

. Canoagem 

. Remo 

. Rafting 

. Hidrospeed 

− Outros desportos de  

carácter não nocivo para 

a natureza 

− promotores 

− agentes 

− Guias e monitores 

− Guardas e vigilantes 
− monitorização 

− transportes 

 

 

 

 

 

− percursos 

− Cais de atracamento 

− pistas de 
descolagem 
− pistas em terra batida 

− abrigos de montanha 

− refúgios 

− outras infra-

estruturas de apoio 

 
Quadro 1 - Actividades, Serviços e Instalações de Desporto de Natureza 

 
 
Segundo Pedro Dornellas, presidente da Associação Vicentina, no workshop ―O 

Turismo de Natureza no Algarve‖, que teve lugar em Maio de 2009, o Turismo de 

Natureza representa 22 milhões de viagens na Europa, comparativamente com o 

Golfe, que representa um milhão.  

Além disso, referiu que o Turismo de Natureza é a primeira motivação de férias nos 

três mercados emissores de turistas para o Algarve (43% para o alemão, 59% para o 

holandês e 46% para o inglês), e é apontado como o segmento de maior crescimento 

em termos de taxas médias anuais (cerca de 7% ao ano). O presidente da Vicentina 

referiu que o Turista de Natureza despende uma média diária de 250 euros (em 

                                                                 
10

 Decreto Regulamentar nº18/99, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto Regulamentar nº17/03, de 10 de Outubro. 
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alojamento de categoria superior, actividades guiadas, aluguer de equipamentos 

especiais, etc); e que 85% das viagens de Turismo de Natureza são superiores a 

quatro noites.  

Alertou ainda que ―o Turismo de Natureza não pode estar unicamente na agenda dos 

políticos de desenvolvimento rural, deve também fazer parte da agenda do Turismo‖.  

De acordo com Constantino (1994) e Cunha (1997), é necessário criar um código de 

conduta desportiva e ambiental na sua utilização, e que deve ser alvo de uma 

adequada educação e formação desportiva. Deste modo, faz sentido introduzir, 

aplicados ao desporto, conceitos oriundos das ciências do ambiente como o «efeito do 

impacto ambiental» e da «compatibilidade» entre a natureza e a respectiva utilização 

desportiva (cit in Boas Práticas Ambientais). 

Para o construir, terá de se promover o diálogo interdisciplinar entre os diversos 

intervenientes. Será pois fundamental, localizar escolas especializadas, centros de 

formação específicos associados à natureza, aos lugares e às actividades desportivas, 

que aí, nos espaços naturais ou mesmo nos espaços urbanos, possam desenvolver-

se. Será portanto necessário, criar parcerias entre o Desporto, o Turismo e o 

Ambiente, no sentido de, para além do desenvolvimento da oferta-turística-desportiva, 

se possa promover uma educação/formação ambiental activa, que sensibilize os 

cidadãos para o respeito e para a convivência com a natureza. 

 

“Turismo Verde” 

Portugal é rico na sua fauna e flora. De forma a manter e proteger o seu ecossistema, 

o país assistiu à criação de vários parques naturais e nacionais, onde actividades 

como o ciclismo, a escalada, as caminhadas ou até mesmo a observação de pássaros 

são uma constante. As ilhas da Madeira e dos Açores são verdadeiras reservas de 

beleza natural, intocada, o ideal para actividades exteriores. 

É nas décadas de 70/80 que conceitos como ―verde‖, ―soft‖, ―natural‖ aparecem 

associados ao turismo, mas só em 1992, na Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, o 

conceito de ―turismo sustentável‖ é perfeitamente assumido como forma de estar em 

harmonia com o ambiente local, as comunidades e culturas. Isto é: ―todas as formas 

de desenvolvimento turístico, planeamento e actividades que mantenham a 

integridade social e económica das populações, bem como a perenidade do 

património natural, construído e cultural‖. Hoje, mais de doze anos depois, os 

interesses das populações e a valorização das economias locais e dos visitantes são 

possíveis através de propostas turísticas ditas ―sustentáveis‖. 
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II Parte - Delimitação do Sector do Desporto e Turismo em unidades de 

alojamento na Região do Algarve 

A delimitação sectorial deve se basear ―no todo‖ que irá ser estudado, sendo definida 

a fronteira do sistema, que permite reunir um número restrito de subsectores com 

homogeneidade interna. 

Para definir a referida delimitação é necessário encontrar formas de estruturar e 

organizar internamente esse sector e respectivos subsectores, tendo por referência os 

seguintes sistema/sector estudado, assim como na identificação dos subsistemas 

constituintes. Deve ter como critérios critérios a Classificação das Actividades 

Económicas (CAE): Fileira; Cluster; Cadeia de valor; e Processo produtivo.11 

Some academics feel that sport tourism is not an appropriate area of specific study, 

and that it should be understood as a tourism market niche or a subset of sports 

management. However, such an approach fails to understand the unique experience of 

sport tourism as an interaction of activity, people and place that cannot be reduced to a 

mere tourism market niche or a subset of sports activity away from home. 

Furthermore, examining sports tourism as a part of the tourism or the sports industry 

focuses attention on provides and neglects the development of understanding of the 

motivations and behaviours othe sports tourists themselves. (Weed, 2004) 

 
 

1. Conceito de Desporto e Turismo (“Sports tourism”) 

São todas as formas de participação activa e passiva na actividade desportiva, 

participando casualmente ou em forma organizada, por razões não-comercial ou 

empresarial/comercial, em que se verifica a necessitade de viajar para longe de casa 

ou da localidade de trabalho. 

Segundo Gibson (1998; cit in Pereira & Carvalho, 2004) o conceito de Desporto e 

Turismo deve ser assumido da seguinte forma: 

"Lazer baseado na viagem que leva os indivíduos temporariamente fora das suas 

comunidades de origem para participar em actividades físicas, para assistir a 

atividades físicas, ou para venerar atracções associadas a actividades físicas" 

O Turismo Desportivo foi definido como "o uso do desporto como um veículo para 

maior empreendedorismo no turismo". De acordo com essa determinação, foi dada 

                                                                 
11

 Ver explicação detalhada sobre em que consiste cada critério adoptado em Anexo 1. 
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uma definição ampla de "desportos" do fenómeno do desporto turismo em termos do 

aspecto "físico" de correr, saltar, andar, correr, atirar, disparar, bater, etc. 

 

Uma notação importante para esta definição foi a de que um ―turista desportivo‖ pode 

ser um participante activo ou um espectador passivo.  

No entanto, é o aspecto "físico" do desporto que é o "polarizador" para o turismo. 

O principal determinante do "turismo desportivo" é o facto de que os turistas estão a 

assistir como espectadores ou a participar numa actividade desportiva em particular. 

O Turismo é, sem dúvida, a maior indústria mundial, geradora de benefícios 

económicos crescentes. O Desporto, nos dias de hoje constitui um factor acrescido, 

quando falamos de oferta turística, da qualidade e diversidade dessa oferta, ou 

quando falamos das necessidades ou motivações dos turistas, da captação ou 

fidelização dos mesmos. 

Estas duas dinâmicas sociais, quando associadas apresentam características distintas 

dando origem a uma nova realidade que tem vindo a emergir à escala mundial, o 

Desporto e o Turismo. 

  

Para Augustyn (1996; cit in Pereira & Carvalho, 2004) Desporto e Turismo é ―an 

activity that occurs when people travel to another place for leisure – either to 

express/improve their fitness, to attain good frame of mind or to create social tie 

through sport – and who stay there for at least  twenty four hours but less than one 

year. In other words, sport tourism is a form of sport that involves mobility‖. 

 

De uma maneira geral as definições de Desporto e Turismo assentam e são 

caracterizadas por três factores que funcionando em conjunto, marcam o campo do 

Desporto e Turismo (Pigeassou et al.,2003): 

- numa estadia que combina duas variáveis: uma viagem e uma duração: 

- um elo de subordinação ao contexto social; 

- um conjunto de fenómenos relacionados com o desporto. 

 

Pereira & Carvalho (2004) definem o Desporto e Turismo como sendo as dinâmicas 

que se estabelecem entre as práticas desportivas e o sistema turístico, tanto na 

vertente do lazer como da competição, onde invariavelmente se deve equacionar as 

práticas (Pratice), as pessoas (People) e os locais (Place): 

Sport Tourism = 3’ P = 

Practice/People/Place 
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1.1. Modelos Conceptuais 

It is perhaps a useful exercise to return to Glyptis‘s (1982; cit in Weed and Bull, 2004) 

paper and examine the three ‗needs‘ for the field that she identified over twenty years 

ago, these being: 

1. A recognition of the tourist potential of sport and the sports development 

potential of tourism; 

2. The establishment of working partnerships between sport and tourism policy 

makers and providers at national, regional and local level to develop facilities 

and services for active holidays; 

3. Undertaking more detailed market research to establish consumer profiles and 

satisfaction, and potential market sectors. 

 

Kurtzman (1996; cit in Rodrigues, 2004), propôs a seguinte categorização de Produtos 

de Turismo Desportivo:  

Produtos 
de Turismo 
Desportivo  
(Kurtzman, 
1996:12-20) 

Turismo desportivo que tem por base a utilização de atracções 
turísticas: 

- Museus desportivos; 
- Exposições, demonstrações desportivas, 
- Parques desportivos (aquáticos) 
- Zonas de rafting 
- Golfes 
- Pistas de esqui  
- Estádios 

Estadias de turismo desportivo em centros, em estações ou em 
campos de lazer e de entretenimento desportivo: 

- Pesca 
- Caça 
- Esqui 
- Ténis  
- Campos de entretenimento (futebol, basquetebol, 
voleibol) 

Cruzeiros com um objectivo desportivo, encontros desportivos ou 
visitas a lugares de cariz desportivo. 

 Viagens de turismo desportivo para o exercício da prática de uma 
actividade desportiva: golfe, ténis, caminhadas, safaris, maratonas, 
ciclismo, escalada, excursões, expedições, etc. 

 Turismo efectuado por ocasião de um evento regional, nacional ou 
internacional (ex. Jogos Olímpicos) 

 
        Quadro 2 - Categorização de Produtos de Turismo Desportivo, de Kurtzman (1996) 
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O Hall‘s Model of Adventure, Health and Sports Tourism, distingue Desporto Activo e 

Passivo, tendo referência onível de actividade, face ao carácter competitivo das 

actividades, que derivam numa matriz de 9 categorias. 

A utilização da competitividade como dimensão de análise, permite ilustrar um leque 

variado de actividades, desde o canto do topo esquerdo, de cariz mais recreativo, para 

o canto inferior direito, em que as actividades são de cariz competitivo. 

 

Figura 3 - Hall‘s Model of Adventure, Health and Sports Tourism (Hall, 1992) 

 

O modelo da autoria de Standeven e De Knop (1999) procura ilustrar uma relação 

funcional entre o Desporto e a Actividade turística utilizando dois critérios: a natureza 

da experiência desportiva (ambiental ou interpessoal); e a natureza da experiência 

turística (como a experiência cultural de um lugar, natural ou artificial de acordo com 

os diferentes ambientes em que se pode desenrolar, nomeadamente zonas costeiras, 

zonas rurais, zonas históricas, zonas culturais e de entretenimento). Em suma, a 

natureza do Desporto e Turismo corresponde a uma experiência cultural de actividade 

física vinculada a uma experiência cultural do local. 
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Figura 4 - Modelo conceptual de classificação do Desporto e Turismo de Standeven e De Knop (1999) 

 

O referido modelo, prevê a categoria Tourism relevant to sport é dividida, segundo o 

motivo da viagem férias ou não-férias também, uma distinção quanto ao Turismo 

Desportivo Activo e Turismo Desportivo Passivo, como o modelo de Hall (1992), assim 

como algumas outras subdivisões. 

 

 

 

Figura 5 - Forms of Sports Tourism, de Standeven na De Knop‘s (1999) 

 

Tendo por base as anteriores versões de Reeves (2000) e Collins and Jackson (2001), 

Jackson & Weed (2003; cit in Weed and Bull, 2004) apresentaram o modelo Sports 

Tourism Demand Continuum. Este modelo foca-se nas características dos turistas 

desportivos e deriva de estudos empíricos. Inicia-se com participantes ocasionais em 

férias generalistas, passando por diferentes níveis de compromisso – esporádicos ou 

regulares - terminando com viagens para treinos ou competições de elite.  
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Figura 6 - Sports Tourism Demand Continuum 

 

De acordo com Kurtzman (2005), em 1990 (revisto em 1996), o Sports Tourism 

International Council, sub-dividiu as actividades desportivas que se desenvolvem 

no contexto turístico, em cinco categorias para demonstrar o espectro/alcance do 

Turismo Desportivo e para delinear as fronteiras do conhecimento da profissão. 

Defende que, dentro de cada categoria de actividade há grande potencial para: a 

investigação, estudos de pesquisa, conferências temáticas e artigos publicados - que 

poderão ser dedicados às preocupações que afectam os ―turistas desportivos‖, 

comunidades de acolhimento, empresários, governos, agências, organizações e 

instituições de ensino. 

. 

Kurtzman & Zauhar (2005), defendem que o Desporto representa o foco principal do 

Desporto e Turismo, à volta do qual coexistem diferentes tipos de práticas desportivas 

– recreativas, competitivas ou ambas.  
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Figura 7 - Modelo de representação do fenómeno Desporto e Turismo, de Kurtzman e Zauhar (2003) 

 

 

Baseando-se na categorização de Kurtzman (1996), os autores definiram ― A Wave in 

Time‖, modelo conceptual em que as cinco categorias de actividades, a seguir 

descritas, demonstram as dinâmicas empreendedoras específicas do Turismo: 

- Sports Tourism Events, incluem nesta categoria os Jogos Olímpicos, os 

Campeonatos do Mundo, nacionais, regionais, etc. De uma maneira geral referem-se a 

todas as práticas desportivas de carácter competitivo ou de espectáculo atraindo não 

só atletas e sua equipa técnica como também e maioritariamente espectadores; 

- Sports Tourism Attractions, museus desportivos, conferências desportivas, 

parques temáticos desportivos, festivais e demonstrações desportivas, etc; 

- Sports Tourism Tours, viagens de aventura desportiva, expedições outdoor, 

viagens de equipas profissionais para participar em jogos, ou em estágios, etc. 

- Sports Tourism Resorts, locais especializados numa prática desportiva, por 

exemplo, golfe, ténis, fitness, ou mesmo locais que oferecem práticas desportivas 

diversas; 

- Sports Tourism Cruises, cruzeiros especializados numa prática desportiva, ou 

em várias e em conferências desportivas.  
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Attractions Tours Cruises          Resorts Events 

Sports 

museums  

halls of fame 
sports 
conferences/ 

symposiam/

eetings 

sports 

heritage 

sites 

fishing/hunting  resorts 

 

outfitters 

ski/golf/scuba/t

ennis 

sports celebrity cruises 

 

golf cruises 

tennis 

cruises 

golf/tennis/scuba tours 

 

heritage  

site tours 

sports 

study tours 

regional/national/ 

international 
sports 

events 

championships/bonspiel

s/ 

meets contests 

invitationals 

marathons/ 

 
international sport 

resorts 

health/fitness  spas 

 
snorkel cruises 

 
mountain climbing tours 

Bowls 

professional  league 

games Congresses 

sports 

demonstrations 

    sport seminar/ 
    conference 

 
multiple sports cruises 

     facilities/sites/tours Champions

hips 

twinning  games 

peace 
 
gymnastic displays 

resorts 

sports fantasy  camps 

       
      sports attractions 

 
game safaris 

games friendship  

games 

world cup sport ice 
sculptures/sport 

 
sports clinics/camps 

     Visitations 

sports 

fishing 

 
Multiple  sports , 

 
regattas/car  rallies 

 Art 

theme parks 

 
training  camps 

 
deep sea fishing 

participation tours 

Basketball participation 

tours 

     horse racing 

bungee jumping 

white water  

rafting 

volleyball camps 

basketball  schools 

motor  boat  racing 

boating/sailing 

soccer participation tours 

training  tours 

    sports festivals 

olympic games/asian 

games/ 

golf courses soccer schools yacht charters      cycle/walking tours commonwealth games/ 

ski 
facilitie
s water  
slides 
wave 
tech 
pools 

 
stadiums/arenas 

summer  sports  
camps multiple  
sports  resorts 
recreational/spor
ts 

     camping 

 
bareboat 

chartering card 

cruises 

ski do 
excursions 
outdoor 
expeditions 
trekking  
tours 
adventure  expeditions 

world championships  
unique sports 
events/games dragon  
boat  racing/camel 

racing/caber  tossing 

ski doo jumping 

donkeyball extreme 

games recreation  
Figura 8 - Exemplos das cinco catgorias de Desporto e Turismo, de Zahuar (2003) 
 

Quanto às restantes categorias, uma vez que o presente estudo aplica-se a serviços 

desportivos prestados por unidades de alojamento, apenas iremos aprofundar as 

necessidades de competências adequadas para um profissional, que desenvolva a 

sua actividade laboral no referido contexto específico. Logo, as atracções e excursões 

―desportivas-turísticas‖, assim como os cruzeiros, não serão alvo do presente estudo. 

Weed & Bull (2004), propõe a seguinte categorização das actividades físicas e 

desportivas no Turismo, denominado Model of Sports Tourism Types:  

1. Tourism with sport content 

- Férias das crianças, com o principal intuito de mantêm-las ocupadas; 

- Visitas a familiares que geram práticas ocasionais desportivas; 

- Visitas/idas a espectáculos desportivos. 

 

2. ‗Sports participation tourism‘ category 

O Desporto é a motivação principal da viagem 

- refere-se essencialmente a férias desportivas; 

- outdoor adventure holidays. 

São frequentes, as férias vocacionadas para apenas uma modalidade. 
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Porém, a maioria dos promotores, oferece férias multi-desportivas de aventura, 

incluindo canoagem, escalada, canoagem, e uma série de outras actividades. 

A prestação de multi-desportos é feita também por muitos hotéis, embora muitas 

vezes um desporto único, como o golfe, seja a oferta primária. 

Os hotéis ―clubes de campo‖ destinam-se ao Mercado de luxo, sendo que a 

especialização em múltiplas actividades está em crescimento. O percursor deste 

conceito de férias foi o Club Med. 

O último tipo de serviços desportivos com múltiplas actividades, é o conceito de health 

spa, onde a ênfase pode ser tanto na actividade focada na perda de peso, ou numa  

―experiência revitalizadora‖, mais relaxante. 

 

3. Sports Training 

São viagens de turismo desportivo em que o intuito principal é a instrução ou o treino 

desportivo. Pode variar, desde um curso de instrução de fim de semana para 

iniciantes, a um treino de alta competição, em altitude, de uma equipa nacional. 

É possível identificar três áreas nesta categoria: cursos básicos, cursos avançados e 

treinos de alta competição. 

Southwater Watersports, por exemplo, disponibiliza aos turistas que estão de férias, 

instrutores num leque diverso de desportos aquáticos, para serem praticados de forma 

individual, em casais, famílias ou grupos de adultos ou crianças. 

Para além de, aprenderem a praticar um desporto, a formação de treinadores e 

sessões de treino podem também ser incluídos.  

Enquanto qualquer desporto concebível poderia ser incluído no categoria "aprender a" 

(learn to), outro bom exemplo é o golfe, e aqui não são apenas as habilidades técnicas 

necessárias para jogar golfe, que são importantes, mas as habilidades culturais, como  

um código de etiqueta adequado. 

 

4. Sports Events 

Refere-se ao turismo em que o principal objectivo é participar num evento desportivo, 

quer seja na condição de poarticipante ou de espectador 

A organização de eventos desportivos, na maioria dos casos, resulta de parcerias do 

sector público, privado e de voluntariado. 

 

5. Luxury Sports Tourism 

Contrariamente às categorias anteriores, o Luxury Sports Tourism, não é definido 

tendo por referência a natureza do desporto envolvido na viagem. É a qualidade dos 
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serviços disponíveis e o luxo do alojamento que determinam este tipo de turismo 

desportivo. 

Como já foi referido, o Golfe é considerado o exemplo paradigmático de sucesso da 

Região do Algarve, na prestação de serviços desportivos em unidades de alojamento, 

e considerados Turismo de Luxo, inserindo-se na categoria última categoria atrás 

referida - Luxury Sports Tourism. 

. 

O Sports Tourism Participation Model foca-se na natureza do turista desportivo, em 

detrimento das actividades desportivas em contexto turístico, sendo que este modela 

deriva de investigações empíricas. 

É um modelo dinâmico que se centra na participação desportiva do turista, que 

começa num eixo horizontal desde a participação desportiva acidental durante as 

férias, vai aumentando até às férias desportivas; cruzando-se com um eixo vertical que 

se refere aos vários níveis de importância atríbuida à viagem de Desporto e Turismo 

(Sporadic, Occasional, Regular and Committed). Prevê ainda a existência de uma 

terceira categoria – intenders - que se refere aos espectadores, que apesar de não 

participarem de uma forma activa, fazem-no de uma forma passiva. 

 

 

Figura 9 - Sports Tourism Participation Model de Weed e Bull (2004) 
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Desta forma, o presente modelo, assente em três eixos dimensionais, permite analisar 

a participação desportiva com um número infinito de actividades, tornando evidente as 

inúmeras hipóteses de escolha, potenciadas pelo fenómeno do Desporto e Turismo. 

Um dos pontos fortes deste modelo é o potencial para construir perfis individuais de 

motivações, através de uma série de actividades desportivas disponíveis no turismo. O 

desenvolvimento e a compreensão de tais perfis, e a relação entre as motivações 

individuais para uma série de actividades diferentes, na nossa opinião, é uma área  

prioritária para estudos futuros. Considera que, a evolução do sector do Desporto e 

Turismo, poderá ser melhor prevista com base em motivações e comportamentos, ao 

invés das mais tradicionais análises demográficas ou socioeconómicas.  

Temos plena consciência que, qualquer desenvolvimento de currículos para o 

Desporto e Turismo, pressupõe e exige uma base de apoio ao conhecimento e 

actividade de investigação. Mais estudos são necessários, devendo-se centrar no 

Sports Tourism Participation Model, nas motivações dos potenciais clientes para 

criar um quadro de referência para os estudos neste sector. 

 

Podemos afirmar que, O Sports Tourism Participation Model é útil para os 

fornecedores, já que fornece informações relevantes para a definição de estratégias; 

enquanto o Model of Sports Tourism Types é importante, pois permite analisar com 

detalhe, o contexto das estratégias empresariais existentes.  

O uso destes dois modelos de análise, permite a problematização de estratégias 

empresariais adequadas, uma vez que são analisadas em que medida as estratégias 

utilizadas e o perfil dos turistas visado, são coincidentes ou não.  

 

Nesta perspectiva (Weed & Bull, 2004), propõem um conjunto de estratégias, que têm 

origem no cruzamento de informações relativas aos dois modelos referidos, tais como: 

- Converting Intenders; 

- Generating repeat visits; 

- Expanding participation profiles; 

- Co-operative marketing; 

- Capturing incindentals; 

- Creating competitive advantage; 

- Exploiting intenders.12 

 

                                                                 
12

 Ver explicação detalhada de cada estratégia competitiva no Anexo 2. 
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Em síntese, entendemos o Desporto e Turismo como sendo as dinâmicas que se 

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

competição, no sistema turístico. 

E concordamos com Pereira & Carvalho (2004), que defendem que a concepção de 

um modelo explicativo do fenómeno do Desporto e Turismo, deve ser perspectivada 

do ponto de vista dos participantes, de modo a permitir apontar diferentes segmentos 

de mercado, para a definição de serviços e de perfis profissionais qualificados para 

intervir nos seus diversos subsectores. 

Assim, o Desporto e o Turismo podem assumir duas vertentes distintas e cinco 

categorias: vertente eminentemente desportiva; e vertente eminentemente turística. 

 

Figura 10 - Modelo Conceptual da relação entre o Desporto e o Turismo, de Pereira (2001) 

1. Vertente eminentemente turística - esta categoria integra várias sub-categorias, 

de acordo com as motivações e necessidades dos turistas (considerando decisivo 

aquilo que o turista pretende): 

1.1. Turismo activo/desporto integrador – em que os turistas procuram 

determinado destino ou unidade de alojamento, devido não só às 

características que apresentam, mas também à oferta desportiva 

diversificada, proporcionando a prática de várias modalidades (…) é 

característico este tipo de turistas escolher os pacotes integrados com 

práticas desportivas e outros produtos associados. Ex: fórmulas clube, das 

quais o Club Med é a mais conhecida. 
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1.2. Turismo passivo/desporto complementar – neste tipo de turismo, a oferta 

desportiva não é equacionada aquando da selecção do destino ou da 

unidade hoteleira, ou seja, não determina a decisão do turista, no entanto, 

condiciona a imagem à posteriori, assim como possíveis viagens de 

retorno ao destino. Ex: animação programada de acordo com as 

motivações e interesses dos clientes ou potenciais segmentos de mercado 

que a unidade hoteleira pretende atrair e fidelizar. 

 

2. Vertente eminentemente desportiva – o sistema desportivo é o motor deste 

binómio, pois as pessoas deslocam-se para determinado destino, tendo como 

principal objectivo o desporto e não o turismo, sendo que, este último serve de 

suporte às actividades. 

2.1. Turismo desportivo/desporto condicionador – em que se procura 

determinado destino turístico, devido às condições óptimas ou ideiais para 

a prática de determinada modalidade desportiva. 

Podemos dividir em sub-categorias distintas de acordo com o tipo de 

desporto que os turistas procuram e temos como principal, o turismo do 

golfe, o turismo de esqui, o turismo de Fitness/Spa, etc. 

2.2. Estágios Desportivos – em que os indivíduos ou equipas, amadoras ou 

profissionais se deslocam a um determinado destino devido às condições 

ideiais que este proporciona para a prática de determinada modalidade 

desportiva, na óptica da competição. 

2.3. Eventos desportivos – nesta categoria integramos tanto as competições 

como os espectáculos desportivos, tanto os desportistas, principais actores 

do fenómeno desportivo, como os espectadores, que se deslocam devido 

ao evento. 

Neste contexto, Carvalho (2010)13 sugere que sejam criados produtos turísticos que 

integrem actividades desportivas que possam captar novos mercados de turismo. 

Defende que se trata uma necessidade identificada e que tenderá a se tornar uma 

realidade, uma vez que o único cluster bem definido é o Golfe, sendo que na Região 

do Algarve existem condições para desenvolver outros clusters e torná-los 

competitivos no mercado internacional. 

 

                                                                 
13

 Ver Anexos 5 – Entrevista a perito, Dr. João Carvalho, Director do Curso de Desporto da Universidade 
do Algarve. 
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The market for sports tourism is not homogeneous and a wide range of differentiated 

areas can be identified. There is a growing evidence to show that  it is being seen as a 

more important part of the general holiday with travel brochures and quality hotels are 

highlighting sports facilities. For example, several hotels advertise gymnasia and 

opportunities for water sports, with the Mellihea Bay Hotel listing, among other things, 

an ‗‘independently run watersports centre‘‘ offering a range of opportunities including 

windsurfing, dinghy sailing, and water-skiing together with a ‗‘PADI Five Star Dive 

Centre offering Professional instruction in scuba diving for beginners to experts‘. (cit in 

Estudo de caso sobre Malta ―Sports Tourism diversification strategy in Malta‖; 2005). 

 

1.2. Caracterização de “Produtos Turístico-Desportivos” 

Silva, M.J. (2009; cit in O Turismo em Portugal) refere que um produto é qualquer 

coisa que pode ser oferecida a um mercado, para que este o adquira, utilize ou 

consuma e que pode satisfazer um desejo ou necessidade. 

Inclui: objectos físicos, serviços, eventos, pessoas, locais, ideias e combinações 

destes. 

Define um serviço como sendo uma forma de produto que consiste em actividades, 

benefícios ou satisfações oferecidas para venda e que são essencialmente intangíveis, 

não resultando na posse material de nada.  

Sports product - Good, service or combination of the two that is designed to provide 

benefits to a sports spectator, participant or sponsor (Shank, 2002). 

Correia, A. (2009) entende por serviço de desporto tudo aquilo que uma organização 

do sistema desportivo pode oferecer para satisfação das necessidades dos 

interessados. 

Segundo o referido autor, os serviços de Desporto caracterizam-se por: 

- Intangibilidade, os serviços de desporto são essencialmente experiências, por isso 

muito subjectivos, com dificuldades de mensuração e percepção, problemas em 

comunicar os serviços e obstáculos na definição dos preços; 

- Inseparabilidade, o acto de consumir confunde-se com o acto de comprar, uma vez 

que os clientes estão envolvidos na produção do desporto e interagem com os 

técnicos/professores e com os atletas;  

- Variabilidade, é difícil padronizar e controlar a qualidade, os serviços são 

heterogéneos, dependem de quem os fornece, do dia em que são produzidos, etc. 
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- Perdurabilidade, o desporto não pode ser armazenado, sendo difícil gerir o encontro 

entre a oferta e a procura.  

 

Tipos de produtos desportivos 

 Shank (2002) sugere a seguinte categorização, em relação aos tipos de produtos 

desportivos existentes no Turismo: 

• Sporting Events  

– Athletes 

– Arenas/Stadia  

• Sporting Goods  

– $60.2 billion industry comprised of four segments (equipment, 

transportation, apparel, and footwear) 

– Collectibles and Memorabilia  

• Sports Training  

– Fitness and Health Services 

– Sports Camps and Instruction  

• Sports Information  

– Newspapers, Internet, Magazines, Radio, etc.  

 

Correia, A. (2009) descreve de forma genérica o tipo de actividades tipo de 

Ginásios/Health Clubs, vocacionadas para a oferta de serviços de Turismo Saúde e 

Bem estar: 

- Actividades predominantemente aeróbicas (com ou sem máquinas; na sala ou na 

piscina; com ou sem apetrechamento); 

- Actividades predominantemente de força com preocupações estéticas (com 

utilização de pesos; geral ou localizada) (com ou sem máquinas, apetrechamento 

diverso); 

- Actividades expressivas, actividades coreografadas; 

- Actividades holísticas (main body) tai chi, yoga, streteching, etc; 

- Actividades para segmentos populacionais especiais (pessoas que querem e/ou 

requerem atenção especial): ginástica pré/pós parto, ginástica e/ou natação adaptada, 

crianças, treino personalizado; 

- Desportos de combate. 

 

O Estudo Sectorial sobre o Turismo em Portugal, categoriza três tipos de produtos 

turísticos: 
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- Produtos Característicos do Turismo - aqueles que na maioria dos países, deixariam 

de existir em quantidade significativa ou aqueles cujo nível de consumo sofreria 

significativas reduções na ausência de visitantes; 

- Produtos Conexos ao Turismo – uma categoria residual, isto é, aqueles que são 

identificados como específicos ao Turismo num determinado país, mas que não o são 

numa base mundial; 

- Produtos Específicos do Turismo – a soma das categorias anteriores. 

Se pensarmos nesta classificação aplicada ao sector emergente do Desporto e 

Turismo, podemos facilmente identificar que os serviços desportivos oferecidos na 

região do Algarve, têm uma incidência bastante sazonal, à excepção da modalidade 

do golfe, pelo que consideramo-los produtos característicos do turismo. 

O Golfe será um produto conexo ao Turismo, sendo que as actividades de contacto 

com a Natureza, também o são, e um investimento prospectivo na formação dos 

recursos humanos que intervêm neste processo, poderá ser factor diferenciador na 

criação de uma imagem de marca singular ao nível da oferta de serviços desportivos 

no contexto turístico da região do Algarve. 

 

2. Subsectores do Desporto e Turismo 

2.1. Justificação das opções de delimitação do estudo 

Na delimitação do tema a abordar no presente estudo, foram tidos em consideração 

quatro pressupostos essenciais: 

 - Aferir do surgimento de novos produtos turísticos ou do tipo de adaptações levadas 

a cabo pelas actividades mais tradicionais do turismo, no sentido de irem ao encontro 

de novas exigências por parte da procura; 

 - De acordo com essa adaptação, identificar novas competências associadas a perfis 

já existentes, assim como novos perfis de competências, essenciais à criação de 

novos produtos turísticos; 

 – Intenção de fazer um estudo de cariz mais qualitativo, do que quantitativo, uma vez 

que é muito difícil estabelecer fronteiras exactas dentro do conjunto vasto de 

actividades que pretendemos abranger no sector em análise; 

 – Não é nossa intenção fazer um estudo exaustivo de cada subsector identificado, 

mas sim perceber que questões, problemas e desafios enfrentam e partilham, no 
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sentido de fazer crescer e desenvolver a oferta de produtos, de modo equilibrado e 

sustentado. 

Para além do referido, existem duas outras questões a considerar na delimitação do 

estudo: 

- o facto de já terem sido desenvolvidos estudos sectoriais prévios, pela Inofor, sobre  

―Hotelaria em Portugal‖ e ―O Turismo em Portugal‖, assim como outros estudos 

sectoriais paralelos que integram competências transversais ao sector em estudo, 

como a Animação, Exercício e Saúde e as actividades físicas e desportivas em 

contacto com a Natureza. 

Carvalho (2010) refere que na Região do Algarve, o Verão é a época mais procurada 

pelo segmento de famílias (por causa das férias dos mais novos) e tem que haver 

capacidade de resposta de atrair outras actividades, ―outros golfes‖ como, por 

exemplo, o Turismo Náutico e o Turismo Natureza. 

Relembra que temos locais lindíssimos a que podemos associar o pedestrianismo, 

contacto com a natureza e o espaço regional, o que torna o destino diferente dos 

outros e atrai turistas interessados na natureza, tais como, bird watching, 

pedestrianismo associado à fotografia ou com interesses mais culturais e regionais. 

Quanto às actividades náuticas destaca a Vela, Windsurf e a Pesca, que considero um 

cluster muito interessante, uma vez que temos locais únicos para a sua prática. Outro 

cluster que sugere, é o da terceira idade, uma vez que cada vez mais existem pessoas 

a entrar na casa dos sessenta anos e que têm dinheiro para investir nestas 

actividades. 

Neste contexto, concordamos com Carvalho, ao afirmar a premência na criação de 

clusters na Região do Algarve: Turismo Natureza, Turismo Náutico e Terceira idade 

(Turismo Saúde). Será sobre a definição das competências profissionais necessárias 

ao desenvolvimento de actividades físicas e desportivas de acordo com os interesses 

e motivações específicas destes sectores, que iremos propôr perfis profissionais 

específicos do sector do Desporto e Turismo. 

Pires, A. (2010) afirma que a Região do Algarve tem possibilidades únicas para a 

prática do mais variado tipo de actividades desportivas. Dentro do Turismo Náutico, 

destaca o Mergulho, Remo, Canoagem, Vela, Surf, Kitesurf, etc. Destaca também o 

caso Vila Real de Santo António, ao nível do Atletismo onde existe um Centro de Alta 

Competição/Alto Rendimento. E refere a oferta bastante rica em Golfe, onde os 
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participantes são na sua maioria estrangeiros, reclamando a existência de escolas de 

formação da modalidade, para a própria população residente. 

Sugere que deveria ser feita uma aposta muito séria no sentido de termos técnicos 

formados de maneira a potenciarmos o Turismo interno: escolas e Turismo Sénior. 

Defende que, para quebrar a sazonalidade, tem que haver programas de Turismo 

Sénior no Algarve. Programas de férias activos, consubstanciados em férias 

desportivas em certa escala, sendo que a capacidade de ―colagem‖ do Desporto e do 

Turismo é fundamental. 

Destaca ainda o fenómeno de Cicloturismo em Maiorca, que recebe por ano cerca de 

400.000 turistas por causa do ciclismo/cicloturismo, assim como as 

caminhadas/pedestrianismo e argumenta que a Região do Algarve possui um enorme 

potencial para conquistar importantes vantagens competitivas face à concorrência, 

pela valorização das actividades físicas desportivas referidas, num contexto ideal para 

a sua prática. 

 

2.2. Delimitação de subsectores na Região do Algarve 

De destacar, as ―motivações principais‖ em crescente expansão, apresentadas no 

estudo sectorial prospectivo sobre o Turismo em Portugal (2005): 

- Negócios, Congressos e Incentivos; 

- Contacto com a Natureza/Espaço Rural; 

- Busca de cultura/lazer; 

- Prática de Desporto; 

- Procura de Bem-Estar. 

Na Região do Algarve, tendo por referência as entrevistas a informantes privilegiados, 

a pesquisa bibliográfica e estudos de caso realizados, propômos a seguinte 

delimitação de subsectores para o sector do Desporto e Turismo:  

- Turismo de Desportos de Natureza;  

- Turismo Náutico;  

- Turismo de Saúde e Bem estar;  

- Turismo de Animação (Resorts); 

- Turismo de Golfe; 

- Turismo de Estágios Desportivos; 

- Turismo de Eventos Desportivos. 
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A presente delimitação de subsectores de prestação de serviços de cariz desportivo, 

justifica-se pela informação recolhida nas entrevistas a informantes privilegiados, na 

análise de documentos científicos e de dados oficiais do sector, mas em especial 

pelas profissões específicas identificadas nas unidades de alojamento, analisadas nos 

estudos de caso.  

Em relação aos subsectores apurados, foi averiguado todo o processo de produção 

dos serviços desportivos, que engloba a concepção, operacionalização e controlo da 

actividade turístico-desportiva. 

 

Concluímos que a oferta de Turismo de Golfe, Turismo de Estágios Desportivos e 

Turismo de Eventos Desportivos, é monopolizada por factores de decisão, na 

esmagadora maioria dos casos, por factores exteriores à própria empresa. 

Multinacionais como a Tuí e a Thomson detêm uma posição de mercado bastante 

vantajosa, uma vez que regulam o fluxo de turistas dos principais mercados emissores 

de turistas para a Região do Algarve (Alemanha e Reino Unido). 

Segundo apurámos, depende em grande medida destas ―mega-agências de viagens‖, 

a escolha do sul de Portugal, na época baixa, por exemplo, para a realização do 

Mundialito de Futebol Feminino ou do SPAR Campeonato Europeu de Corta-mato. 

 

A oferta de voos regulares e voos charters, ocorrem com maior frequência durante a 

época alta, motivada pelo Turismo de Sol e Praia. No entanto, o Inverno menos 

rigoroso e Primavera/ Outono amenos, do Algarve, constituem factor de decisão na 

escolha do destino turístico para eventos/estágios desportivos.  

 

Porém, nestes tipos de Turismo Desportivo, os subsectores do Turismo em geral, que 

serão preponderantes na qualidade dos serviços prestados, não estão directamente 

com as necessidades de qualificação que identificámos no sector do Desporto e 

Turismo na Região do Algarve (ver I parte – Conceito de Desporto e Turismo).  

Apurámos que, nos Eventos e Estágios Desportivos, toda a logística relacionada o 

acontecimento em si, é assegurada por elementos que fazem parte da estrutura da 

própria empresa promotora, que apenas ―aluga‖ as unidades de alojamento para 

desenvolver uma actividade desportiva específica.  

Neste sentido, o foco da estratégia das direcções hoteleiras para estes segmentos de 

mercado, centra-se no Alojamento, na Restauração e na disponibilização das 

condições físicas ideiais, de instalações e equipamentos desportivos para a sua 

prática. 
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Carvalho (2010) quanto à organização de Eventos Desportivos na Região do Algarve, 

menciona que estes ―correm sempre bem mas não se retiram todos os benefícios que 

se poderiam retirar‖. Queremos dizer que umas determinadas actividades deveriam 

ser promovidas em diferenciados locais e condições espaciais, articuladas entre 

actividade pública e privado. Defende que não há capacidade da região para 

desenvolver eventos desportivos, uma vez que estes na sua maioria são organizados 

por pessoas de outras regiões, que desfrutam das potencialidades específicas do 

Algarve para retirar benefícios que em nada contribuem para o desenvolvimento das 

populações locais.   

 

Apesar da organização de Eventos Desportivos perfilar-se como uma das áreas do 

conhecimento para as quais um profissional do sector em análise deve estar 

qualificado, o presente estudo não pretende aprofundar esta vertente, uma vez que a 

maioria das actividades a realizar neste domínio, surge contemplada no perfil 

profissional de técnico de organização e gestão de eventos. Para além disso, os 

profissionais contratados por unidades de alojamento da região do Algarve, por norma, 

desempenham outras funções específicas para além da área dos eventos e que não 

estão directamente relacionados com serviços desportivos. A grande maioria dos 

profissionais envolvidos na organização de eventos desportivos no Algarve, são 

oriundos de empresas privadas de prestação de serviços em regime de 

subcontratação. 

 

Em relação ao Golfe, a maioria das unidades de alojamento, assegura as marcações 

das voltas nos campos, para os seus clientes e constroem pacotes de golfe 

exclusivos, que incluem alojamento, refeições e serviços associados (em norma 

Spas).  

 

Para a escolha dos Estágios Desportivos de equipas profissionais de Futebol, 

Râguebi ou Atletismo, são consideradas as condições oferecidas para a prática 

desportiva, numa relação de qualidade-preço.  

Quando é decidido um local para a realização de um evento desportivo, pontual ou 

regular, são desenvolvidas parcerias estratégicas, acordos ou pequenas colaborações 

com diversas entidades da região. O alojamento e restauração, associados às 

condições ideiais para o evento, são factores determinantes para a escolha 

Neste contexto, consideramos determinante para a melhoria das qualificações de 

profisionais que intervém nos subsectores Turismo de Golfe, Turismo de Eventos 

Desportivos e Turismo de Estágios Desportivos, que as funções de concepção e 
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divulgação de serviços e pacotes turístico-desportivos, sejam desempenhadas por um 

profissional com formação específica em Marketing, constituindo-se esta área um 

subsector emergente. 

Nesta lógica, não consideramos pertinente o desenvolvimento de perfis profissionais 

específicos para estes subsectores, uma vez que as competências solicitadas 

referem-se a perfis profissionais comuns ou transversais ao sector. 

Por opção metodológica, decidimos realizar propostas de perfis específicos do sector 

para os restantes subsectores indicados, que irão ser justificadas em detalhe, adiante 

no presente capítulo (ver subsectores emergentes).  

 

 

2.3. Descrição e fundamentação de Subsectores emergentes  

 

2.3.1. Turismo de Desportos de Natureza  

Vairinhos (2010) 14 defende que as profissões chave do sector de Turismo Natureza, 

são todas aquelas que trabalham em Turismo Ambiental, Técnicos de Animação 

Turística, Técnicos de Desporto Natureza e Guias Turísticos (de observação de aves, 

em particular). 

O Turismo de Natureza define-se como o produto turístico, composto por 

estabelecimentos, actividades e serviços de alojamento e animação ambiental 

realizados e prestados em zonas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

Desenvolve-se segundo diversas modalidades de hospedagem, de actividades e 

serviços complementares de animação ambiental, que permitem contemplar e 

desfrutar o património natural, arquitectónico, paisagístico e cultural, tendo em vista a 

oferta de um produto turístico integrado e diversificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14

 Ver Anexos 6 - Entrevista a perito sectorial, Drª Manuela Vairinhos, Directora do Departamento de Formação 

Profissional do IEFP, da delegação de Faro. 
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O Turismo de Natureza integra serviços de: 

Quadro 2 – Serviços de Turismo de Natureza 

Nesta investigação prospectiva, será descrito um estudo de caso paradigmático em 

Portugal, no que se refere ao Turismo Natureza, que é o exemplo de Turismo de 

aldeia situado no concelho de Vila do Bispo, a Aldeia da Pedralva. 

Priest e Gass (1997; cit in Carvalhinho, 2010), numa pesquisa sobre a liderança em 

programas de aventura, destacaram um conjunto de competências-chave: 

competências técnicas, competências ao nível da segurança, conhecimento do meio 

natural, competências de organização, competências ao nível da instrução, gestão de 

infra-estruturas (espaços) e equipamentos, capacidade de liderança, capacidade de 

julgamento, capacidade para resolver problemas, capacidade para tomar decisões, 

capacidade de comunicação real e ética profissional. Porém, não podemos esquecer 

que, só a prática continuada, aliada a uma formação adequada e continuada, 

permitirá, o conhecimento das técnicas fundamentais e o manuseamento adequado 

dos respectivos equipamentos (Silva, F.; Sousa, J.; Lopes, S. & Lopes, J., 2000). 

 

O estudo de Carvalhinho (2010) revelou que nas actividades de desporto de natureza 

(orientação, BTT, Escalada, montanhismo, canoagem, mergulho e parapente), os 

técnicos desportivos tiveram opiniões diferentes em relação à formação realizada e às 

expectativas de formação, de acordo com a função profissional exercida e com a 

especificidade cultural de cada actividade desportiva. 

 

 

 

 

 

 

Hospedagem 

 

 

 

Turismo em espaço 

rural (TER) 

Empreendimentos 

turísticos em espaço rural 

Parques de campismo 

rurais Hotéis rurais 

Turismo de habitação 

Turismo rural 

Agro-turismo 

Turismo de aldeia 

Casas de campo  

 

Casas de natureza 

Casas-abrigo 

Centros de acolhimento 

Casas-retiro 
 

Animação 

Ambiental 

Animação 

Interpretação ambiental 

Desportos de natureza 
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Legislação Específica do Turismo Natureza 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 56/2002 de 11 de Março de 2002, o Turismo de 

Natureza entende-se como "o produto turístico, composto por estabelecimentos, 

actividades e serviços de alojamento e animação turística ambiental realizados e 

prestados em zonas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas [...] 

desenvolve-se segundo diversas modalidades de hospedagem [...] compreende as 

casas e empreendimentos turísticos de turismo no espaço rural". 

 

Para além da legislação já referida, relativa ao Turismo de Natureza e à Animação 

Turística, há que considerar a legislação aplicável especificamente à Animação 

Ambiental. 

O Decreto Regulamentar nº 18/99, de 27 de Agosto, regulamenta a animação 

ambiental nas modalidades de animação, interpretação ambiental e desporto de 

natureza, bem como o seu processo de licenciamento, sendo que o Decreto 

Regulamentar nº 17/03, de 10 de Outubro altera o referido Decreto-Regulamentar nº 

18/99, de 27 de Agosto. 

 

Carta de Desporto Natureza 

Define regras no que respeita à animação e à prática desportiva dentro das áreas 

protegidas, sendo de destacar: 

Artigo 6.º 

Carta de desporto de natureza 

1 - Cada área protegida (AP) deve possuir uma carta de desporto de natureza e 

respectivo regulamento, a aprovar por portaria conjunta dos membros do Governo 

responsável pelas áreas do desporto e do ambiente. 

2 - A carta referida no número anterior deve conter as regras e orientações relativas a 

cada modalidade desportiva, incluindo, designadamente, os locais e as épocas do ano 

em que as mesmas podem ser praticadas, bem como a respectiva capacidade de 

carga. 

3 - Para efeitos do número anterior são consultadas as federações desportivas 

dotadas do estatuto de utilidade pública desportiva, representativas das diferentes 

modalidades e outras entidades competentes em razão da matéria. 
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Constata-se a necessidade de as principais estruturas de oferta desportiva, terem 

consciência de que a sua existência em regiões com potencial de competitividade 

turística lhes traz responsabilidades acrescidas ao nível da qualidade do serviço, da 

promoção e informação, etc. 

Essa Qualidade que deverá ser global, de usufruto de toda a população, mas que não 

deixa de ter em conta o turista, seja interno, seja externo. 

O envolvimento da população local, autarquias, unidades hoteleiras, empresas 

―turístico-desportivas‖, operadores turísticos na criação de serviços desportivos 

competitivos a nível internacional, deverão ser pressupostos fundamentais na 

elaboração das Cartas de Desporto Natureza nas áreas protegidas que se situam no 

Algarve. 

 

Mercados do Turismo Natureza 

Natureza Soft 

As experiências baseiam-se na prática de actividades ao ar livre de baixa intensidade 

(passeios, excursões, percursos pedestres, observação da fauna, etc.). Representa 

cerca de 80% do total de viagens de Natureza. 

 

Natureza Hard 

As experiências relacionam-se com a prática de desportos na Natureza (rafting, 

kayaking, hiking, climbing, etc.) e/ou de actividades que requerem um elevado grau de 

concentração ou de conhecimento (birdwatching, etc). Este mercado representa cerca 

de 20% do total das viagens de Natureza. 

 

 

Mercados Emissores de Viagens de Turismo de Natureza 

Alemanha e Holanda são os principais mercados emissores de viagens de Turismo de 

Natureza.  

A Holanda é o país que regista a maior taxa de consumidores de Turismo de 

Natureza, com 25,4% do total das viagens realizadas pelos cidadãos desse país ao 

estrangeiro. 

Em termos absolutos, a Alemanha é o principal mercado emissor, com mais de 5 

milhões de viagens em 2004. Ambos os países concentram 45% do total das viagens 

de natureza realizadas pelos europeus. 
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A procura secundária de Turismo de Natureza é o conjunto das viagens que 

obedecem a outras motivações principais (sol e praia, touring,etc.) mas nas quais os 

viajantes realizam, com maior ou menor intensidade, actividades relacionadas com a 

Natureza quando se encontram no destino. 

Carvalho (2010) refere que o Mercado Inglês, Nórdico, Irlanda, Escócia e Reino Unido 

vêm muito para o Algarve devido ao golfe, ao sol e praia. Os holandeses são muito 

ligados ao pedestrianismo e circuitos de bicicleta demarcados. 

 

Crescimento do mercado 

Como se assinalou anteriormente com base na informação de mercado disponível, as 

viagens motivadas pelo desejo de fruir, contemplar e interagir com a Natureza têm 

aumentado na Europa a um ritmo médio anual de cerca de 7% nos últimos anos, e 

todas as previsões indicam que esta taxa de crescimento manter-se-á e inclusive será 

incrementada no futuro. 

 

Para tal, contribuirão factores tais como: 

- Maior e crescente consciência ambiental entre a população dos países emissores de 

Turismo; 

- Preferência por áreas envolventes não massificadas como destino de viagem; 

- Crescente preferência por férias activas em detrimento de férias passivas; 

- Procura de experiências com elevado conteúdo de autenticidade e de valores éticos; 

- Forte presença de ofertas de viagens de Natureza na internet, acessíveis a uma fatia 

crescente populacional; 

- Etc. 

De acordo com uma pesquisa realizada em países europeus seleccionados (OMT; 

Janeiro 2006), os consumidores de países como Espanha, Itália e França são os que 

manifestam uma forte intenção de realizar viagens de Turismo de Natureza no futuro 

próximo. 

 

Estima-se que ocorrem cerca de 30 milhões de viagens por ano tendo por motivação o 

contacto com a natureza, um dado que é relevante para os destinos turísticos que não 

têm capacidade de atracção suficiente para captar procura específica de Turismo de 

Natureza, embora possam desenvolver uma oferta adequada de actividades na 

natureza para complementar, diversificar e enriquecer a oferta de outras tipologias de 

turismo. 
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Segmentos / Públicos-alvo 

Os segmentos prioritários para Portugal devem ser os consumidores de Turismo de 

Natureza Soft, nas suas modalidades básicas. 

 

 

Figura 11 – Segmentos prioritários de Turismo de Natureza Soft Baptista e Nunes (2009) 

 

Discussão 

A Inexistência de regulamentação específica adequada sobre a prática de Turismo 

Natureza em Portugal, constituí-se como um forte entrave à atracção de novos 

investidores hoteleiros. O clima ameno que (quase) todo o ano caracteriza o nosso 

país, e em particular o Algarve, assim como toda a sua costa sudoeste e vicentina são, 

indubitavelmente vantagens competitivas sub-aproveitadas por uma inércia 

governamental e legislativa em relação à prática turística em zonas protegidas. 

Será necessário que as autoridades competentes regulamentem qual a delimitação 

territorial e de que forma são autorizadas as práticas de cariz desportivo, turístico ou 

ambiental nessas áreas protegidas. 

Caso paradigmático em que a legislação na área dos Desportos Natureza é 

fortemente limitativa é o Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), com uma extensão 

de mais de 60 quilómetos, situado entre o concelho de Loulé e Castro Marim. A 

construção da Carta de Desporto Natureza do PNRF poderá ser o ponto de partida 

para o boom dos Desportos na Natureza, na Região do Algarve. 

A legislação e aplicação de regulamentação adequada, para a prática de actividades 

físicas e desportivas em áreas protegidas, deverá contribuir de forma decisiva para o 

desenvolvimento sustentado da região, potenciando o aparecimento de serviços 

desportivos singulares no contexto do turismo. 
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Existem diferentes formas de turismo que podem manifestar-se de forma distinta na 

temática Ambiente e que, geralmente, são muito confundidas pelo público em geral, 

estes são: o turismo da natureza, o Ecoturismo e o turismo sustentável (Kline, 2001). 

Estes, apesar de semelhantes, apresentam algumas diferenças. Segundo o mesmo 

autor, o turismo da natureza é ―aquele que especificamente se preocupa com a 

conservação e a preservação do «natural» no qual o turismo se baseia‖. O Ecoturismo 

é, de acordo com Gössling (1999, cit Boas Práticas Ambientais Ecoturismo), ―um meio 

para atingir o desenvolvimento económico rural por permitir às pessoas que vivem nas 

áreas rurais beneficiar dos valores económicos pelo não-uso das áreas naturais‖. O 

turismo sustentável rege-se segundo o princípio da sustentabilidade, sem que para 

isso seja necessário integrar-se em parques naturais ou áreas protegidas. 

Então, quais são as diferenças entre uma mera ―viagem especializada ligada à 

natureza‖ e o Ecoturismo? Do lado do consumidor, o ecoturista, existe a vontade de 

aprender sobre o destino visitado, principalmente sobre os aspectos ambientais, 

culturais, históricos e problemas relacionados. O ecoturista tem uma postura favorável 

à protecção do meio-ambiente, o que se reflecte no seu comportamento. 

Ele respeita as condições naturais do lugar e geralmente existe o desejo de contribuir 

de alguma forma para a conservação do ecossistema visitado. 

 

2.3.2. Turismo de Saúde e Bem estar 

Segundo Vairinhos (2010), a profissão de técnico de Balneoterapia é uma das 

profissões chave de suporte ao desenvolvimento de actividades físicas e/ou 

desportivas orientadas para a obtenção de Saúde, no contexto turístico da Região do 

Algarve. Defende que a referida profissão, pela tendência crescente de evolução do 

Termalismo para um novo conceito de Spa (como acontece nas termas de 

Monchique), sofrerá alterações no futuro como forma de adaptação ao surgimento de 

novas necessidades impostas pelo aumento e diversidade da procura do segmento de 

mercado Turismo de Saúde. 

Em relação a profissões específicas do Desporto, destaca o panorama actual dos 

monitores de Fitness, referindo que houve alterações ao nível da legislação e que 

apenas os licenciados na área do desporto poderão prescrever exercício físico.15 

                                                                 
15

 apesar de estar a decorrer um período de 3 anos transitório para dar possibilidade de certificação aos profissionais 

que estão no mercado de trabalho e que não possuem a habilitação profissional adequada. 
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Goeldner (1989; cit in Hall, 2003) indica 5 componentes do mercado de turismo para a 

Saúde que correspondem a 5 segmentos de mercado específicos:  

1 - Sun and fun activities;  

2 - Participação em actividades promotoras de saúde, não sendo contudo esse 

o principal enfoque (ex: actividades de aventura e de desporto como montar a cavalo, 

andar de bicicleta ou golfe);  

3 - Viagens em que a principal motivação é a obtenção de saúde (ex: um 

cruzeiro ou uma viagem para um clima diferente);  

4 - Viajar para usufruir dos serviços de um Spa (sauna, massagem e outras 

actividades direccionadas para a promoção de saúde);  

5 - Tratamentos médicos. 

Os três últimos segmentos de mercado referidos são aqueles que normalmente 

constituem o mercado das viagens de Spa e de Saúde, na medida em que a saúde 

assume-se como o principal objectivo da viagem. 

O terceiro factor indicado desde há muito tempo assumiu-se como um factor decisivo 

para viajar, segundo Mathieson et al (1982; cit in Hall, 2003). No século XIX, as 

pessoas do Norte da Europa que sofriam de tuberculose viajavam e viviam durante 

algum tempo em climas mais amenos para combaterem a doença. Esta tendência de 

se deslocar de climas mais frios para climas mais amenos (como acontece no Algarve) 

contribuiu para que nos nossos dias existam muitos nórdicos com uma segunda 

habitação com objectivos de saúde similares. 

De acordo com Goodrich (1993; cit in Hall, 2003) o conceito de Turismo para a Saúde 

é destinado pelo menos a dois segmentos de mercado: em termos de saúde, pode ser 

dirigido a diversas populações especiais ou doentes, como obesos ou 

hipercolesterolémicos; ou a turistas com o intuito de obter receitas relativas aos 

elevados preços dos serviços de saúde prestados e de aumentar dos índices de 

ocupação de hotéis e resorts. 

Hall (2003) defende que o mercado do Turismo para a Saúde centra-se em dois 

segmentos que correspondem a dois tipos distintos de resort: em que o enfoque se 

situa na promoção de uma boa condição física e da saúde em geral e na promoção do 

bem-estar; e resorts especificamente destinados para clientes que sofrem de uma 

doença. Refere que o Turismo para a Saúde é praticado: pela crescente população 
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envelhecida das sociedades desenvolvidas que quando se reformam migram na 

procura de estilos de vida mais saudáveis; e por grupos da nossa sociedade que 

procuram programas de condição física, lugares onde aliviar o stress e centros de 

spiritual renewal. 

Refere ainda que muitos hotéis e restaurantes, para conseguir dar resposta aos 

interesses e motivações dos clientes em termos de saúde, disponibilizam outros 

serviços associados. É o caso da maioria dos hotéis de cinco estrelas que 

disponibilizam programas de treino aeróbio e com pesos, assim como dietas de baixo 

teor calórico e colesterol. 

Segundo Mitchell (1983; cit in Hall, 2003), as actividades ao ar livre orientadas, a partir 

dos anos 80, têm vindo a ser cada vez mais procuradas no Ocidente como resposta 

ao aumento do sedentarismo causado pelos padrões das profissões actuais, 

considerando esta tendência como uma resposta aos problemas do urbanismo e dos 

estilos de vida contemporâneos. Altmeyer (1976 et al; cit in Hall, 2003) explica o 

ressurgimento do interesse das pessoas em geral pela aventura, desporto e saúde e 

desportos associados como forma de compensar os ―estragos‖ causados a nível físico, 

espiritual e moral causados pelas sociedades do final do século XX. 

Neste contexto, utilizado como forma de escape ao envolvimento urbano, o desejo de 

adopção de um estilo de vida saudável tornou-se uma motivação intrínseca crescente 

para viajar. 

Hall (2003) afirma que para grande parte das pessoas que participam em actividades 

desportivas recreativas enquanto turistas, a sua maior motivação para viajar é a 

melhoria ou a manutenção da sua saúde. O autor refere um estudo que realizou 

anteriormente sobre saúde, aventura e turismo desportivo, defendendo que as 

motivações para estes três tipos de turismo estão directamente relacionados com um 

desejo de melhorar a sua qualidade de vida, através duma participação relativamente 

activa nesse tipo de actividades. 

Paulino (2010) refere que, o cliente para voltar ao destino não só tem que ficar 

satisfeito, mas que ter ficado com vontade de experimentar outras actividades de 

animação por exemplo, outros percursos ou rotas interessantes para o turista que 

ficaram por realizar. 

Defende ainda que neste sentido, o Spa é um serviço estático, oferece uma série de 

serviços num espaço perfeitamente delimitado. E aí a procura de percursos pedestres 

ou vias para andar de bicicleta em que existem possibilidades de exploração de 



  

61 
 

diversos locais muito diversas e este tipo de actividades torna-se assim um fenómeno 

de grande peso porque traz novas oportunidades de experiências que poderão levar o 

cliente a voltar ao mesmo destino turístico. 

 

2.3.3. Turismo Náutico 

Sports constitute one of the main tourist bases for Spaniards, fond of active tourism. 

The kind of sports shows that this offer is in accordance with the ―Nature‖ and ―Culture 

and Heritage‖ looked for in the summer destinations. Nautical sports allow a close 

relationship with natural sceneries; excursions and long walks bring the Spanish 

tourists closer to historical places, sights and landscapes; dances are a part of local 

culture. 

The aim of this study was to determine if sports tourists who choose Turkey for their 

holidays had some unique demographic features and profiles 

A questionnaire was applied with 717 voluntary sport tourist who choose Turkey for 

their holiday.(…) Water sports was choosen as first activity by Sport tourists. 

Recreational sportive activity have choosen as a second rank and outdoor activities 

were preferred as a third (Zorba et al. 2004). 

 

Associar elementos como o Vento, a Água, a Natureza, espaços interiores de 

qualidade, são factor de atracção turística para inúmeros países da Europa que têm 

maior qualidade de vida (Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça, Bélgica, Holanda) 

(Paulino; 2010). 

Pires, A. (2010) destaca o Turismo Náutico e a multiplicidade de actividades que 

poderão ser programadas e o facto de muitas vezes não termos os formadores 

adequados, com as competências necessárias para poder fazer iniciação, 

acompanhamento e evolução de pessoas. E compara com uma estância de ski na 

neve, em que temos níveis de iniciação e aperfeiçoamento, níveis de competências 

cada vez mais superiores, práticas diversas e actividades de animação onde o 

Turismo Activo/Desportivo acaba por ser também animação turística. 

Pereira (2009) defende que a estratégia náutica para o Algarve deverá ser parte 

integrante de uma visão de conjunto sobre um dos principais recursos endógenos da 

região, o mar. A Estação Náutica é um espaço turístico e recreativo que permite a 

prática de todo o tipo de actividades náuticas durante o tempo de lazer - conceito de 

férias activas no mar. 
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O produto é composto por um conjunto de serviços e infraestruturas náuticas, 

alojamentos e estabelecimentos de lazer que partilham do mesmo envolvimento 

natural - o mar. A Estação Náutica oferece a todos os adeptos de actividades 

aquáticas e aos turistas em geral, uma oferta global de actividades e serviços 

perfeitamente coordenados. À semelhança das estações de esqui, neste conceito de 

produto, os desportos náuticos são a principal atracção. 

 

Argumenta que, o Algarve, no seu conjunto e de acordo com as suas especificidades 

territoriais um espaço privilegiado para a prática de todos os desportos náuticos desde 

a canoagem, à vela, ao mergulho, ao windsurf, surf, kitesurf, etc. Para integrar este 

conceito ao nível do Algarve é fundamental que exista uma visão estratégica 

partilhada, em que os serviços desportivos náuticos sejam identificados como um 

factor de desenvolvimento regional e façam parte integrante do desenvolvimento do 

cluster do mar.  

 

2.3.4. Turismo de Resorts – Animação 

 

O exercício das actividades de Animação Turística para uma qualificação profissional 

de nível III, está normalmente associado a formações de outras áreas ou sectores de 

actividade que visam uma preparação técnica específica (social, cultura, ambiente, 

desporto, etc) com níveis de formação diversos, nem sempre associada a uma 

especialização em animação nem a uma especialização em animação em contexto 

turístico. 

No contexto do Turismo, nas unidades de alojamento de média e alta categoria da 

Região do Algarve, as actividades de Animação, por norma, contemplam actividades 

de cariz desportivo de carácter lúdico e recreativo, sendo planeadas e dinamizadas 

por profissionais sem qualificação específica para a área do Desporto. 

As formações e experiências anteriores dos actores que desempenham estas funções 

são muito díspares e resultam na sua maioria de estratégias específicas quanto à 

definição do público-alvo a atingir, não se verificando um investimento coerente com a 

qualidade desejável dos serviços prestados, em relação a recursos humanos 

especializados. 

Em relação à oferta desportiva, em particular, o espectro de competências que 

deverão ser exigidas a um Animador Turístico, deverá ser a base de uma formação 

complementar a uma licenciatura de banda larga, na área do Desporto. 
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Consideramos que o papel a desempenhar por este profissional, assume uma 

importância decisiva na existência de serviços desportivos no meio turístico. Desde já, 

porque é a actividade predominante no âmbito das unidades de alojamento, 

analisadas nos estudos de caso; e como se perspectiva na descrição de cenários, a 

qualidade e diferenciação dos serviços desportivos prestados poderão levar à 

satisfação dos clientes e levá-los a querer repetir ou experimentar uma nova 

actividade.  

 

Animação Turística e o Marketing 

Do ponto de vista do negócio da Animação Turística, pode-se dizer que o Marketing 

é a área da Animação que mantém contacto com os consumidores da actividade, 

que pretende apreender as suas necessidades e motivações e desenvolver um 

plano de comunicação que torne claros o propósito e os objectivos da actividade. 

 

Peter Drucker (cit in Manual Animação Turística para Formadores) afirma que " O 

Marketing é tão básico que não pode ser considerado uma função separada, é o 

conjunto do negócio, visto do ponto de vista do seu resultado final, que é, o ponto de 

vista dos Clientes (...) O sucesso do Negócio não é determinado pelo Produtor mas 

sim pelo Consumidor‖. 

 

Com base neste conceito, podemos definir urm conjunto de actividades de marketing a 

serem seguidas na realização de uma actividade de Animação Turística: 

- Analisar as necessidades do mercado e com elas estabelecer os produtos 

adequados, tendo por base a informação recolhida; 

- Definir o que distingue essa actividade de outras por estudo das mesmas; 

- Definir o público-alvo, de forma quantitativa e de na perspectiva social, cultural e 

económica; 

- Calcular o preço que esse público-alvo esta disponível para pagar pela actividade; 

- Estabelecer o tipo e a qualidade das actividades promocionais que deverao 

envolver a actividade e saibam comunica-la ao mesmo público-alvo; 

- Definir a forma adequada de fazer chegar ao público-alvo os meios de aquisição da 

entrada na actividade. 

  

A maioria das unidades de alojamento da Região do Algarve, mantém pressupostos 

tradicionalistas face ao Marketing cometendo alguns erros de apreciação,  

quanto ao que pode ser o Marketing de Animação Turística. Assim: 
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- Esquecem que o marketing e precisamente o instrumento que lhes permite uma 

efectiva aproximação aos consumidores que apostam na inovação, no que é mais 

actual; 

- O Marketing permite aos responsáveis deste tipo de actividades fomecerem aos 

patrocinadores, privados e públicos, a informação e a segurança necessária para 

que estes aceitem apoiar as suas iniciativas, por estarem explicitadas  com clareza 

a que públicos- a l v o as mesmas  se dirigem 

- O Marketing permite disponibilizar aos consumidores, que em determinadas 

regiões, em particular os e s p a ç o s  urbanos e os espaços onde predomina   a 

actividade turística, são alvada disponibiliza aode significativa  actividade 

promocional de oportunidades de animação turística, poderem  escolher o modo 

de empregarem adequadamente os seus rendimentos e o seu tempo disponlvel. 

 

A Animação Turística deverá ser um veículo privilegiado, ao serviço da gestão 

estratégica de qualquer unidade de alojamento, para divulgar e promover os 

serviços dispoíveis. Compreender a importância de, o profissional que 

desempenha funções ao nível da Animação, ter formação específica em 

Marketing, é tomar como exemplo os casos de sucesso de fórmulas como o 

Club Med e ―serviços de animação tudo incluído‖, vigente nos Resorts das 

Caraíbas. 

O Animador, pela proximidade física e afectiva que deverá estabelecer com os 

clientes, dispõe de um espaço de intervenção pouco explorado, para propôr 

outras actividades desportivas, de acordo com a percepção que tem das 

motivações e necessidades de experiências desportivas específicas. 

Não deverá adoptar uma postura declarada de venda de outros serviços, mas 

aplicando estratégias de marketing one to-one, poderá contribuir de forma 

decisiva para a satisfação e fidelização de clientes (além de assegurar a 

―obrigatória‖ qualidade do produto Animação). 

 

Consideramos que, para além da formação específica e reconhecida nas actividades 

físicas desportivas oferecidas, as estratégias de Marketing one to one, são estratégias-

chave que poderão assumir um papel decisivo na qualidade e diferenciação dos 

serviços prestados, satisfação, fidelização e lealdade de clientes. 

O conceito de Marketing one to one foi criado no início do milénio pelo consultor 

americano Don Peppers. Consiste na venda de tantos produtos e serviços quanto seja 



  

65 
 

possível a cada cliente - o chamado conjunto alargado de necessidades - por uma vida 

inteira, em vez da venda de um produto ou serviço de cada vez para o maior número 

possível de consumidores. 

A delineação de um Plano de Marketing Estratégico, pelos órgãos de decisão de um 

qualquer empreendimento turístico que se posicione como Resort, que inclua um 

plano de formação específico para animadores de actividades desportivas, poderá 

constituir-se valor acrescentado face à Concorrência. 

Sem dúvida que, que estes profissionais beneficiam de uma posição de maior 

proximidade (física e afectiva) com os clientes, permitindo-lhes detectar com maior 

fidedignidade as suas motivações e interesses, adequar a sua intervenção em 

conformidade e encaminhá-los para outras actividades (de preferência prestadas em 

exclusivo pela unidade de alojamento). 
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III PARTE - DELIMITAÇÃO PROFISSIONAL DO SECTOR DO DESPORTO E 

TURISMO EM UNIDADES DE ALOJAMENTO NA REGIÃO DO ALGARVE 

 

A delimitação profissional deve cobrir todos os empregos específicos do sector, 

aqueles que estão relacionados com o processo de produção e a natureza do produto 

fabricado e/ou fornecido. 

 

1. Profissões de Desporto e Turismo 

Relativamente ao panorama internacional das formações no domínio do Turismo 

Desportivo, Pigesseau (2004), no âmbito da sua prelecção na 4ª Conferência sobre 

Formação Profissional em Turismo e Desporto Sustentáveis, defendeu que os 

principais domínios a focar, deverão ser: Gestão; Marketing do Consumidor, 

Actividades Físicas e Desportivas e Ambiente. 

Define o campo de intervenção profissional como sendo: 

―Intervention dans le domaine du tourisme ciblé sur tourism sportif (focusing on sport 

tourism) et orientée dans un perspective de developpement durable (oriented to 

sustainable development (…) Il exige dês competénces de gestion capables d‘identifier 

les nouveaux segments de marche proper à la notion de durabilité‖ 

Neste âmbito, De Knop e Standeven (1996, cit in Pereira, 2004) definem 4 áreas de 

trabalho, no mercado do Desporto e Turismo: 

―Sport tourism consultancy‖ – tem como objectivo fornecer opiniões e conselhos 

específicos acerca dos projectos a desenvolver ou em curso, tanto ao nível das 

organizações públicas, como privadas. Estes especialistas podem ainda desempenhar 

um papel importante ao nível de serviços de aconselhamento aos turistas que 

pretendem aderir a programas de férias activas; 

― Sport tourism facility management‖ – tem como objectivo a gestão de uma forma 

adequada das infra-estruturas desportivas, nas regiões turísticas. O papel deste gestor 

enquadra-se dentro dos parâmetros normais da gestão, ou seja competem-lhe os 

processos de análise, de definição de objectivos, de planeamento, implementação e 

controlo; 
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―Sport tourism marketing‖ – destina-se a desenvolver acções que permitam 

caracterizar os diferentes segmentos alvos, suas necessidades e motivações, para 

adequar a oferta de serviços desportivos16 de acordo com os clientes, visando a 

satisfação dos mesmos; 

―Sport tourism animation‖ – pretende ser uma área especializada na orientação das 

práticas desportivas em ambiente turístico. Esta orientação deve ter características 

próprias no sentido em que um animador é mais um catalisador e estimulador das 

práticas do que um líder directivo. O animador desportivo de férias deve ter uma 

preocupação científica e pedagógica, sem, no entanto, tal se tornal visível para os 

turistas. 

No contexto específico do Algarve, consideramos que as 4 áreas de trabalho no 

Desporto e Turismo, defendidas por De Knop e Standeven são oportunidades claras e 

exequíveis, para o desenvolvimento e inovação da qualidade da oferta de cariz 

desportivo actualmente existente. 

Na nossa opinião, outras profissões estão emergentes, em que são necessárias 

competências de nível superior específicas das áreas do Desporto e Turismo, tais 

como: Gestor de instalações desportivas; Director Técnico (Ex: Health Club); Técnico 

de Fitness/aulas de grupo (Exemplos: Yoga, Pilates, Hidroginástica, Personal Trainer); 

Técnico de Desportos de Natureza (Exemplos: Cicloturismo, Canoagem, Surf, 

Windsurf, Mergulho); e Técnico de Marketing Desportivo.17 

Pires, A. (2010) é da opinião de que com o aparecimento de outros destinos turísticos 

e de turistas ou potenciais turistas com motivações diversas diferentes, é necessário 

perceber que determinado número de mercados têm motivações diferentes: Turismo 

Natureza, Turismo Desportivo, Turismo Activo. Há um cruzamento entre estas três 

áreas e verificamos que nos dias de hoje, há mercados emissores em que 40 a 50% 

dos mercados, radicam precisamente neste tipo de motivações. 

Neste sentido, temos que identificar determinado tipo de práticas desportivas e 

práticas ambientais, pelo que a formação de técnicos especializados nestas matérias 

torna-se fundamental em destinos turísticos que queiram evoluir, que queiram 

enriquecer a sua oferta de produtos turísticos sob pena de não serem competitivos. 

                                                                 
16

 A este nível referimo-nos não só ao tipo de oferta desportiva, como aos canais de distribuição, aos 
preços, à comunicação, ou seja, a todos os aspectos que fazem parte do marketing-mix. 
17

 Ver capítulo IV, V parte – Construção de Perfis Profissionais 



68 
 

Quanto às profissões, defende que algumas têm que ser enriquecidas do ponto de 

vista das competências, de forma que, um conjunto de modalidades desportivas 

possam ser transformadas em actividade turística para com os clientes/turistas. Refere 

que as várias actividades deverão ser adaptadas a diversos níveis etários, actividades 

essas que têm a ver com o território, com os recursos da própria região.  

 

2. Características e Evolução da Procura e da Oferta Turística 

Na tentativa de construção de um ―sistema turístico-desportivo‖, pelo cruzamento dos 

diferentes agentes envolvidos na ―troca turística‖, surgem três elementos distintos e 

determinantes: a procura, a oferta e a ―envolvente‖ no sentido do ambiente físico, 

económico, político, etc. 

 

2.1. A Procura  

 

Factores Intrínsecos e Extrínsecos 

The theory that people travel because they are motivated by push and pull factors is 

generally accepted (Macintosh & Goeldner 1990; Otto & Ritchie 1996; Schmidhauser 

1997).  

Push factors are intrinsic motivators, such as the desire to escape, the need for rest 

and relaxation, for social interaction, prestige, health and fitness.  

Pull factors are those that emerge as a result of the attractiveness of a destination, 

such as beaches, recreation facilities and cultural attractions, as well as travellers‘ 

expectations and motivations, such as novelty, benefit expectation and travelling image 

(Ysal & Jurowski 1994).  

Recreational services, though, fall at the same time into the categories of book push 

and pull factors, responding to the internal need of the tourist to escape everyday life 

routines and relax from stress. 

This is the main reason for hotel management to employ strategies for organizing 

leisure and recreation services efficiently, recognizing such services as a component of 

the hotel product.(cit in Costa, G. et al.; 2004) 

Se pensarmos no contexto do turismo, refere-se a turistas; quanto ao desporto, diz 

respeito a clientes, atletas ou sócios. No contexto turístico-desportivo, as actividades 

deverão ser programadas de acordo com as características dos destinatários, 
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procurando também incutir-lhes novos comportamentos baseados nas tendências 

actuais emergentes. 

Baptista (1997; cit in Turismo em Portugal) sugere um conjunto de factores de 

susceptibilidade do produto turístico por parte da procura: 

- Atracções no destino (naturais, construídas, culturais e sociais); 

- Instalações e serviços (alojamento, restaurantes, bares); 

- Acessibilidade (transporte e vias); 

- Imagens e percepções do destino (derivadas da promoção turística); 

- O preço total. 

Mesmo dentro de determinadas actividades (físicas e desportivas), perfis de 

participação, comportamentos, motivações e experiências variam consideravelmente. 

Turistas de golfe, por exemplo, podem ser espectadores em eventos de golfe oficiais, 

podem aprender a jogar golfe, podem ser praticantes frequentes e regulares, ou 

podem participar em competições. Como tal, uma maior compreensão da experiência 

de participação desportiva no turismo é atingível, se tivermos em consideração o maior 

leque de tipo de participantes de turismo possível (Weed, 2006). 

 

2.1.2. Tendências Gerais de Evolução da Procura 

Nos dias de hoje, verifica-se cada vez mais, uma necessidade efectiva por parte dos 

turistas de associarem à viagem, à deslocação no espaço, a concretização de 

expectativas associadas a gostos e preferências mais pessoais e personalizados. 

Pereira, E. e Carvalho, J. (2004) sugerem que entre 10 a 20% da população dos 

países civilizados que faz férias, está interessada em ter práticas desportivas nas 

férias todos os anos. Alertam também para o facto de ao falarem em participação em 

práticas desportivas em que o desporto não é o principal motivo das férias, mas que 

ocorre como algo de acidental, as percentagens sobem para entre os 25 e 80%. 

Estes factores permitem-nos concluir que o número de pessoas que procura férias de 

cariz mais recreativo e não tão desportivas, é bastante elevado e com tendência para 

aumentar, sendo que a tendência é a prática de várias modalidades, a procura de 

variedade o que focaliza a importância da animação desportiva (Standeven, De Knop, 

1999). 
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Haverá uma necessidade de pacotes de serviços não estandardizados, em que a 

procura de férias de aventura, de actividades de contacto com a natureza e ―health 

trips‖ terão um forte crescimento na quota de mercado (Schwaninger, 1984; cit in 

Turismo em Portugal). 

 

Procura de Turismo Natureza 

Os factores associados ao crescimento da Procura de Turismo Natureza são: 

- Níveis crescentes de instrução da população; 

- Interesse cada vez mais patente pelo património; 

- Importância atribuída aos tempos de lazer; 

- Melhoria das infra-estruturas de acesso às zonas consideradas como "menos 

acessíveis"; 

- Maior sensibilidade perante a natureza e ecologia; 

- Valor atribuído aos recursos gastronómicos locais; 

- Busca de tranquilidade e evasão do ritmo citadino; 

- Procura de uma proposta personalizada, contrária à oferta para "massas"; 

- Fenómeno de moda. 

  

Recently, outdoor sports have increased in popularity both quantitatively as well as 

qualitatively and have become a growing segment of the touristic industry. According to 

Strasdas (1994), the increased interest for sports in the open air is due to an increasing 

body-and health-consciousness, a growing need to experience nature, and a 

continuing tendency toward individualization (Standeven, J. & Knop, P. ; 1999).  

 

Procura de Animação em Resorts 

Verifica-se um crescimento significativo da popularidade das férias com múltiplas 

actividades desportivas, em que diversos desportos são oferecidos em apenas um 

local. Exemplos desta oferta turístico-desportiva são os Sports Camps e as fórmulas 

de clubes de campos de férias luxuosos como o Club Med e Center Parcs. 

 

Animação Desportiva, que necessidades de procura? 

- necessidade de bem estar e forma física (tendencialmente escalões etários mais 

elevados); 

- a procura de experiências e aventura (escalões etários menos elevados); 

- o gosto pela prática de actividades desportivas com infra-estruturas em pleno 

desenvolvimento (Ex: golfe, caça, pesca desportiva, equitação); 
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- a busca do contacto com o ar livre e a natureza como fuga à crescente 

predominância de vivências urbanas. 

 

Some of the bigger ski resorts are becoming ―four season‖ resorts. The traditional 

thinking had been to offer tennis, golf, hiking and horseback riding as ―off season‖ 

activities. But the surge in popularity for mountain biking has meant that more and 

more ski resorts are opening their runs and lifts in the spring, summer and fall as 

mountain bikers search for more challenge. 

Modern resorts are offering a wide range of facilities. Tennis courts, fitness areas, 

swimming pools and golf courses are becoming more evident and more popular as 

resort facilities.  

 

Procura de Saúde e Bem estar  

Rayounard (1989; cit in Pereira e Carvalho, 2004) indica a procura da vitalidade e da 

saúde como uma das principais tendências ao nível dos lazeres. No relatório 

International Tourism Forecast to 2005 as atitudes relacionadas com ―heathier living 

and personal fitness‖ são apontadas como influenciadoras na escolha de férias. 

As mudanças ao nível do Mercado turístico internacional, nomeadamente o aumento 

do tipo de turistas, suas motivações e padrões de consumo, fez com que as férias 

activas e férias aventura se tornassem um segmento cada vez mais importante da 

indústria turística; por outro lado, um dos segmentos que progressivamente tem vindo 

a ganhar importância ao nível da indústria turística tem sido as férias vocacionadas 

para os cuidados de saúde e cuidados com o corpo, proporcionados 

fundamentalmente pelos Spas, onde o desporto assume um papel essencialmente 

terapêutico; assim como os grandes eventos desportivos que movimentam não só 

desportistas profissionais, que são os actores do espectáculo, como também os 

espectadores que viajam para assistir aos eventos. 

A fase de crescimento do marketing ao estilo Henry Ford, de produtos de turismo de 

massa para mercados de massa, já terminou nos mercados maduros da nova 

economia e a cultura e o Meio Ambiente ja sustentam e constituem 

m o t i v a ç õ e s  poderosas que guiam uma parte crescente do moderno turismo 

intemacional (Midleton, 2001; cit in Manual de Turismo de Natureza) 

Urey (2002:12) explicit the pleasure principle to escapism, suggesting that tourists 

―must experience particularly distinct pleasures wich involve different senses or are on 

a different scale from those typically encountered in everyday life. 
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Mais do que a melhoria do nível de vida, a elevação dos níveis de formação explica 

hoje a intensificação das actividades de lazer, assim como uma gestão diferente das 

férias, pois o crescimento do nível cultural das novas gerações fará com que as 

motivações turísticas sejam cada vez menos estandardizadas e se enquadrem, cada 

vez mais, em ofertas criativas, ao ponto de se inventarem novas formas de lazer e 

modelos de férias até agora inexistentes, constituídos por conceitos inovadores. 

Por outro lado, a preocupação e a consciencialização ecológica está cada vez mais 

presente nas sociedades contemporâneas e expressa-se na preservação do ambiente. 

Neste contexto, desenvolve-se uma consciência ambiental que irá impôr regras e 

limites ao crescimento e provocará impacto positivo ao nível do Desporto e Turismo, 

se fôr encarado de forma sustentável e de forma articulada com os diversos agentes 

do sector. O interesse por actividades de ar livre e de contacto com a natureza poderá 

contribuir para desenvolver novas formas de turismo ecológico. 

Pereira & Carvalho (2004) são da opinião de que no futuro o Desporto e Turismo 

caracterizar-se-á por uma dinâmica mais comercial, será mais acessível e fará cada 

vez mais parte da realidade contemporânea, o que irá obrigar os gestores dos lazeres 

Desportivo-turísticos a repensar as suas premissas de actuação.  

 

2.2. A Oferta 

In order to answer the question about the role of sport in tourism, the Services of 315 

hotels listed in the Catalogues were analyzed (Miranda, J. & Andueza, J.; 2005). The 

services offered were: 

- Sports, 56,42%; 

- Infrastructure, 31,12%; 

- Health, 6,46%, and; 

- Non-Sports Leisure, 5,49%. 

These data show the great importance of sports. The hotels that lodge the Spanish 

tourist who chooses these ―Magic‖ destinations for their summer holidays provide them 

with ―Sports‖ as the main offering. These sports are divided as follows: 

-  Nautical sports, 36,84%; 

- Excursions and Long Walks, 31,58%; 

- Dances, 14,03%, and; 

- Other sports (eg, tennis, golf, yoga, ball games) 17,54%. 
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Quanto à Oferta, pretende-se com o presente estudo, perspectivar as tendências 

futuras de necessidades de formação de recursos humanos, para promoção de 

actividades inovadoras e criativas de animação ou outras, no contexto das unidades 

de alojamento na Região do Algarve. 

Procuraremos idealizar um conceito de animação ―não apenas virado para o 

entretenimento e lazer, de cariz lúdico, mas uma animação mais complexa e 

diversificada, fundada nos recursos naturais e ligada à prática desportiva e a 

conteúdos históricos, etnográficos, patrimoniais, etc. 

O usufruto dos espaços e reservas naturais numa perspectiva de animação ambiental 

é outro dos focos principais a promover tanto junto dos turistas como na população 

local. 

Para que tal aconteça é necessário que exista regulamentação específica que delimite 

quais os locais e as condições ideais em que podem ser promovidos programas de 

actividade física, no contexto do turismo em Áreas Protegidas. Não abordaremos 

especificamente, uma outra vertente da oferta associada a conceitos de saúde e bem-

estar, o termalismo, apesar de se assumir como uma actividade em nítida ascensão, 

como a prática de actividade física em contacto com a natureza, as actividades 

náuticas e o golfe, uma vez que não se enquadra no âmbito deste estudo, que se 

centra apenas em actividades de cariz desportivo. 

De destacar também, as actividades de Fitness, que têm lugar nas unidades de 

alojamento, fazendo parte dos serviços de um Health Club, ou surgem integradas em 

programas de Animação. 

Segundo Schawinger (1984; cit in Pereira e Carvalho, 2004) a maior parte dos hotéis 

tradicionais terão que desenvolver estratégias de novos produtos, para conquistar a 

crescente procura de férias mais activas 

Segundo o Estudo Sectorial ―Turismo em Portugal‖, a estratégia de segmentação da 

maioria das unidades hoteleiras, segue dois caminhos distintos quanto aos motivos da 

estadia: 

 – Segmento de negócios, como forma de diversificação e na tentativa de superação 

da sazonalidade, muito apoiada na construção de infra-estruturas (centros culturais, 

centros de congressos, pavilhões multiusos) por parte das autarquias e do poder 

central, que permitiu a existência de uma oferta de qualidade nesta área; 
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- E começa a haver também uma resposta a um conceito de estadia associado À 

Saúde e ao Bem-estar, bem como à prática de certos desportos (destaque ao Golfe 

com grande crescimento nos últimos anos). 

―Que dizer da importância crescente do Turismo de Negócios ou do Turismo Natureza 

– produtos que há algumas décadas constituíam apenas nichos pouco relevantes mas 

que hoje em dia são claramente apostas de regiões por todo o mundo.‖ (in O Turismo 

em Portugal). 

O Turismo de Negócios assume-se, nos dias de hoje, como uma das maiores 

tendências crescentes no que diz respeito às motivações dos turistas para viajar e 

quanto às razões apontadas para a escolha do destino. Porém, trata-se de um tipo de 

turismo com elevada preponderância em grandes centros urbanos, não se verificando 

uma procura significativa deste perfil de turista, na Região do Algarve. 

O Turismo Cultural, que inclui o Turismo Desportivo e o ―Turismo Verde‖ poderão ser 

também possíveis subsectores a investigar no futuro, assim como o Termalismo, 

denominação actual que se relaciona com o Turismo de Saúde e de Spa, mais 

associados a unidades de alojamento de 4 ou 5 estrelas. 
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IV PARTE – Diagnóstico e Prospectiva do Sector 

Contextualização 

Nesta quarta parte da Revisão de Literatura, pretendemos proceder, de forma breve, à 

caracterização do sector de actividade do Desporto em unidades de alojamento na 

Região do Algarve, de forma a suportar o desenvolvimento da análise dos perfis 

profissionais e das necessidades de formação. Propômo-nos utilizar uma taxonomia e 

delimitação do sector, que no nosso entender, é a que melhor se adequa à sua 

finalidade e ao âmbito dos estudos sectoriais desenvolvidos em Portugal, assim como 

aos estudos científicos internacionais mais relevantes.  

 

ETAPA 1 
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1. Enquadramento Internacional do Sector do Desporto e Turismo 

 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o Turismo é um dos negócios que 

mais cresce no mundo (entre 7 e 8%), responsável por 204 milhões de empregos e 

10% do PIB mundial. O turismo é o primeiro sector na pauta mundial de exportações, 

com 530 milhões de viagens internacionais/ano, e o que mais gera impostos (11,1% 

do total mundial). 

A Organização Mundial do Turismo (OMT/UNWTO), com sede em Madrid, é uma 

agência especializada das Nações Unidas e um fórum global para o debate das 

questões da política de turismo.  

A OMT congrega, actualmente, 154 países (Membros Efectivos), sete Territórios, não 

responsáveis pelas suas relações externas (Membros Associados), e mais de 400 

Membros profissionais (Membros Afiliados), estes últimos representando Associações 

do sector, Instituições de Formação e Empresas. 

Portugal é Membro Efectivo da Organização desde 1976 e é representado pelo 

Turismo de Portugal, I.P. que, neste contexto, acompanha a agenda internacional para 

o sector. A Madeira, representada pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes, 

é Membro Associado, desde 1995, e na categoria de Membros Afiliados contam-se a 

ATL (Associação de Turismo de Lisboa); a Fundação INATEL; a APAVT (Associação 

Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo); a CTP (Confederação do Turismo 

Português); a Entidade Regional do Turismo do Algarve; a Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo do Estoril; o IPDT (Instituto de Planeamento e Desenvolvimento 

do Turismo) e a Universidade do Algarve. 

 

1.1. Factores Tecnológicos 

A liberalização do espaço aéreo mundial e a possibilidade de marcar viagens pela 

internet no Turismo, assim como o aparecimento de inúmeros avanços tecnológicos 

na área do Desporto como os programas de avaliação da condição física e de 

monitorização da actividade física, permitiram a potencialização das oportunidades de 

expansão destas duas áreas, pelo que devem ser fomentadas sinergias no seu 

interface, para produzir produtos eficientes e inovadores.  
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Equally important in enabling sport and tourism to spread to a wider cross section of 

the population are the technological innovations of the XX century. New methods of 

transportation have encouraged the expansion of tourism and in turn this has had 

impact on sport. The invention of air transport had the most significant impact on 

international travel. The introduction of charter air travel led to the development of 

package holidays.  

As each sucessive form of transport has been popularized, lower fares have been 

introduced. Longer distances have thus become less expensive and more acessible. 

Technological advances in transport thus have enabled a more broadly based market 

to engage in sport tourism. (Standeven J. & Knop P., 1999) 

As novas tecnologias têm permitido avanços ao nível dos transportes, tornando-os 

mais rápidos, mais baratos e mais acessíveis. A evolução informática e das 

comunicações permitiu que facilmente tivéssemos acesso à comunicação à escala 

global, através da Internet, seleccionando por exemplo os destinos turísticos que mais 

nos agradam, os pacotes para esses destinos eas respectivas reservas. 

As evoluções em termos de comunicações, ao aproximarem os povos e as nações, 

têm influenciado a expansão das competições desportivas. Novas tecnologias 

permitem não só que os desportos se tornem cada vez mais seguros como o 

aparecimento de novos desportos e de novas facilidades desportivas. 

Carvalho (2010) indica duas áreas em que a evolução tecnológica contribui de forma 

decisiva para o desenvolvimento (sustentado) do Desporto e Turismo: ao nível de 

gestão, tecnologias de informática, internet e software que ajuda no planeamento 

destas actividades; exemplos tecnológicos quantitativos (medição do oxigénio, 

produção de trabalho, diagnósticos rigorosos e precisos o suficiente para que o 

trabalho seja sério) que permitem às empresas prestadoras de serviços desportivos, 

seleccionar os materiais que devem ser adaptados e apropriados a cada tipo de 

participante (exemplo: no ténis, vários tipos de bolas e raquetes para se poder 

promover a superação e o rendimento e fazem com que pessoas inexperientes 

possam vivenciar o prazer da prática). Acrescenta que, ao nível do Parque Aventura, 

os materiais são seguros e permitem que pessoas sem experiência anterior, possam 

vivenciar experiências ―de vertigem‖, tenham sucesso e queiram voltar. Um técnico 

especializado em Desporto e Turismo deve dominar os constrangimentos que 

influenciam este tipo de prática e como as pessoas reagem a estes.  
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2. Características Estruturais do Sector em Portugal 

Na União Europeia, existem determinados destinos que estabelecem estratégias 

concertadas entre entidades públicas e privadas, no sentido de dotar as regiões em 

que estão inseridos de um aporte significativo ao nível das facilidades para a prática 

de desportos, como o Ski em Andorra ou os desportos aquáticos na estação náutica 

de La Manga, em Espanha.  

Em Portugal, a partilha de estratégias comuns, pelo estabelecimento de acordos ou de 

parcerias na área do Desporto e Turismo, terá de ser a tendência generalizada dirigida 

aos diferentes tipos de mercados turísticos existentes, com vista à obtenção de 

serviços de qualidade e diferenciados da concorrência. Apenas, actuando de forma 

sinérgica e proactiva, oferecendo experiências únicas que originem um sentimento de 

satisfação e reconhecimento, conseguiremos incutir no cliente, o desejo de regressar 

ao local de destino. Como exemplos paradigmáticos, temos o cluster do Golfe na 

região do Algarve ou o Esqui na Serra da Estrela, produto ainda em crescimento. 

 

2.1. Sector do Desporto 

De acordo com o Livro Estatístico do Desporto (2009), a formação de recursos 

humanos do desporto no período de 1996-2009, sofreu duas importantes alterações 

em termos legislativos. A primeira decorreu da publicação do Decreto Lei nº 407/99, 

de 15 de Outubro, que inclui a Formação de Recursos Humanos do Desporto, no 

contexto da Formação Profissional e inserida no mercado de trabalho. 

Este novo enquadramento levou, em 2008, à publicação do Decreto Lei nº 248-A/2008 

de 31 de Dezembro (segunda alteração), que estabelece o regime de acesso e 

exercício da actividade do/a treinador/a de desporto, o qual foi depois complementado 

pelo Despacho nº 5061/2010, de 22 de Março, estabelecendos as normas para a 

obtenção e emissão de cédula de treinador/a de desporto. 

Paulino (2010), defende que o exercício das actividades de uma forma autónoma, 

como em relação à Saúde, não é possível sem uma formação específica de base 

(licenciatura na área do Desporto e Actividade Fisica). Mas alerta para o facto de o 

exercício de actividades para as quais estejam certificados através de cursos 

específicos de cada modalidade é possível, sem uma formação superior de base, 
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desde que se refiram apenas aos níveis de ensino para os quais estão certificados 

pelas federações e desempenhem as suas funções apenas no contexto federado. 

Acrescenta ainda que, uma das prioridades neste momento, para o IDP, é conseguir a 

cooperação das federações para a construção de um corpo de conhecimento de base 

comum e que os níveis de treinador se equiparem ao nível da profundidade de temas 

abordada em cada nível de qualificação, em cada uma das modalidades federadas 

(Ex: andebol, natação ou canoagem). 

Na recém publicada, Lei de Bases Desporto e da Actividade Física, no Capítulo II, no 

Artigo 7.o, referente ao Desenvolvimento do Desporto, determina-se que:  

‖1 - Incumbe à Administração Pública na área do desporto apoiar e desenvolver a 

prática desportiva regular e de alto rendimento, através da disponibilização de meios 

técnicos, humanos e financeiros, incentivar as actividades de formação dos agentes 

desportivos e exercer funções de fiscalização, nos termos da lei.‖ 

 

Instituto do Desporto de Portugal (IDP) 

O IDP tem essencialmente uma função reguladora, por exemplo, em relação à 

formação de treinadores, para que possam ter alguma articulação entre federações, 

para que os níveis de classificação da formação de cada modalidade, tenham 

correspondência entre modalidades, para que se possa definir uma formação de base 

comum. O IDP está a apoiar as federações, no sentido de estas criarem essa base 

comum, para poder desempenhar a sua função reguladora, para que no panorama 

desportivo nacional hajam regras comuns (Paulino, 2010). 

Informa ainda que, o IDP tem um departamento de formação que dá parecer e apoio a 

federações que queiram promover formações, assim como já acontece no que diz 

respeito às instalações do Parque Desportivo Nacional. 

Defende que as associações devem estar articuladas na Confederação e procurar 

bases comuns, onde devem assentar e fundamentar-se as competências específicas 

para cada modalidade e respectivo nível de qualificação de treinador federado. 

Carvalho (2010) sugere que o IDP não vê o Desporto e Turismo como uma profissão 

de desporto. O desporto depende do turismo, depende da tutela do turismo e não do 

desporto, porque é mais dinâmico. O IDP está mais sensibilizado para o desporto 

federado. Depois pedem que o perfil seja muito ligado ao turismo. Só valorizam os 
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conhecimentos inerentes ao turismo, em vez de as tecnologias do desporto. O técnico 

não vende turismo, tem que vender desporto. 

Defende uma formação inicial diferenciada (1º Ciclo de Bolonha) e, uma vez que 

formação superior de banda tão larga como o Desporto dificulta a determinação de um 

cluster, depois deve haver um nível mais específico (2º Ciclo de Bolonha). Deverá 

haver formações complementares e pós-graduadas. Argumenta que, para se fazer um 

acto médico tem que se ser médico e para se fazer algo em desporto tem que se ser 

licenciado em desporto. Formação para monitores destina-se apenas a coadjuvação 

de actividades. 

A estrutura de funcionamento do movimento desportivo nacional, segundo o Modelo 

Europeu do Desporto, tem a forma de uma pirâmide em que se encontram na base os 

clubes desportivos, no nível intermédio estão as associações de clubes que regulam 

as actividades dos mesmos, e no topo situam-se as federações. O Comité Olímpico de 

Portugal, O Comité Paraolímpico de Portugal e a Confederação do Desporto são 

organizações que representam os interesses das federações desportivas nacionais e 

organizam e dirigem as preparações olímpicas e paraolímpicas e as respectivas 

delegações regionais. 

 

2.2. Sector do Turismo 

O Turismo é uma fonte importante de riqueza e um dos sectores em crescimento mais 

rápido na economia mundial. É um fenómeno à escala mundial, envolvendo um 

número crescente de pessoas que fazem grandes viagens. É uma actividade global 

que concorre para a globalização.  

O sector do Turismo é um dos mais importantes da economia portuguesa, tendo um 

papel decisivo no desenvolvimento do país e contribuindo significativamente para a 

criação de riqueza. Assim, torna-se crucial uma maior e melhor qualificação deste 

sector. Neste sentido, acreditamos que a certificação assume um papel importante e 

apresenta-se como uma estratégia essencial para manter e promover um Turismo 

economicamente interessante e sustentável. 

 

Segundo o seu site oficial, o Turismo de Portugal, está integrado no Ministério da 

Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, sendo a Autoridade Turística Nacional 

responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da actividade turística, 
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agregando numa única entidade todas as competências institucionais relativas à 

dinamização do turismo, desde a oferta à procura. 

A missão do Turismo de Portugal consiste em: 

- Qualificar e desenvolver as infra-estruturas turísticas; 

- Desenvolver a formação de recursos humanos; 

- Apoiar o investimento no sector; 

- Coordenar a promoção interna e externa de Portugal como destino turístico; 

- Regular e fiscalizar os jogos de fortuna e azar. 

Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os agentes 

económicos no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 

cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos motores de crescimento da 

economia portuguesa. 

 

Programa Nacional de Turismo Natureza (PNTN) 

O Turismo de Natureza foi criado em 1998, com a publicação da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 112/98, de 25 de Agosto. 

A criação do PNTN decorreu de um Protocolo celebrado no dia 12 de Março de 1998 

entre o Ministério da Economia e o Ministério do Ambiente, tendo em conta a 

Resolução do Conselho de Ministros nº 102/96, de 8 de Julho, que visa o 

estabelecimento de medidas concretas para o desenvolvimento sustentável das áreas 

protegidas, das quais se salienta o apoio a práticas turísticas de recreio e lazer não 

nocivas para o meio natural e ao enquadramento legal para a utilização turística de 

casas tradicionais recuperadas que ainda não se encontravam abrangidas por 

legislação. 

 

É, desta forma, reconhecido o potencial que permitirá consolidar a imagem de Portugal 

como destino turístico de qualidade, com novos destinos vocacionados para novos 

tipos de procura. Por outro lado, assumem-se as áreas protegidas (AP) como únicas, 

em termos de património natural e cultural, devendo estar claramente vocacionadas 

para actividades de lazer ligadas ao contacto com a natureza e com as culturas locais. 

Porém, na opinião de Vairinhos (2010), o contexto actual de crise económica mundial, 

não permite investimentos estatais nesta área e, desta forma, torna-se impossível 

concorrer com o Mercado Internacional em nichos especializados se não houver 

investimento na formação, o que não se sucede neste momento. O contexto 

socioeconómico é bastante desfavorável para que haja um investimento na formação 

e para que se consigam formar pessoas para novas funções emergentes que se 

equiparem às existentes. 
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2.2.1. Contexto específico da Região do Algarve 

É necessário definir qual ou quais as vertentes do Desporto e Turismo se pretende 

apostar e dinamizar na Região do Algarve, para que, de acordo com as características 

e interesses de cada sub-região ou concelho e de cada organização pública ou 

privada, possamos adoptar estratégias comuns que actuem de forma sinérgica e 

permitam conquistar posições diferenciadoras no mercado internacional. 

Nesta prespectiva, consideramos fundamental conhecer as características, 

necessidades e motivações ao nível da procura, dos mercados prioritários da Região 

do Algarve no que se refere a práticas desportivas, como suporte ao desenvolvimento 

de estratégias de inovação conducentes à oferta de serviços e produtos singulares. 

Para caracterizar os clientes/turistas, constata-se a necessidade de uma distinção, que 

passa pelos clientes de época alta, normalmente de Junho a Stembro, e os clientes de 

época baixa, que compreende os meses de Outubro a Maio.  

Com base na recolha bibliográfica e entrevistas a peritos e especialistas do sector do 

Desporto e Turismo, verificámos que a época alta apresenta uma maior 

preponderância por parte do segmento de mercado Turismo de Famílias, enquanto a 

época média/baixa é frequentada na sua maioria pelo segmento de mercado 

constituído por uma faixa etária mais elevada.  

Nuno Aires, na qualidade de vice-presidente do Turismo do Algarve, durante a sua 

intervenção no workshop ―O Turismo de Natureza no Algarve‖ (2009), declarou que 

―numa futura revisão do PENT acreditamos que o Turismo de Natureza poderá passar 

a ser considerado como um produto estratégico para o Algarve‖.Mais admitiu, que o 

Turismo de Natureza ―tem vindo a ser assinalado como um produto cada vez mais 

interessante pelos operadores e agentes turísticos‖. Por essa razão, o responsável 

garantiu que já ―começou a olhar com mais atenção para este produto‖, sendo que 

―está a fazer esforços no sentido de transformar o Turismo de Natureza num produto 

estratégico para a região‖. 

Segundo relate o site www.publituris.pt, sem excepção, todos os intervenientes deste 

workshop sublinharam o facto de o Turismo de Natureza não estar contemplado no 

PENT como um produto estratégico ou prioritário para o Algarve, o que segundo Pedro 

Dornellas, presidente da Associação Vicentina, ―dificulta a promoção e também o 

financiamento para o desenvolvimento deste produto‖. 

http://www.publituris.pt/
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Na sua intervenção, Teresa Ferreira, do Turismo de Portugal, observou que apesar de 

não constar no PENT como prioritário para o Algarve, o Turismo de Natureza ―é um 

produto com potencial de crescimento porque há uma maior consciência ambiental e 

fuga à massificação turística. Sublinhou que este produto pode ser considerado (tal 

como já sucede como o Golfe) na redução da sazonalidade do turismo da região 

algarvia. ―O Turismo de Natureza é encarado como um produto complementar, 

alternativo, para diversificar a oferta turística do Algarve‖, disse acrescentando que ―há 

muitos desafios para os agentes turísticos nesta matéria‖.Teresa Ferreira deixou o 

alerta que ―é preciso trabalhar de forma integrada com as instituições que já existem 

para estruturar a oferta complementar‖. 

Nuno Aires concordou que a região algarvia apresenta várias potencialidades para 

desenvolver o Turismo de Natureza, e que é urgente apostar nos produtos 

complementares ao Sol e Mar porque o turismo da região ―vive da conjugação de 

experiências que os vários produtos turísticos oferecem‖. 

Produtos Caracterização/Importância 

Estratégica 

Sol e Mar 

 

Produto Turístico prioritário para Portugal 

Golfe 

 

Produto de mais-valia económica e cuja 

sazonalidade não coincide com os picos 

sazonais da procura para Portugal 

Meetings, Incentives & Events Produto de alto valor acrescentado cuja 

sazonalidade não coincide com os picos 

sazonais da procura para Portugal 

Marinas e Portos de Recreio Produto qualificador da imagem do 

produto Sol e Mar 

Turismo Desportivo Activo/Estágios 

Desportivos 

Produto de Nicho 

Desportos Náuticos e de Ondas Produto de Nicho 

Outros produtos no âmbito do turismo 

activo 

(Ex: Saúde e Bem estar, Desporto 

Natureza, Animação Desportiva) 

Produtos emergentes 

Quadro 3 - Dos Produtos às Regiões – Algarve Fonte: Turismo em Portugal, DGT, 2002 (adaptado) 
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2.3. Enquadramento Institucional-Normativo  

 

Devemos destacar, à partida, que não existe uma distinção, e correspondente 

articulação, entre o desenvolvimento de determinada actividade enquanto prática 

desportiva ou turística. Actualmente, a Presidência do Conselho de Ministros, através 

da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, regula a actividade desportiva, 

enquanto o Ministério da Economia, através da Direcção-Geral do Turismo, regula a 

actividade turística. 

A formação profissional tem como principais organismos intervenientes, o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), o Instituto para a Qualidade na Formação 

(IQF), o Instituto do Desporto de Portugal (IDP) e Direcção Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho (DGERT).  

Universidades e Federações Desportivas  

Pires, A. (2010) sugere que a universidade e algumas entidades oficiais devem dar o 

exemplo, no sentido de poder dinamizar projectos estruturantes ao nível do Turismo 

Desportivo. Não competirá apenas ao proprietário de uma unidade hoteleira, porque 

se, previamente não houver da parte de responsáveis políticos e públicos, a 

capacidade de criar formação, de sensibilizar e de educar para aquilo que são as 

novas tendências e consumo. Naturalmente que, não é ao nível de um balcão, de uma 

direcção de um hotel que podemos fazer a diferença, tem que haver um plano 

estratégico, uma forma articulada de um conjunto de entidades poder pensar 

estrategicamente esta área de negócio: universidade, IDP, ARH (que tutela todas as 

áreas marítimas). 

Acrescenta que, nada impede que entidades, aparentemente com pouco ou nada em 

comum articulem esforços. O que acontece é que até à data não havia esta 

sensibilidade/perspectiva de que a área da Educação Física podia trabalhar e intervir 

na área do Turismo. A Educação Física fazia parte de uma formação que tinha como 

fim último ser professor de uma escola. Hoje, a Educação Física tem que ser vista 

numa perspectiva mais integradora em relação à sociedade, às populações e aos 

próprios turistas. Portanto, nada impede que as entidades possam trabalhar em 

conjunto, em prol de determinados projectos estruturantes para a Região do Algarve. 
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Paulino (2010)18 alerta para o facto de as licenciaturas ligadas à área do Desporto, 

serem um leque muito alargado a nível nacional, o que denota uma falta de articulação 

ao nível do ensino superior, afirmando que deverá existir um órgão regulador da 

qualidade da formação. 

Refere que existem outras áreas complementares em que os profissionais do 

Desporto podem dar contributos bastante válidos na zona de interface entre o 

Desporto e o Turismo e destaca o papel da Universidade do Algarve que oferece 

alguns cursos, principalmente na área da formação pós-graduada, dirigida a 

profissionais com formação inicial diversas, e que têm saídas profissionais que exigem 

conhecimentos diversificados de Desporto e de Turismo. 

Refere que existe mão-de-obra excedentária de profissionais de Desporto na vertente 

escolar e critica os desajustamentos das formações em Desporto, em particular no que 

diz respeito ao Ensino Politécnico. 

Porém, refere que surgem já licenciados em Desporto, com formação quer académica, 

quer das próprias federações específicas, o que vai aumentar a qualificação das suas 

intervenções. 

 

2.3.1. Desportos de Natureza  

 

Considerando que os espaços naturais são efectivamente o principal cenário de 

realização das actividades de desporto de natureza, será importante referir também 

que, as Áreas Protegidas estão sob a tutela do Instituto de Conservação da Natureza 

e da Biodiversidade (ICNB) e assumem-se como espaços de excelência para este tipo 

de práticas físicas e desportivas. De acordo com o ICNB(2008), as Áreas Protegidas 

podem consagrar cinco figuras classificatórias: Parque Nacional, Parque Natural, 

Reserva Natural, Paisagem Protegida e Monumento Natural. As ―Cartas de Desporto 

de Natureza‖ surgem como um instrumento fundamental na gestão, desenvolvimento e 

regulamentação das actividades desportivas nas áreas protegidas. Actualmente, 

existem somente duas cartas publicadas em Portugal (Parque Natural da Serra de Aire 

e Candeeiros – PNSAC; e Parque Natural de Sintra-Cascais – PNSC). 

 

                                                                 

18
 Director da Delegação Regional do Algarve do Instituto do Desporto de Portugal (IDP) 
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Falta de regulamentação e/ou controle 

Outro importante factor que afecta a competitividade do sector do Turismo de 

Natureza é a ausência, falta de aplicação ou inadequação de regulamentação das 

licenças para operar no sector, o que dá origem a uma certa confusão e dificulta a 

implementação de standards de qualidade na estruturação e prestação de serviços. 

A este respeito, é ilustrativo o comentário que figura no "Estudo sobre o Sector do 

Turismo Activo e de Natureza em Portugal": 

 

―É no mínimo estranho como em Portugal diversas entidades podem desenvolver de 

forma legal as mesmas actividades, mas utilizando definições diferentes‖. 

―Assim sendo poderemos encontrar a fazer canoagem no mesmo rio uma empresa de 

animação turística, outra de Turismo de Natureza, um operador marítimo turístico, uma 

casa de turismo rural, um café que tem no seu pacto social a realização de actividades 

de animação ou mesmo uma associação desportiva sem fins lucrativos cobrando 

preços para não sócios, para não falar de departamentos de autarquias que 

promovem actividades desportivas, recreativas e culturais.‖ 

 

Na actual legislação, a licença de empresa de Turismo de Natureza só é dada às 

empresas cuja actividade se realiza dentro dos limites de uma área protegida. 

Existe um grande número de empresas (mais de 600, segundo o citado estudo) que 

actua à margem de qualquer regulamentação, o que representa um problema grave, 

não só desde a perspectiva da protecção dos direitos do consumidor como também 

porque representa uma concorrência desleal para as empresas que cumprem com a 

regulamentação vigente, apesar das deficiências desta. 

 

Cada Área Protegida deve possuir uma carta de Desporto de Natureza e respectivo 

regulamento, a aprovar conjuntamente pelos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas do desporto e do ambiente. A carta referida deve conter as regras e orientações 

relativas a cada modalidade desportiva, incluindo, designadamente, os locais e as 

épocas do ano em que as mesmas podem ser praticadas, bem como a respectiva 

capacidade de carga. Para a elaboração da sua carta, devem ser consultadas as 

federações desportivas dotadas do estatuto de utilidade pública desportiva, 

representativas das diferentes modalidades e outras entidades que julgue adequadas. 

 

The environment can be damaged by different aspects of outdoor sports. In the first 

place, the activities and sportists themselves can be a negative influence: 
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- Moutain bikers can damage the flora and soil; 

- The noise and light from speedboats and rally cars can rout animals; 

- Campers, hikers, and boaters can dump rubbish in parks and streams; 

- Boat anchors and divers feet and hands can damage underwater coral.  

Standeven, J.; Knop, P. (1999) 

 

Os Desportos de Natureza são, em muitos casos, desportos algo recentes em 

Portugal, sendo, nos restantes casos, igualmente recente o alargamento da sua 

prática ao Turismo de Natureza. O funcionamento de uma empresa de Animação 

Ambiental que promova actividades de Desportos de Natureza depende, como já 

vimos, de licença do ICNB e IDP. Este parecer visa atestar o interesse desportivo do 

projecto bem como aferir da capacidade técnica dos monitores para as actividades 

desportivas propostas, pelo que o pedido de parecer deve especificar que 

modalidades estão previstas bem como anexar os documentos comprovativos da 

formação adequada dos monitores para essas actividades. 

 

O parecer do IDP é emitido com base nos seguintes pressupostos: 

- No caso das modalidades com regulamentação legal própria (como é o caso do 

mergulho ou do voo livre), o IDP verifica o cumprimento dessa legislação, incluindo os 

requisitos de formação; 

- Nos restantes casos (a grande maioria), o IDP avalia o currículo do responsável 

técnico pela actividade em causa, que deverá ter formação técnica adequada. Esta 

avaliação depende muito da modalidade e do seu grau de risco, mas, genericamente, 

pode exigir: 

- Formação específica para a modalidade, obtida a nível nacional ou internacional; 

esta formação poderá ser obtida através da respectiva Federação (o que será uma 

mais-valia) ou de outra entidade privada com competência devidamente reconhecida 

pelo IDP; 

- Formação universitária, nas áreas das actividades físicas e desporto; 

- Em casos de reduzido risco (como no caso do pedestrianismo ou da orientação), 

poderá ser exigido apenas um currículo de praticante e experiência como monitor 

relevante. 

 

A legislação aplicável ao Turismo de Natureza e à gestão da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas (RNAP), no seu global, regula os Desportos de Natureza. 
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Para além da legislação específica de cada modalidade, e da legislação relativa ao 

Turismo de Natureza e à Animação Ambiental, para realizar Actividades Desportivas 

em Áreas Protegidas, há que considerar ainda a seguinte legislação geral: 

- Decreto-Lei nº 317/97, de 25 de Novembro 

Regime de instalação e funcionamento das instalações desportivas 

- Decreto-Lei nº 385/99, de 28 de Setembro 

Regime da responsabilidade técnica pelas instalações desportivas 

- Decreto-Lei nº 407/99, de 15 de Outubro 

Regime jurídico da formação desportiva no quadro da formação profissional 

Pelas suas condicionantes similares, algumas modalidades obedecem a legislação em 

comum, como no caso dos vários desportos náuticos e da náutica de recreio. 

Dependendo do seu grau de perigosidade para o praticante ou seu envolvente, alguns 

desportos são regulados ainda por legislação específica ou regulamentos das 

respectivas federações. 

Em Portugal deram-se os primeiros passos na definição de uma política para esta área 

com a resolução do Conselho de Ministros n.º112/98. Esta resolução estabelece a 

criação do Programa Nacional de Turismo de Natureza, considerando que as ―Áreas 

Protegidas se assumem como fiéis depositárias de valores nacionais ímpares e como 

espaços detentores de potencialidades didácticas e recursos sensíveis, que carecem 

de uma adequada gestão e usufruto.‖ Considerando ainda a ―necessidade de conciliar 

a preservação dos valores naturais e culturais com uma actividade turística a eles 

ajustada‖. 

Segundo  o Artigo 31.o, da Lei de Bases do Desporto e da Actividade Física (LBDAF), 

que se refere ao Desporto na natureza, determina-se que: 

―1 — A actividade física e a prática desportiva em espaços naturais devem  reger-se 

pelos princípios do respeito pela natureza e da preservação dos seus recursos, bem 

como pela observância das normas dos instrumentos de gestão territorial vigentes, 

nomeadamente das que respeitam às áreas classificadas, de forma a assegurar a 

conservação da diversidade biológica, a protecção dos ecossistemas e a gestão dos 

recursos, dos resíduos e da preservação do património natural e cultural. 

2 — As actividades mencionadas no número anterior devem contribuir para a 

divulgação e interpretação do património natural e cultural, a sensibilização e 

educação ambientais e a promoção do Turismo de Natureza.‖ 
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De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de Agosto (alterado pelo 

Decreto Regulamentar n.º 17/2003, de 10 de Outubro), são consideradas actividades e 

serviços de desporto de natureza19 as iniciativas ou projectos que integrem: 

a) O pedestrianismo; 
b) O montanhismo; 
c) A orientação; 
d) A escalada; 
e) O rapel; 
f) A espeleologia; 
g) O balonismo; 
h) O pára-pente; 
i) A asa delta sem motor; 
j) A bicicleta todo o terreno (BTT); 
l) O hipismo; 
m) A canoagem; 
n) O remo; 
o) A vela; 
p) O surf; 
q) O Windsurf; 
r) O mergulho; 
s) O rafting; 
t) O hidrospeed; 
u) Outros desportos e actividades de lazer cuja prática não se mostre nociva para a 
conservação da natureza. 
 

 
 

2.3.2. Desportos Náuticos 

 

Regulamento da Náutica de Recreio: 

- A Portaria nº 753/96, de 20 de Dezembro regulamenta o processo de formação dos 

navegadores de recreio, criando regras a observar relativamente ao campo formativo, 

à autorização das entidades formadoras, à realização dos exames e à emissão das 

cartas de navegador de recreio; 

- O Decreto-Lei nº 478/99, de 9 de Novembro, aprova o processo de formação e 

avaliação dos navegadores de recreio, a emissão das respectivas cartas, bem como a 

credenciação e fiscalização das entidades formadoras; 

 

Regulamento da Actividade Marítimo-turística 

- O Decreto-Lei nº 21/2002, de 31 de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 269 /2003, 

de 28 de Outubro e pelo Decreto-Lei nº 108/2009 de 15 de Maio, aprova o 

Regulamento da Actividade Marítimo-Turística; 

                                                                 
19

 Ver Anexos 9 - Caracterização de actividades consideradas Desporto de Natureza 
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- O Decreto-Lei nº 269/2003 de 28 de Outubro, define as regras aplicáveis à actividade 

marítimo-turística dos operadores marítimo-turísticos e às embarcações por eles 

utilizadas no exercício desta actividade. 

 - O Decreto-Lei nº108/2009 de 15 de Maio, estabelece as condições de acesso e de 

exercício da actividade das empresas de animação turística e dos operadores 

marítimo-turísticos. 

 

 

2.3.3. Health Clubs/Spas 

 

A obrigatoriedade de os Directores Técnicos de Ginásios e Health Clubs, serem 

licenciados em Educação Física ou Desporto e terem que possuir formação específica 

reconhecida pelo IDP, dão-nos esperanças que a qualidade dos serviços prestados irá 

melhorar. Desta forma, a atractividade deste sector para os profissionais do Desporto, 

poderá ser maior, porque há alguma garantia desses estabelecimentos terem que ter 

profissionais com formação qualificada e reconhecida pelo IDP (Paulino, 2010). 

Argumenta que poderá ser um tipo de profissional para trabalhar durante o ano inteiro 

nos health clubs e Spas de 4 e 5 estrelas, se a procura no mercado continuar a ter 

esta tendência. 

Alerta, no entanto, para a hipótese de poder não haver procura e as despesas 

inerentes ao funcionamento durante o ano inteiro poderão não ser rentáveis, mas por 

outro lado realça que, com profissionais mais qualificados poderão ser desenvolvidas 

estratégias de oferta mais agressivas, durante mais meses do ano. 

 

 

2.4.Estratégia Pública/Institucional   

Se atentarmos na legislação referente ao sector do Desporto praticado no meio 

turístico, nos últimos anos, verificamos que se tem vindo a diversificar o leque de 

preocupações do Estado. Criou programas específicos de actuação, indutores e 

potenciadores de uma acção mais directa dos agentes e actores no terreno sobre 

determinadas áreas como é o caso do Ambiente/Natureza, da Cultura, etc. 

Desencadeou esforços na adequação da estrutura e resposta às alterações de 

mercado por parte da oferta turística nacional como o Programa Nacional de Turismo 
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Natureza, para além de o Plano de Consolidação do Turismo, incluir o Programa de 

Formação ―Melhor Turismo‖. 

O ―Melhor Turismo‖, tem como principal função o reforço das estruturas de suporte ao 

desenvolvimento das qualificações, a modernização do sector, incidindo 

essencialmente sobre os Recursos Humanos do sector.  

A Secretaria de Estado do Turismo assume responsabilidades ao nível da concepção 

de programas destinados à formação profissional, criando módulos formativos e 

facultativos de temáticas essenciais ao sector. 

 

2.4.1. Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 

A contribuição do sector do Turismo para a criação de emprego e riqueza e os 

respectivos efeitos multiplicadores noutros sectores da economia conferem-lhe um 

papel cada vez mais determinante no desenvolvimento económico e social do país. 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), definido pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 53/2007, publicada em DR n.º 67, I série, de 4 de Abril, 

elege o Turismo como um dos eixos centrais do desenvolvimento económico do País e 

aprova o respectivo Plano de Desenvolvimento, definindo as acções para o 

crescimento sustentado do Turismo Nacional nos próximos 10 anos. 

 

Tendo por base a análise das Grandes tendências da procura internacional, o Plano 

Estratégico Nacional do Turismo (PENT) definiu 10 produtos seleccionados em 

função da sua quota de mercado e potencial de crescimento, bem como da aptidão e 

potencial competitivo de Portugal, nos quais deverão assentar as políticas de 

desenvolvimento e capacitação da nossa oferta turística: 

- Sol e Mar 

- Turismo de Natureza; 

- Turismo Náutico; 

- ResortsIntegrados e Turismo Residencial; 

- Turismo de Negócios; 

- Golfe; 

- Gastronomia e Vinhos; 

- Saúde e Bem-Estar; 

- Touring Cultural e Paisagístico; 

- CityBreaks. 
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Para responder aos desafios estratégicos enunciados, o Plano Estratégico Nacional do 

Turismo define cinco eixos de intervenção — território, destinos e produtos; marcas e 

mercados; qualificação de recursos; distribuição e comercialização; e inovação e 

conhecimento. 

Na sequência da definição das linhas orientadoras e eixos de intervenção que 

norteiam esta estratégia, o Governo incumbiu o Instituto de Turismo de Portugal, de 

implementar o PENT, encontrando-se a missão e atribuições do instituto definidas pelo 

Decreto-Lei n.º 141/2007,de 27 de Abril, concretizando ainda o objectivo de criar uma 

única estrutura pública para a promoção, valorização e sustentabilidade da actividade 

turística nacional. 

O referido normativo compete ao Turismo de Portugal, a missão de apoio ao 

investimento no sector do Turismo, a qualificação e desenvolvimento das 

infraestruturas turísticas, a coordenação da promoção interna e externa de Portugal 

como destino turístico e o desenvolvimento da formação de recursos humanos do 

sector, bem como a regulação e fiscalização dos jogos de fortuna e azar. 

 

 

2.4.2. Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) 

 

Que instrumentos se encontram ao serviço de uma qualquer organização para 

aumentar a qualificação dos seus colaboradores? 

Em Portugal, quaisquer organizações têm disponíveis três grandes instrumentos 

essenciais e distintos para aumentar a qualificação dos seus colaboradores: 

- O Sistema Nacional de Qualificações; 

- O Catálogo Nacional de Qualificações; 

- A Rede Nacional de Centros Novas Oportunidades. 

 

O Sistema Nacional de Qualificações foi criado através da publicação do Decreto-Lei 

n.º 396/2007, de 13 de Dezembro, com o intuito de promover uma articulação efectiva 

entre a formação profissional inserida quer no sistema educativo, quer no mercado de 

trabalho, estabelecendo objectivos e instrumentos comuns no contexto de um 

enquadramento institucional renovado. 

Este instrumento fomenta a generalização do nível secundário de educação como 

qualificação mínima da população e identifica os instrumentos necessários à sua 

efectiva execução, dando assim resposta a um dos principais objectivos definidos pela 

Iniciativa Novas Oportunidades. 
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O Catálogo Nacional de Qualificações é um instrumento dinâmico de gestão 

estratégica das qualificações de nível não superior, integradas no Sistema Nacional de 

Qualificações. 

Este catálogo regula a oferta de formação de dupla certificação (escolar e profissional) 

quer em contexto de formação inicial, quer no âmbito da aprendizagem ao longo da 

vida.  

Organiza-se por áreas de educação e formação, de acordo com a classificação 

nacional de áreas de educação e formação, sendo um instrumento aberto e em 

permanente actualização, gerido pela Agência Nacional para a Qualificação, I.P 

 

O Catálogo Nacional de Qualificações facilita a identificação de necessidades de 

qualificação e de competências num contexto de acelerada mudança e de novas 

exigências à adaptabilidade dos colaboradores e das empresas. 

Este instrumento orienta as opções de gestão de recursos humanos no sentido da 

procura, da produção e da valorização de qualificações de colaboradores, permitindo, 

desta forma, um incremento no recrutamento, na afectação profissional e no 

planeamento de carreiras. 

Integra, num único instrumento, referenciais associados à definição e obtenção de 

qualificações, definindo para cada qualificação um perfil profissional, um referencial de 

formação e um referencial para o reconhecimento, validação e certificação de 

competências. 

 

A Agência Nacional para a Qualificação (ANQ) tem promovido a constituição de 

Conselhos Sectoriais para a Qualificação que assumem a forma de grupos de trabalho 

técnicoconsultivos, tendo em vista a actualização do Catálogo Nacional de 

Qualificações, mais especificamente dos perfis profissionais, dos referenciais de 

formação e dos referenciais de reconhecimento, validação e certificação de 

competências. 

 

Foram constituídos 16 Conselhos Sectoriais que cobrem a generalidade dos sectores 

da economia: 

- Agro-alimentar 

- Artesanato e Ourivesaria 

- Comércio e Marketing 

- Construção Civil e Urbanismo 

- Cultura, Património e Produção de Conteúdos 
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- Energia e Ambiente 

- Indústrias Químicas, Cerâmica, Vidro e Outras 

- Informática, Electrónica e Telecomunicações 

- Madeiras, Mobiliário e Cortiça 

- Metalurgia e Metalomecânica 

- Moda 

- Serviços às Empresas (actividades financeiras, de consultadoria, de secretariado, ...) 

- Serviços Pessoais 

- Saúde e Serviços à Comunidade 

- Transportes e Logística 

 

 

2.4.3. Estratégias Privadas  

 

Duas características são bem visíveis, quando analisamos as estratégias privadas no 

sector em análise: 

- Predominância inquestionável de Pequenas e Médias empresas (PME); 

- Fraco vislumbre de propostas de acção integradas e direccionadas claramente para 

a conquista de mercados externos emissores, contudo, tal facto verifica-se apenas 

para alguns subsectores, como é o caso do Turismo de Golfe e em menor escala, do 

Turismo de Estágios Desportivos. 

Identificámos quatro áreas consideradas como capazes de provocar reais alterações: 

as estratégias de mercados e produtos; as inovações tecnológicas; as mudanças 

organizacionais; e as alterações na prática da gestão de recursos humanos.  

Estas quatro áreas serão as forças motrizes escolhidas na Análise e Discussão de 

Resultados obtidos (Ver Capítulo IV), pela realização dos 8 Estudos de Caso 

escolhidos no presente estudo, uma vez que demonstraram ser os factores de 

desenvolvimento que poderão ter uma influência mais directa e efectiva na elevação 

da qualidade dos serviços de cariz desportivos, nas unidades de alojamento da Região 

do Algarve. 
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2.4.4. Análise do Emprego e Mercado de Trabalho 

Paulino (2010) atenta para o facto de praticamente não existirem profissionais com 

qualificação superior ao nível do Desporto e Actividade física, no Turismo. E que os 

responsáveis pela Animação e o Golfe são pessoas com uma formação muito 

rudimentar, de fácil recrutamento pelos baixos custos e dispostas a aceitar poucos 

meses de trabalho, o que na sua opinião, se reflecte na baixa qualidade do serviço. 

Quanto às actividades desportivas mais proeminentes na região do Algarve, destaca o 

Golfe que está mais virado para a oferta externa, ao passo que o Ténis tem uma 

componente interna muito maior, destacando que as profissões do Turismo, são 

profissões em permanente evolução. 

Outra área muito importante que indica é a relacionada com os ―desportos de mar‖ 

(Surf, Kitesurf, Canoagem, etc.), argumentando que poderiam haver alguns nichos de 

mercado, com vantagem para a qualificação da oferta em termos externos. 

Por fim refere ainda o Cicloturismo, afirmando que se verifica uma emergência total 

desta actividade no Norte e Centro da Europa. Para além da actividade em si, atenta 

para o facto de ser possível conhecer toda a região do Algarve, utilizando o veículo 

bicicleta, associado a outros interesses turísticos tais como a gastronomia ou o 

artesanato local. Refere a existência de duas vias sinalizadas para bicicletas que 

atravessam todo o Algarve: a Via Algarviana (interior) e a Ecovia (litoral). 

Carvalho (2010) considera que nas unidades hoteleiras, há um espaço de intervenção 

profissional ao nível do acompanhamento das práticas e coordenação dos serviços 

desportivos e que os hoteleiros ainda não estão sensibilizados para esta questão 

estratégica. Ao nível da iniciativa privada e empresarial, que prestam serviços nesta 

área, outsourcing, por exemplo, contratam empresas de prestação de serviços 

desportivos e em conjunto com as agências de viagens constroem pacotes turísticos, 

quando deveriam ser técnicos desportivos especializados a conceber a oferta turística-

desportiva. 

Paulino (2011) afirma que o sector da Vela debate-se com dificuldades ao nível do 

recrutamento de técnicos actualizados, sendo um sector onde a oferta pode aumentar 

significativamente. Refere que esta insuficiência de profissionais qualificados também 

se verifica ao nível do Golfe e Ténis e nos restantes ―desportos aquáticos‖ 

(Canoagem, Surf e Kitesurf). 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

Contextualização 
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1.1. Características e Limitações do Estudo 

O presente estudo foi realizado, seguindo da forma mais fidedigna possível, a 

metodologia proposta pelo Manual Metodológico ―Evolução das Qualificações e 

Diagnóstico das Necessidades de Formação – Estudo Sectorial Prospectivo‖, 

promovido pelo Inofor, incidindo sobre as práticas profissionais ao nível dos serviços 

de índole desportiva, em unidades de alojamento da Região do Algarve. 

Pensamos que a existência de facilidades para a prática do Golfe é fundamental, 

apesar de não nos debruçarmos em específico sobre esta temática neste estudo. É 

considerado um nicho de mercado na perspectiva do Turismo de luxo, sendo um 

produto consolidado e em fase de maturidade na Região do Algarve. 

Os Estágios Desportivos são um nicho de mercado que pode tornar-se importante 

para a região, caso existam estratégias concertadas ao nível público e privado, de 

modo a posicionar a imagem do Algarve como um destino dotado para a prática, 

nomeadamente, do futebol, ténis, atletismo e ciclismo 

Os Grandes Eventos Desportivos, são em dúvida, uma possibilidade de 

reposicionamento da imagem do destino, gerando grandes benefícios para o turismo e 

para a economia no seu conjunto e podem promover um impacto duradouro ao nível 

do crescimento e competitividade do destino. 

No entanto, os acontecimentos desportivos locais e regionais podem ter efeitos 

similares apesar dos benefícios económicos serem menores, são por vezes mais 

duradouros e sustentáveis. 

No presente ―Estudo Prospectivo sobre a Formação de Recursos Humanos no sector 

do Desporto e Turismo na Região do Algarve – Estudo de caso em unidades de 

alojamento na Região do Algarve‖, no capítulo I – Colocação do Problema – 

determinamos quatro subproblemas a investigar.  

Na primeira parte do capítulo II – Revisão de Literatura, o sector do Desporto e 

Turismo foi enquadrado, tendo por referência a prática de Desporto desde a Grécia 

Antiga, ao seu aparecimento em Portugal e sua evolução até aos dias de hoje; e o 

desenvolvimento acelerado que o Turismo teve nos finais do séc XIX, com o 

surgimento das primeiras linhas de ferro, até ao aparecimento das empresas de 

aviação low cost, à marcação de viagens online e o poder de decisão inquestionável 

de grandes operadores turísticos como a Tui e a Thomas Cook. 
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Neste contexto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e na internet, para 

enquadrar em termos históricos, o aparecimento do Desporto e Turismo (II parte), 

delimitar o espaço de intervenção profissional no sector (III parte) com vista à 

compilação de um núcleo de competências adequado, para dar resposta às 

necessidades de procura de oferta desportiva, nos clientes das unidades de 

alojamento da Região do Algarve. 

No cruzamento da informação apresentada no capítulo II – Revisão de Literatura – foi 

possível delimitar o sector do Desporto e Turismo, no contexto específico das 

unidades de alojamento na Região do Algarve, assim como o sector profissional 

associado, enquadrado pelo diagnóstico e prospectiva do sector em termos 

internacionais, nacionais e no Algarve em particular.  

No Capítulo III - Metodologia - serão descritos os procedimentos desenvolvidos na 

realização das entrevistas a informantes privilegiados e inquéritos de estudos de caso. 

No Capítulo IV - Análise e Discussão de Resultados, a informação recolhida servirá de 

suporte à construção dos cenários de evolução, sistematizados tendo por referências 

as forças motrizes mais relevantes do sector, à criação de Agrupamentos estratégicos 

de empresas e respectivas repercussões nos empregos específicos e comuns do 

sector. 

No Capítulo V, procurando dar respostas válidas sobre como melhor compreender na 

prática, como os subproblemas definidos neste estudo poderão se desenvolver 

através de propostas de reorganização da oferta formativa, serão propostos perfis 

profissionais vocacionados para o sector em estudo e indicadas pistas de reorientação 

pertinentes para a sua competitividade.  

 

1.2. Modelo de Análise 

Em relação ao presente capítulo – Metodologia - nesta fase do estudo, foram 

realizadas 4 entrevistas aos seguintes informantes privilegiados:20 

- Dra. Manuela Vairinhos, responsável pelo Departamento de Formação Profissional 

do IEFP, da delegação de Faro; 

- Dr. Joaquim Paulino, Director Regional do Algarve do Instituto do Desporto de 

Portugal - IDP; 

                                                                 
20

 Ver entrevistas a informantes privilegiados nos Anexos 3 a 6. 
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- Mestre João Carvalho, Director Curso Superior de Desporto da Universidade do 

Algarve; 

- Dr. Almeida Pires, Vice-Presidente do Turismo do Algarve. 

As escolhas dos referidos actores sociais, foram feitas com base uma análise 

detalhada dos organismos públicos e privados da região do Algarve, que 

desempenham funções mais directamente relacionadas com a formação de recursos 

humanos especializados, que actuam no sector profissional do Desporto e Turismo.21 

Com base na informação recolhida nas entrevistas a informantes privilegiados e 

recolha bibliográfica, foram compilados os capítulos onde é descrita uma proposta de 

delimitação sectorial do Desporto e Turismo, assim como uma proposta de delimitação 

profissional (parte I e II respectivamente). 

Tendo por referência os capítulos referidos, foram seleccionados 8 unidades hoteleiras 

da Região do Algarve, para serem alvo de um Estudo de Caso, tendo por base um 

questionário de caracterização sectorial que foi adaptado, do emanado pela Inofor.22 

Tendo como referência os resultados obtidos, foram definidas de forma criteriosa as 

forças motrizes predominantes do sector e distinguidas as características dos diversos 

tipos de actividade profissional existente no contexto específico das unidades de 

alojamento do Algarve. 

Por fim, com base em toda a informação processada, foram propostos perfis 

profissionais e pistas de reorientação da oferta formativa para o sector. 

 

1.3. Procedimentos e Instrumentos de recolha e tratamento de dados 

A realização de entrevistas a um painel de informantes privilegiados permite informar e 

envolver os actores no processo e permite a caracterização do sector no que se 

refere: à estrutura e dinâmica do emprego; à estrutura técnico-organizacional do tecido 

empresarial; perspectivas de evolução; medidas de política económica; identificar 

empregos/profissões em emergência, crescimento, transformação e regressão; 

identificar empresas que poderão ser estudos de caso. 

Nas entrevistas, foi seguido o modelo proposto pelo Inofor, com as adaptações ao 

sector consideradas necessárias. Os actores sociais foram contactados via e-mail ou 

                                                                 
21

 O guião genérico das entrevistas a informantes privilegiadosdo sector encontra-se nos Anexos 7. 
22

 Ver questionário sobre prestação de serviços desportivos em unidades hoteleiras em Anexos 8. 
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por telefone e foram marcadas entrevistas exploratórias presenciais. Foi registado em 

áudio o conteúdo das entrevistas e dactilografadas em suporte informático as 

respostas dos interlocutores. 

Nos Estudos de Caso, foram estabelecidos contactos via e-mail, expostos os 

objectivos do estudo e teor das informações a recolher, tendo sido marcadas reuniões 

presenciais com agentes com funções de decisão, quanto à prestação de serviços 

desportivos das unidades de alojamento escolhidas. 

De referir, que a partir da quarta entrevista, dada a extensão do questionário emanado 

pelo Inofor e a pouca relevância de algumas questões para o presente estudo, foi 

realizada um ―encurtamento‖ do questionário pela escolha dos itens mais 

aprofundados, de forma unânime, pelos três primeiros entrevistados.23 

Neste sentido, a Análise e Discussão de Resultados centrou-se maioritariamente nos 

dados recolhidos em relação à versão mair reduzida. 

 

1.4.  Amostra 

 

Estudos de caso - Unidades de alojamento em análise: 

- Hotel Alfamar (Aldeia das Açoteias, Albufeira); 

- Aldeia da Pedralva – Turismo de Aldeia (Vila do Bispo); 

- Vale do Lobo Resort (Vale do Lobo, Loulé); 

- Hotel Martinhal (Sagres); 

- Tivoli Marina Vilamoura (Vilamoura, Loulé); 

- Hotel Real Santa Eulália (Santa Eulália, Albufeira); 

- Four Seasons Country Club (Quinta do Lago, Loulé); 

- Club Med Balaia (Olhos de Água, Albufeira). 

 

 

1.5. Justificação das escolhas de Estudos de Caso 

As referidas escolhas foram feitas, após criteriosa análise do tipo de serviços 

desportivos oferecidos pelas unidades de alojamento da Região do Algarve. 

                                                                 
23

 Ver Anexos 9 – Versão simplificada de Questionário de Estudos de Caso. 
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Inicialmente foram consideradas outras hipóteses de unidades de alojamento a 

estudar, tendo por base o volume de receitas directo da utilização de alojamento, 

instalações desportivas e outras facilidades de apoio às actividades: 

Estas unidades hoteleiras seriam mais vocacionadas para a prestação de serviços ao 

nível de:  

- Estágios desportivos de equipas profissionais (Futebol, Râguebi, Cricket, etc.);  

- Organização de eventos desportivos (Golfe, Ténis, Vela, etc.);  

- Health Clubs (Ginásio e aulas de grupo diversas).  

Exemplos: Hotel, Golf & Spa Barringtons (Vale do Lobo); Browns Sports and Leisure 

Club (Vilamoura); Hotel Montechoro (Albufeira) e Hotel Ria Park (Vale do Garrão, 

Loulé). 

Porém, os profissionais de Desporto necessários para o planeamento e 

desenvolvimento das suas actividades, são na sua grande maioria subcontratados de 

forma sazonal ou pontual ou são as próprias equipas e/ou organizadores que 

enquadram todas as actividades que exigem competências específicas ao nível do 

Desporto (Ex: treinador/preparador físico ou Director da organização de evento ou 

prova desportiva, pelo que decidimos não nos debruçarmos sobre s referidas unidades 

de alojamento.  

Não existe oferta própria significativa ao nível de actividades de contacto com a 

natureza, actividades aquáticas, animação desportiva ou estratégias de marketing 

significativas de promoção do Desporto como uma mais-valia em termos de atracção 

turística, sendo a maioria dos serviços desportivos (e atracções turísticas) promovidos 

pelos recepcionistas, que obtém percentagens sobre os serviços vendidos aos 

clientes. Estas são práticas que consideramos decisivas aprofundar, no contexto do 

Turismo, no Algarve. 

A oferta de serviços desportivos, encarados como instrumentos de gestão 

estratégicos, pelas unidades hoteleiras referidas, apenas se destaca quanto às áreas 

do Golfe, Estágios desportivos e eventos desportivos muito pontuais. As estruturas 

organizacionais de suporte a estas actividades, assim como a gestão de recursos 

humanos, e as estratégias empresariais e de mercado/serviços diagnosticadas através 

de diversas fontes de informação24, foram consideradas contributos pouco relevantes 

                                                                 
24

 Site oficial, brochuras e folhetos, bibliografia científica, observação in loco, internet, entrevistas 
exploratórias a peritos sectoriais, guiões turísticos da região e país, comunicação social, conversas 
informais com diversos agentes turísticos ou desportivos, etc. 
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ou quase inexistentes para o presente estudo sectorial, pelo que foram hipóteses 

colocadas de parte.  

Pretendemos identificar boa práticas, quer sejam focadas em apenas uma ou em 

várias actividades desportivas, que sejam inovadoras e economicamente rentáveis, 

seja qual for o modelo de gestão utilizado. 

No início do presente estudo, era nossa intenção fazer um estudo sectorial sobre o 

Desporto e Turismo que fosse generalizável a todo o continente português. Foram 

contactados os maiores grupos hoteleiros a operar em Portugal e foram-lhes 

apresentados os objectivos da presente investigação qualitativa, assim como o 

respectivo inqúerito de caracterização sectorial que seria necessário preencher. Por 

diversas razões, desde ―já estarem a colaborar com outras universidades no âmbito da 

investigação científica‖; ―não estarem autorizados a revelar o tipo de informação 

solicitado no inquérito‖; ou ―a pessoa responsável pela área do Desporto, Animação ou 

Lazer da ‗cadeia de hotéis‘ não estar disponível para colaborar‖; ―até à ausência de 

qualquer resposta a solicitações de cooperação neste estudo (via e-mail, telefone e/ou 

presencial), foram razões apontadas como justificação para não colaborarem no 

presente estudo. 

Exemplos: Hotéis Vila Galé, Grupo Pestana Hotéis, Hotel Hilton, Hotel Méridien Penina 

(Lagos), Hotel e Resort Sheraton Pine Cliffs (Albufeira), CS Salgados Health Club 

(Albufeira), Aqualuz (Lagos), Hotéis Solplay (Lisboa), Hotel Pedras da Rainha e Hotel 

Pedras de Rey (Tavira). 

 

Critérios de escolha de Estudos de caso 

Decidimos agrupar os estudos de caso realizados em quatro pares, numa lógica de 

crescente quanto à dimensão da empresa e número de funcionários, que de forma 

directa, desempenham funções específicas na prestação de serviços desportivos. São 

estabelecidas pontes comuns de actuação e de diferenciação em cada um dos 4 

patamares descritos. 
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Conceitos “muito distintos” 

- Hotel Alfamar (Aldeia das Açoteias, Albufeira); 

- Aldeia da Pedralva – Turismo de Aldeia (Vila do Bispo). 

Estas duas unidades de alojamento têm modelos organizacionais distintos. A primeira 

com um modelo vigente desde os anos 70, vocacionado para o Turismo de Estágios 

Desportivos de equipas de alto rendimento e Turismo de Sol e Praia, oferecendo um 

programa de animação dita tradicional na época alta; e a segunda com um modelo 

estratégico inovador baseado na oferta de produtos singulares, com vantagens 

competitivas inequívocas face à concorrência, no segmento do Turismo Natureza, em 

particular dos Desportos de Contacto com a Natureza. 

 

Resorts 

- Vale do Lobo Resort (Vale do Lobo, Loulé); 

- Hotel/Resort Martinhal (Sagres). 

O primeiro foi considerado duas vezes o melhor resort turístico da Europa (2009 e 

2010). Possui à disposição dos seus clientes um Health Club com ginásio equipado 

com os aparelhos de musculação mais sofisticados do mercado; 2 campos de golfe 

exclusivo; campo de futebol de 11. Para além disso, dispõe de uma Academia e de 

Complexo de ténis, assim como um Centro Hípico, ambos explorados por empresas 

privadas. Não dispõe de programa de Animação exclusivo e não contém na sua 

estrutura organizacional qualquer departamento ligado à promoção de actividades 

físicas ou desportivas, quer sejam pontuais ou regulares. As iniciativas culturais e 

desportivas são normalmente organizadas pela associação de ―moradores/turistas de 

longa duração‖. 

O Martinhal é um projecto ambicioso, sendo que a unidade hoteleira foi inaugurada em 

Julho de 2010, tendo o resort (apenas com as moradias) o seu início de actividade em 

2001. 

Dispõe de óptimas condições naturais para a prática de Desportos Aquáticos como o 

Windsurf, Kitesurf, Mergulho ou Canoagem, assim como de outros Desportos de 

Contacto com a Natureza como as Caminhadas ou o Cicloturismo. Dispõe de 

percursos temáticos delimitados na região envolvente ao resort, assim como de um 
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programa de Animação diversificado e atrativo, promovido em exclusivo por 

funcionários da empresa, ou são subcontratados a empresas especializadas. 

 

Cadeias nacionais 

- Tivoli Marina Vilamoura (Vilamoura, Loulé); 

- Hotel Real Santa Eulália (Santa Eulália, Albufeira). 

São unidades de alojamento dependentes de decisões estratégicas de um conjunto de 

accionistas do grupo hoteleiro. Fazem parte de uma estratégia global definida para o 

conjunto das sucursais existentes, mas têm autonomia para tomar decisões em 

relação às estratégias de actuação quanto ao desenvolvimento de actividades físicas e 

desportivas, das restantes unidades hoteleiras do grupo hoteleiro que existem no 

Algarve. São o centro de decisão do programa de actividades das restantes unidades, 

que se caracterizam por ser muito pontuais e pouco representativas, uma vez que 

nessas unidades a principal opção tem sido a subcontratação de empresas privadas 

especializadas. 

 

Clubes de Férias 

- Four Seasons Country Club (Quinta do Lago, Loulé); 

- Club Med Balaia (Olhos de Água, Albufeira). 

Estes dois modelos organizacionais são em tudo semelhantes, são marcas de 

qualidade reconhecida mundialmente, que se caracterizam pela oferta de packages 

semanais de férias activas em que o alojamento e o programa de actividades está 

incluído no preço total e constitui-se na maioria dos casos como a principal motivação 

de escolha do destino de férias. A alimentação está incluída no caso do Club Med, 

assim como o acompanhamento permanente de ―técnicos de animação, que possuem 

formação académica específica na Universidade própria desta cadeia hoteleira, para 

actuar no contexto turístico-desportivo‖. 
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I PARTE - Resultados dos Estudos de Caso 

 

Os dados obtidos na realização de Estudos de caso, foram analisados tendo por 

referência em cada um deles, as 4 forças motrizes definidas como determinantes para 

o sector análise. 

Forças motrizes:  

1. Caracterização de Estratégias de Mercados e Produtos;  

2. Modelo Organizacional; as mudanças organizacionais (modelo de 

gestão/subcontratação de empresas); 

3. Práticas de Gestão de Recursos Humanos (formação, certificação e 

recrutamento); 

4.  Inovações tecnológicas. 

  

Estudo de Caso 1: Aldeia da Pedralva, Vila do Bispo 

Interlocutor: Sr. António Ferreira, proprietário e director. 

1. Os principais serviços oferecidos são: Trekking, Passeios de Bicicleta, 

Mergulho e Surf. São actividades personalizadas, individuais ou em pequenos 

grupos, em Áreas Protegidas e dirigidas ao segmento de mercado Desportos 

na Natureza; 

2. Dois recepcionistas com formação de base em Turismo são o centro 

operacional do funcionamento desta estrutura organizacional. O proprietário 

sempenha as funções de Director do ―empreendimento turístico‖/Turismo de 

Aldeia. 

3. As actividades físicas e desportivas oferecidas pela Aldeia da Pedralva, são 

dinamizadas por técnicos especializados nas modalidades oferecidas, 

subcontratados a empresas turísticas do Barlavento Algarvio. 

Porém, os recursos desportivos e materiais necessários para o 

desenvolvimento das actividades são propriedade da empresa que gere a 

Aldeia da Pedralva. O Director da empresa afirma que tal facto se deve a uma 

decisão estratégica que tem o intuito de garantir um enquadramento do serviço 

mais próximo da missão e vocação definida pela unidade de alojamento. 

Defende que desta forma é subcontratado apenas o profissional especializado 

e a qualidade do serviço é monitorizada de forma mais efectiva de acordo com 

os parâmetros definidos pelo plano estratégico da empresa. 

4. Existe uma forte aposta na inovação, pelo modelo de gestão adoptado pela 

Aldeia da Pedralva, ainda mais vincado nas perspectivas futuras da empresa. 
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Foi estabelecida uma parceria com a Câmara Municipal de Vila do Bispo, para 

a prestação de serviços de Desporto Natureza em Áreas Protegidas, assim 

como com 5 outras empresas prestadoras de serviços de cariz desportivo da 

região da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano. 

A C. M. de Vila do Bispo, cedeu o edifício da antiga escola primária da Aldeia 

de Pedralva para a criação de um posto de turismo da região, onde cada uma 

das entidades parceiras, terá um funcionário especializado permanente para 

promover e dar apoio às diferentes actividades turísticas-desportivas existentes 

na região. Como descreveu o nosso interlocutor, este projecto futuro, faria com 

que existisse mais uma ―sucursal‖ de cada uma das empresas da região, 

dirigidas ao segmento do Desporto e Turismo, em que se desenvolvem 

sinergias a diversos níveis, que certamemente beneficiarão todas as partes 

envolvidas e a população da região de Vila do Bispo. 

 

Estudo de Caso 2: Hotel/ Resort Martinhal, Sagres 

Interlocutor: Drª Ana Batista, assistente de Recursos Humanos; Pedro Cabral, 

funcionário do Departamento de Animação. 

1. Os serviços de cariz desportivo, promovidos pelo Hotel/Resort Martinhal, 

dirigem-se a dois segmentos distintos: Turismo Famílias e Turismo de 

Desportos de Natureza. Existe um programa de Animação todo o ano, em que 

as actividades são promovidas por profissionais especializados da empresa ou 

subcontratados a empresas do ramo, na região.25 

2. Quanto ao modelo organizacional da empresa, este encontra-se subdividido 

em duas grandes áreas: o Resort Martinhal, existente desde 2001, com um 

total de 78 vivendas (villas); e o Hotel Martinhal, inaugurado em Julho de 2010, 

com uma lotação de 34 quartos/apartamentos. O Martinhal dispõe de um 

departamento de Animação e Desporto que centra a sua actuação em duas 

vertentes essenciais: programa de animação para crianças e adultos durante 

todo o ano; e Health Club com (mini) ginásio e piscina para clientes e sócios – 

promovido por um técnico superior especializado em Desporto e um técnico 

superior especializado em Turismo. 

3. A decisão estratégica de contratar dois técnicos superiores especializados em 

desporto e/ou turismo, durante todo o ano, é uma atitude proactiva de 

diferenciar os serviços oferecidos, criando diversas valências das duas áreas, e 

                                                                 
25

 Ver Anexos 11, Programa de Animação exclusivo do Hotel/Resort Martinhal, em Sagres. 
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promove mais-valias para os clientes, que poderão ser factor de decisão, tanto 

para a escolha do destino turístico, como para a sua fidelização. 

4. A certificação obtida a nível internacional, de hotel ambiental - pelas 

preocupações evidenciadas no respeito das regras ambientais de construção 

da unidade de alojamento – assume-se como um factor de diferenciação 

estratégica e vantagem competitiva face à concorrência, assim como a sua 

localização na costa vicentina, numa zona pertencente à Rede Natura e a 

utilização da mais moderna tecnologia ao nível dos equipamentos desportivos 

para o desenvolvimento de actividades físicas e desportivas, singulares na sua 

maioria, em contacto com a natureza. O resort Martinhal, prevê a curto prazo, a 

criação de um centro náutico e de uma escola de surf exclusivos. Actualmente, 

já possui alguns dos equipamentos e materiais desportivos necessários para o 

desenvolvimento exclusivo de desportos náuticos. É intenção da Direcção da 

empresa, apostar na oferta turística dos desportos náuticos e turismo natureza 

(caminhadas, B.T.T), para atrair os segmentos de Turismo Famílias e Turismo 

Natureza durante todo o ano. 

 

Estudo de Caso 3: Club Med Balaia, Albufeira 

Interlocutor: Drª Edith Gois Directora dos Recursos Humanos 

 

1. O Club Med, como foi documentado no capítulo II - Revisão de Literatura, é 

pioneiro na criação de pacotes de férias em regime de tudo incluído, 

vocacionado para grupos, com uma forte vertente de actividades de animação 

durante todo o dia. A existência de diversas unidades de alojamento por todo o 

mundo, pertencentes à cadeia de hotéis Club Med, permitiu a criação de uma 

carteira de sócios, que são ―seduzidos‖ para experimentarem ou repetirem 

determinados destinos turísticos, pela sua direcção central, que se situa em 

França. 

2. O Club Med Balaia, é gerido segundo um modelo organizacional, liderado pelo 

Chef de village, subdividido em 5 departamentos distintos:26 Serviços; 

Finanças, Recursos Humanos; Hotelaria e Segurança. No departamento 

referente aos Serviços, encontra-se o subdepartamento de Desporto e 

Animação, sendo que o Golfe, Ténis, tiro com arco e sport terrestre animation, 

são as principais actividades físicas e desportivas promovidas, na unidade 

hoteleira do Algarve. 

                                                                 
26

 Ver Anexos 12 – Organigrama do Club Med Balaia, em Albufeira 
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3. As actividades desportivas são desenvolvidas por técnicos superiores 

qualificados em actividades desportivas e animação, dirigidas ao contexto 

turístico. O Club Med possui uma universidade própria (L‘Agence Detalent), 

responsável pela formação académica e certificação profissional dos 

―animadores desportivos‖ que colaboram com a empresa em todo o mundo 

(por períodos mínimos de 6 meses).  

Segundo a Drª Edith Gois, o factor decisivo para o funcionamento do Club 

Med, durante quatro meses por ano, com uma ocupação de 100%, prende-se 

com as decisões dos grandes operadores turísticos e empresas de aviação, 

que decidem em que altura do ano e para que destinos turísticos viajam os 

clientes do Club Med, na sua maioria de nacionalidade francesa. Refere que, 

se houvesse mais voos Charters ou regulares para o Algrave, sem ser na 

época alta, que certamente existiria mais oportunidades de mercado para o 

Club Med da Balaia. Refere ainda que, porém se tratam de decisões exteriores 

à administração da unidade de alojamento do Algarve e que a direcção em 

Paris continua a defender o presente modelo, uma vez que vigora desde a sua 

fundação em Portugal, em 1984. 

 

Estudo de Caso 4: Four Seasons Country Club, Quinta do Lago, Loulé  

Interlocutor: Profª Tânia Pereira, responsável pelo Departamento de Lazer (inclui a 

Animação e o Desporto) 

1. Os serviços disponibilizados aos sócios do clube, que têm maior aderência, são 

as aulas de grupo do Health Club/ginásio (Ex: Yoga, Pilates, Aeróbica 

Hidroginástica). São procuradas por pessoas mais idosas, a maioria dos 

clientes do clube, sendo que as actividades de animação para jovens 

adolescentes, não tiveram a procura esperada, tendo sido canceladas há 2 

anos. Existe sim, um programa de animação destinado a crianças (Kid‘s Club). 

São também disponibilizadas aulas de iniciação/aperfeiçoamento em diversas 

modalidades (Ex: Golfe, Ténis, Tiro com arco, Danças sociais), com aulas de 

grupo regulares ou individuais com marcação prévia). 

2. A Profª Tânia Pereira é responsável pelo Departamento de Formação do Four 

Seasons, tendo a colaborar consigo uma Técnica Superior de Desporto e uma 

Professora com formação superior específica para o 1º ciclo de escolaridade. 

3. A Técnica Superior de Desporto e a Professora do 1º ciclo, são trabalhadoras 

com contrato a termo, sendo responsáveis pela operacionalização das 

actividades práticas com as crianças e adultos. Ambas têm formações diversas 

posteriores à sua formação inicia,l que as qualificam para enquadrar 
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actividades físicas desportivas como a Hidroginástica, Aeróbica ou Personnal 

Training. 

A Directora do Departamento de Lazer, presta contas directamente à Direcção 

do Four Seasons Country Club, que é constituída na sua maioria por 

accionistas ingleses e irlandeses. A orientação que recebe da Direcção (desde 

há 10 anos) é para no Health Club, manter a oferta de aulas de grupo regulares 

e de um programa de animação auto-suficiente. 

4. Nos últimos dois anos foi realizado um forte investimento nos aparelhos de 

musculação (Ex. Powerplate) e materiais para as aulas na piscina, assim como 

um investimento na reciclagem e actualização de competências, pelas 

certificações obtidas pelos profissionais do clube, pelo CEFAD27, 

nomeadamente nas actividades de Hidroginástica e Actividades de grupo. 

Porém, lamenta a falta de acções de formação ao nível do Desporto, no sul do 

país, o que dificulta a actualização de conhecimentos e inovação na prestação 

de serviços desportivos. 

 

Estudo de Caso 5: Hotel Tivoli Marina Vilamoura, em Vilamoura 

Interlocutor: Prof. Sandro Cadete, reponsável pelo Departamento de Animação 

1. Disponibiliza aos seus clientes, programas de Animação destinados a crianças 

e adultos, durante a época alta. Durante todo o ano, oferece serviços 

exclusivos, tais como: passeios de bicicleta, caminhadas, mergulho e passeios 

de barco para snorkelling – disponíveis mediante marcação com um mínimo de 

24 horas, sujeito a disponibilidade e a um mínimo de participantes de 4 – 8 

elementos. São também subcontratadas outras empresas, que oferecem 

múltiplas oportunidades de prática desportiva na Região do Algarve.  

2. No Hotel Tivoli Marina Vilamoura, situa-se o Departamento de Animação, 

chefiado pelo Prof. Sandro Cadete, responsável pela concepção e 

desenvolvimento dos serviços de cariz desportivo das seis unidades hoteleiras 

da cadeia Tivoli, existentes no Algarve. Na unidade hoteleira de Vilamoura, na 

prestação dos serviços exclusivos do hotel, os técnicos especializados nas 

actividades propostas são contratados em regime de part-time, sendo 

solicitados na razão da procura dos seus serviços. O Grupo Tivoli é 

propriedade de um grupo de accionistas, do qual o Banco Espírito Santo, é 

sócio maioritário. 

                                                                 
27

 Centro de Estudos de Fitness e Actividades Desportivas 
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3. O Director do Departamento de Animação dos hotéis Tivoli do Algarve28, possui 

formação superior em Educação Física e Desporto. Os profissionais 

contratados para desenvolver os serviços desportivos, possuem qualificação 

certificada de acordo com a actividade que exercem. Na operacionalização dos 

programas de Animação na época alta, são recrutados por norma, estudantes 

do ensino secundário ou universitário, em férias escolares. O Prof. Sandro 

Cadete admite que já teve técnicos superiores de Desporto a desempenhar as 

funções de concepção, planeamento e aplicação de programas de Animação, 

mas ―não encontrou pessoas com o perfil adequado às solicitações e 

características dos clientes do hotel, devido a, na sua opinião, a formação 

superior em Desporto, pouco orientada para as necessidades de competências 

para intervir no meio do turismo‖. 

4. Os serviços de índole desportiva exclusivos do hotel, são sem dúvida, uma 

vantagem competitiva face à concorrência, à disposição de potenciais clientes, 

podendo ser determinantes na escolha do destino turístico. As brochuras e os 

catálogos onde se descrevem e divulgam as ―Tivoli experiences‖, são resultado 

de um trabalho ao nível do planeamento da oferta desportiva e do Marketing 

―turístico-desportivo‖, que constituí uma mais-valia na atractabilidade dos 

produtos, assim como, na posterior fidelização dos clientes. Porém o volume 

de actividades realizadas não é significativo. 

 

Estudo de Caso 6: Hotel Grande Real Santa Eulália & Spa, em Albufeira 

Interlocutor: Prof. Sandra Pereira, responsável pelo Health Club e Animação. 

1. Disponibiliza aos seus clientes ou residentes, um Health Club, com 

acompanhamento técnico especializado e aulas de grupo em horário 

estipulado (ex: Hidroginástica, Personal trainning, Danças de salão/latinas, 

Yoga e Body Balance). Oferece também actividades físicas desportivas 

exclusivas (pontuais ou por marcação), tais como: passeios pedestres para 

observação da natureza, passeios de bicicleta ou passeios de canoa. 

Subcontrata outros serviços de cariz desportivo, através de vendas efectuadas 

pelos recepcionistas, que auferem uma percentagem directa do serviço 

comercializado.Há um ano atrás, a direcção do hotel decidiu ceder a 

exploração da academia de Golfe que lhe pertence, por não ser rentável. 

                                                                 
28

 A procura das actividades exclusivas Tivoli referida, é essencialmente, em Vilamoura. Apesar de existir 
a possibilidade de serem desenvolvidas nos restantes hotéis do Algarve, a promoção e grande aposta 
estratégica é em Vilamoura, onde o Departamento de Animação tem orientações estratégicas para ser 
mais empreendedor. 
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2.  A Profª Sandra Pereira, que foi entrevistada no âmbito deste estudo de caso, 

tem formação superior em Educação Física e Desporto, é responsável técnica 

do Health Club e desempenha funções associadas à concretização do 

programa de animação. A formação dos profissionais e a supervisão das 

actividades subcontratadas são da responsabilidade das empresas prestadoras 

de serviços visadas. Trabalha em conjunto com outro profissional qualificado 

em Educação Física e Desporto, sendo que cada um destes colaboradores 

possui certificações específicas para enquadrar os serviços de cariz desportivo 

exclusivos da unidade hoteleira.  

3. O programa de Animação decorre durante todo o ano, mas tem o seu expoente 

nos meses de Verão. Na época alta, em conjunto com outro profissional 

qualificado, a Profª Sandra Pereira planeia e operacionaliza actividades 

exclusivas de índole desportivo. Na época baixa, planeia e propõe à Direcção 

do hotel as actividades que considera serem mais rentáveis e inovadoras para 

o ano seguinte. Coordena ainda os programas de Animação, nos meses de 

Verão nos outros dois hotéis da cadeia no Algarve: o Real Marina Hotel & Spa, 

em Olhão; e o Real Bellavista Hotel & Spa, em Albufeira. A actividade laboral 

destas duas profissionais desenvolve-se em part-time, estando dependente 

das marcações e interesses dos clientes.  

4. A opção estratégica de criar um Health Club não só para turistas, mas também 

para a população local, parece-nos uma decisão acertada, na perspectiva de 

que a unidade hoteleira procura posicionar-se perante segmentos de mercado 

que valorizam a prática de exercício físico e de actividades ao ar livre, 

permitindo uma oferta mais regular e diversificada para os clientes do hotel. A 

formação de profissionais qualificados em novas modalidades em crescente 

expansão no mercado, que proporcionem oportunidades de contacto social, 

partilha de idéias e de valores sobre hábitos de vida saudáveis ou práticas de 

protecção do ambiente, permite a criação de uma cultura em que os clientes se 

identificam com o Health Club que frequentam (Ex. Danças de salão/latinas ou 

passeios pedestres para observação da natureza). 

Este envolvimento, assente em metodologias inovadoras na prática de 

actividade física, permite qualificar o destino e posicioná-lo perante os 

segmentos de mercado Turismo de Famílias e Turismo de Natureza.  
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Estudo de Caso 7: Hotel Alfamar, em Albufeira 

Interlocutor: Sr. Pedro Campos, Director do Hotel 

1. A unidade hoteleira possui um centro desportivo, com todas as instalações e 

equipamentos desportivos necessários para a realização de estágios de 

equipas profissionais ou acolher equipas profissionais em eventos desportivos 

na região, na sua maioria estrangeiras, oriundas do mercado Nórdico e Leste 

da Europa. Dispõe de: uma pista de tartan com as medidas oficiais, zona de 

saltos e de lançamentos, para a prática de Atletismo; 15 campos de ténis (dos 

quais 2 são cobertos); e 3 campos de futebol relvados.  

2. Quanto ao modelo de organização, relacionados directamente com os serviços 

desportivos, existe um Departamento de Animação, com um programa 

essencialmente desportivo para crianças (Kids Club)29, que funciona apenas de 

Junho a Setembro; e o Centro Desportivo que funciona todo o ano e é uma 

estrutura funcional autónoma da unidade hoteleira, que inclui outros serviços 

(manutenção e limpeza de instalações) para além da logística de apoio às 

equipas desportivas. 

3. A equipa responsável pelo Programa de Animação é constituída por dois 

elementos: um deles com formação superior em Desporto; e um outro com 

experiência no ensino de ténis, golfe e outras actividades no contexto turístico, 

mas sem formação certificada para todas essas actividades que dirige ou 

promove. São auxiliados por três estagiários, durante a época alta, que são 

oriundos de entidades de formação diversas, sediadas na região.  

4. O Sr. Pedro Campos, defende que existe uma ausência de sentido estratégico 

por parte do Governo e que deveria haver um maior investimento em qualificar 

o Algarve como destino de Turismo Desportivo. É o que se sucede em 

Espanha, nas Ilhas Baleares, em que o orçamento é de 80 milhões de euros, 

verba substancialmente mais significativa e decisiva na promoção do Algarve, 

quando comparados com os 7 milhões investidos pelo Estado português.  

Argumenta que só dessa forma será possível, atrair os principais operadores 

turísticos a encaminharem os seus clientes para Portugal e fazer face a 

destinos concorrentes emergentes como por exemplo a Turquia. 

Defende ainda, em relação ao Programa de Animação para crianças, que por 

opção estratégica, este não é muito apelativo, é pago e pouco divulgado, 

                                                                 
29

 Existe também um programa de Animação dirigido a adultos, mas com uma vertente mais 
vocacionada para a Música e o Entretenimento. 
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precisamente para não atrair muitos clientes, justifica que, uma vez que na 

época alta estão 1200 hóspedes no hotel, o Kid‘s Club é uma grande 

responsabilidade e de experiências de anos anteriores, um elevado número de 

participantes condiciona a segurança e qualidade do serviço.  

 

Estudo de Caso 8: Vale do Lobo Resort 

Interlocutor: Dr. Luís Simões de Almeida, Consultor de Desenvolvimento e responsável 

pelo Health Club 

1. O Resort Vale do Lobo dispõe de um variado leque de actividades, 

enquadradas no âmbito do Desporto e Turismo, tais como: Golfe (2 campos 

exclusivos); Ténis (15 campos); Futebol (1 campo); Desportos Aquáticos; 

Desportos Equestres (1 centro hípico); e Health Club (com treinadores 

pessoais e aulas de grupo). 

2. A Administração do Resort, gere directamente a Academia de Golfe e aluguer 

de voltas, assim como o Health Club e o aluguer de vivendas (villages) para 

estágios de equipas profissionais. Concedeu os direitos de exploração dos 

campos de Ténis e respectiva Academia a uma entidade privada, sendo que o 

Centro Hípico é de um proprietário privado.  

3. O Health Club dispõe de profissionais com formação superior em Desporto e 

certificação reconhecida em actividades físicas específicas, como aulas de 

grupo ou treino pessoal.30 As pessoas que dão aulas de aprendizagem e/ou 

aperfeiçoamento de Golfe e Ténis são antigos praticantes federados, 

certificados pelas respectivas federações desportivas. 

4. Segundo o Dr. Luís Simões de Almeida, com a construção de um Health Club, 

há 4 anos, munindo-o dos equipamentos mais recentes em termos de evolução 

tecnológica, na prática de actividades físicas indoor, a Administração do 

Resort, procurou diversificar a sua oferta perante o mercado, dirigindo-se ao 

segmento de Saúde e Bem-estar, através da promoção de packages incluindo 

os serviços de alojamento, actividade física e Spa. 
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 Ver Anexos 14 – Serviços disponíveis e tabela de preços do Health Club Vale do Lobo. 
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II PARTE – Caracterização das Estratégias Empresariais 

 

2.1. Caracterização das Estratégias de Mercados e Produtos 

 

Espanha 

Exemplo: La Mang resort, Múrcia (http://la-manga.costasur.com/pt/) 

As condições naturais, geográficas e as infra-estruturas turísticas, fazem de La Manga 

fazem deste lugar um lugar único e privilegiado na costa espanhola, no qual pode 

praticar um leque vasto de actividades desportivas, com destaque para os desportos 

aquáticos. 

 

Portugal Continental 

Exemplo 1: Diver Lanhoso - Parque Aventura (www.diver.com.pt)   

Local: Póvoa de Lanhoso, Braga  

―O Maior Parque de Aventura Ibérico‖ 

Grande oferta de actividades de Água, Terra, Fogo e Ar. 

Água: Caiaque, Rafting, Canyoning, Hidrospeed; 

Terra: BTT, Orientação, Percurso de Pontes Suspensas, Caça ao Tesouro, Escalada; 

Fogo: Moto 4, Kartcross, Paint-ball, Passeio de jipe, Tiro ao alvo. 

Ar: Slide, Death-Ride, Salto de Pêndulo, Helicóptero, Balão de ar quente; Salto 

Trapézio, Bungee Jumping. 

―Para além dos campos de férias, o Diver Lanhoso, proporciona programas especiais 

para escolas e grupos de jovens numa lógica de complementariedade pedagógica 

entre conhecimento e Natureza, assim como programas vocacionados para empresas, 

como team building, formação, reuniões de projecto ou até proporcionar espaços para 

lançamentos de produtos, num ambiente diferente.‖ (in Brochura Diver Lanhoso) 

Exemplo 2: Ecoalga aventura (www.ecoalga.com) 

Locais: Porto Covo (Verão); Marina de Sines (Inverno). 

Actividades: Centro de Mergulho (saídas e cursos certificados); Passeios de Barco; 

Passeios Pedestres; Aluguer de kayaks; Snorkwalk. 

 

 

 

 

http://www.diver.com.pt/
http://www.ecoalga.com/
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Algarve 

- BraveLand Parque Aventura (www.braveland.com) 

Local: Moncarapacho, concelho de Olhão. 

A Braveland dispõe de um leque variado de serviços/actividades para a realização de 

programas para Grupos, Empresas, Escolas, Autarquias, Agências de Viagens.etc. 

―As actividades que propomos assentam numa trilogia, Água - Terra - Ar, englobando 

um alargado leque de situações novas em harmonia com a Natureza. Cada uma delas 

possui características especiais e proporcionam vivências únicas.  

Em todas as nossas Aventuras, a garantia de momentos bem passados e 

inesquecíveis, que farão certamente renascer uma paixão pelo mundo natural que nos 

rodeia‖ (cit in braveland.com) 

Serviços/Actividades: Canoagem, Slide, Insufláveis, Rapel, Orientação, Paintball, 

Trekking, BTT, Passeio de todo o terreno, Jangadas, Tiro ao Arco, Tiro com besta; 

Escalada; Rede de Abordagem; Ponte Himalaia, Caça ao Tesouro, Pêndulo. 

Ofertas cursos de formação: Técnicas de Manobras de Cordas (Nível I e II; 32h/4 dias 

cada); Curso de Escalada Desportiva, e Curso de Trabalhos em Altura. 

- Megasport rent a bike (www.megasport.pt) 

Faro, Albufeira, Vilamoura, Quinta do Lago 

Locais: Ecovia com 214 quilómetros de extensão e Via Algarviana com 301 

quilómetros de extensão. 

 

Serviços: guia em bicicleta; Birdwatching 

―O Algarve é uma região excelente para a observação de aves, principalmente devido 

ao facto de existirem várias áreas protegidas (Serra do Caldeirão, Serra de 

Monchique, Ria Formosa, entre outros)‖ (…) Descobrir a natureza e diferentes habitats 

(…) Passeios desportivos; culturais; em família; românticos; com amigos (cit in 

brochura megasport) 

- Hobie Kayak Pedal (wwww.kayaktoursalgarve.com)  

Local: Olhão 

Actividades: Hobie paddle e Kayak Sailing; Cursos de barco à vela e Snorkelling 

 

- Open Water Dive Center (www.openwaters-dive.com) 

Local: Quarteira 

Serviços: Cursos de mergulho pela PADI. Baptismos de mergulho e Saídas de 

mergulho. 

http://www.braveland.com/
http://www.megasport.pt/
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- Activity Algarve (www.activityalgarve.com) 

Local: Faro 

Serviços: Passeios guiados a pé ou de bicicleta - Visita acompanhada de bicicleta ou a 

pé (Cidade de Faro); Trilho na Natureza na Ria Formosa (2h para observação de 

aves); Trilho do Marim na Ria Formosa (Passeio guiado 3h). 

 

- Ginásio Clube Naval; Lands-Turismo-Lazer, Lda; Formosamar, Lda 

Local: Faro 

Serviços: Programa de Férias Desportivas 2009: Vela e Canoagem (aulas); Jogos de 

descoberta e de intervenção com a Natureza; Actividades de Sensibilização; e 

Interpretação Ambiental. 

- Artur Watersports Center 

Local: Quinta do Lago (concelho de Loulé) 

 

Serviços:  

- No lago (artificial), Vela, Windsurf, Canoagem e ―pedalos‖ ou ―Gaivotas‖; 

- Na praia,  Jet ski; Ringo & Banana, Rides ou ski aquático;  

- Na Ria Formosa: Remada Ecológica; Passeio Pedestre (Bird Watching) ou Passeio 

de BTT; 

Outros: Aulas privadas de Vela e Windsurf para adultos e crianças; mini-cursos 

certificados; Oferta de packages de actividades para família ou amigos (grupos): 

Programa Multiactividades (―Family Try it all program‖). 

 

Passeio Ecológico (―Eco tours) 

 ―Divirta-se a descobrir o Parque Natural da Ria Formosa! Com a ajuda dos nossos 

guias, fique a conhecer de uma forma diferente a fauna e flora deste Parque Natural 

de extrema importância ecológica.‖  

 ―Estes programas permitem-lhe experimentar várias actividades na Praia ou no Lago. 

De férias ou em viagem de negócios, participe numa experiência diferente com a 

família, os amigos ou com os colegas de trabalho. Divirta-se num dia de aventura e 

descoberta, ou se preferir, com alguma competição…‖ (cit in brochura Artur 

Watersports Center). 

 ―Localizado numa área de beleza ímpar, o lago é o espaço ideal para passar um dia 

agradável. Aprenda a praticar Windsurf ou Vela com os nossos instrutores 

qualificados. Temos à sua disposição equipamentos topo de gama para todos os 

níveis e idades.‖ (cit in brochura Artur Watersports Center). 

http://www.activityalgarve.com/
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- King Chamaleon (www.kingchamaeleon.com) 

Local: Armona 

Serviços: Passeios Pedestres monitorizados por biólogo local e guias de campo: 

observação de camaleões e aves; Ecotour. 

- CS Herdade dos Salgados Resort (www.infantedesagres.com) 

Local: Albufeira 

Serviços/Actividades: Infante de Sagres Health Club (aulas de grupo, personal trainer); 

Escola de ténis, natação e golfe para crianças e adultos e escola de férias e de futebol 

para crianças. 

- Bluebaytours (www.bluebaytours.com) 

Local: Sotavento Algarvio 

Actividades: organização de programas de caminhadas semanais, para observação de 

aves, em diferentes locais de interesse relevante, durante a época baixa (de 

Novembro a Fevereiro). 

- Portitours – emoção e Aventura (www.portitours.pt) 

Local: Portimão   

Serviços: Ex: Pacote 1 - Super Combi, excursão incluindo canoa, passeio a cavalo e 

Jeep Safari;  

- Vale do Lobo Tennis Academy (www.valedolobo.com)  

Local: Loulé 

Serviços: packs de horas de aulas de ténis em grupo e individuais, para crianças, 

jovens e adultos. 

- Centro Náutico da Praia de Faro (Conceito de ―Estação Náutica‖) 

Local: Faro 

Serviços: Oferta de desportos náuticos náuticos, promovidos pelo Município de Faro 

Canoagem, Vela e Windsurf) e por entidades privadas (surf, bodyboard e kitesurf, 

etc).31 

  

2.2. Caracterização das Estratégias Tecnológicas  

Estratégias de Inovação 

Consideramos fundamental para a Região do Algarve e para as suas inúmeras 

organizações (unidades de alojamento), a definição de estratégias inovadoras de 

Desporto e Turismo de forma a reforçar a competitividade da região e das suas 

organizações. ―Para tal é fundamental potenciar o desenvolvimento de novos 

                                                                 
31

 Ver em detalhe as actividades existentas na Praia de Faro, nos Anexos 15. 

http://www.kingchamaeleon.com/
http://www.infantedesagres.com/
http://www.bluebaytours.com/
http://www.portitours.pt/
http://www.valedolobo.com/
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produtos, serviços e processos no seio da estratégia global da organização‖ (Freire, 

2000 cit in Pereira, 2004). 

Assim é necessário que cada unidade de alojamento, seleccione qual ou quais os 

subsectores do Desporto e Turismo que pretende desenvolver e de acordo com esta 

orientação estratégica, criar produtos/serviços que se enquadrem com os factores 

críticos de sucesso, fundamentais para a diferenciação e competitividade nos 

segmentos de mercado escolhidos.  

Pereira (2003) é da opinião de que as empresas que, a nível interno e/ou regional, 

inovem ao nível dos produtos/serviços, estão sem dúvida a antecipar de modo a 

conquistarem uma posição mais competitiva. Adoptando uma perspectiva de inovação 

pró-activa podem ser pioneiras no desenvolvimento de inovações conquistando assim 

a liderança. 

Segundo Vairinhos (2010), o desenvolvimento da Internet foi muito importante e é 

necessário que as pessoas estejam minimamente qualificadas nesta área, para 

acederem a grande parte dos empregos actuais. Em específico, em relação às 

actividades físicas, o aparecimento do GPS32 torna-se um instrumento bastante útil 

para, por exemplo, indicar aos turistas locais de interesse turístico característicos da 

região, de acordo com as suas motivações e os seus interesses e que não sejam 

apenas os principais pontos turísticos. 

A tecnologia do Fitness teve um grande desenvolvimento nos últimos anos também ao 

nível da formação qualificada e certificada, que acompanhada pelo aparecimento de 

entidades formadoras para além do CEFAD33 - a Manz ou a Holme‘s Place - vieram 

elevar os patamares de qualidade e diversidade das possibilidades de realizar 

exercício sem ser apenas nas tradicionais máquinas e halteres de musculação. 

Os nomes Aeróbica, Step ou Cardio-fitness rapidamente proliferaram nas conversas 

sobre Exercício e Saúde. O Body Pump, o Spinning e a Fitball, são os que estão mais 

em voga e outros se seguirão. Quem sabe se será o Boot camp34, o TRX35, ou o 

Bosu36 os próximos fenómenos de moda. 

                                                                 
32

 Global Positioning System 

33
 CEFAD - Formação Profissional - Centro de Estudos e Formação e Actividades Desportivas. 

34
 Portugal is an excellent choice for boot camps and fitness breaks as the mild climate means that many 

activities can be held outside all year round so you can enjoy fresh air and beautiful surroundings as you 
work out (in portugal-sport-and-adventure.com). 
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Paulino (2010) refere que existem empresas a comercializar chips (e painéis 

informativos), quer para delimitação de percursos e caminhadas, quer para o controlo 

do ritmo cardíaco, índice de massa corporal (IMC) ou registo do seu histórico 

desportivo, em relação aos últimos treinos. Sem dúvida que torna-se estimulante para 

a prática (para correr ou pedalar mais, esforçar-se mais). Tudo isto tem influência no 

produto, na sua atractividade e sucesso. 

Podemos dizer que se trata de uma questão de moda. Também o será, mas será 

certamente um sinal de evolução, aperfeiçoamento, diversificação da oferta do Fitness 

numa perspectiva cada vez mais ajustada às diferentes expectativas, necessidades e 

preferências dos potenciais clientes. 

Em pleno século XXI, onde a maioria da espécie humana ―sobrevive‖ em civilizações 

atolhadas de milhares e milhares de pessoas, deparamo-nos frequentemente com 

dilemas de diversas índoles. 

E em sociedade competitivas em constante mutação, em que a adaptação e a 

mudança, quer pela qualidade ou pela inovação, é factor crítico de sucesso de uma 

empresa que se queira impôr no mercado, o stresse é uma consequência natural. 

Porém, pode tornar-se nefasto e maléfico em termos de saúde, humor, 

comportamento, auto-estima, já que são factores que afectam o bem-estar psicológico 

e consequentemente a felicidade de uma dada pessoa. 

A mecanização do trabalho estende-se à esmagadora maioria das actividades 

profissionais dos dias de hoje, em que a falta de tempo para estar com a família ou os 

amigos é um denominador comum. O tempo destinado ao ―não trabalho‖ não se traduz 

efectivamente num dito eficiente tempo de lazer, não conseguimos organizar as 

tarefas do dia-a-dia e o stress acumulado de toda uma rotina viciada pela sociedade 

em que vivemos transforma-se em mau estar, fadiga física e psíquica e enfermidades 

diversas. 

                                                                                                                                                                                            
35

 O TRX – treino em suspensão, nasceu com o exigente programa de treino dos Seals da Marinha 

Americana, para que os seus soldados pudessem treinar em qualquer lugar e mantivessem uma condição 
física de excelência, com um único aparelho, fácil de transportar (pouco mais de 1 quilo) e que permitisse 
o maior número de exercícios possível assim como a progressão do próprio treino (in Gímnica.pt) 

36
 Invented by David Weck, the BOSU® Balance Trainer debuted in 2000 and quickly became one of the 

most successful fitness training products in the world. Originally the name ―BOSU‖ was an acronym for 
―Both Sides Up.‖ It meant that the BOSU® Balance Trainer could be used on either side, the dome or the 
platform. (in bosu.com). 
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A procura de actividades em contacto com a Natureza, adequadas aos interesses, 

motivações e possibilidades de cada indivíduo, família, grupo de amigos ou colegas de 

trabalho, poderá ser uma das vias para a adopção de um estilo de vida mais saudável. 

O tempo de lazer, é encarado muitas vezes como um luxo associado quase 

exclusivamente a fins-de-semana pontuais, férias ou apenas recordações de infância 

ou de outros tempos da vida de cada um. Pela oportunidade de uma experiência de 

actividade física de cariz mais competitivo ou informal, indoor ou outdoor, muitos são 

os procedimentos, os métodos, as formas de proporcionar programas de exercícios 

motivadores e adequados, que se constituam como vivências preponderantes para a 

obtenção de saúde (e de felicidade) pela prática de actividade física gratificante. 

O Boot Camp, o Bosu, ou o TRX, com o auxílio dos ―tradicionais elásticos‖, pesos ou 

outros instrumentos, devidamente utilizados em planos de treino, adaptados às 

características individuais de cada cliente, poderão ser o ponto de partida para 

serviços turístico-desportivos bastante inovadores. Novas metodologias de treino e 

instrumentos de exercício mais recentes e sofisticados, constituem-se definitivamente 

como uma mais-valia face à concorrência. 

A mudança do Conceito de Spa Day, de um hotel de de 4 ou 5 estrelas; e/ou a criação 

de um Health Club destinado à população local e aos clientes da unidade de 

alojamento, poderão ser opções estratégicas inovadoras a considerar, numa efectiva 

aposta no Desporto, por parte das unidades hoteleiras da Região do Algarve.  

O Conceito de Health Spa, privilegiando a oferta de Prescrição de Actividade Física a 

Populações Especiais37; e/ou o Conceito de Spa Nature38, com particular enfoque em 

programas de actividades físicas outdoor, poderão ser vantagens competitivas 

significativas a apostar, pela abertura de novos segmentos a outro tipo de turistas – 

vocacionados para a saúde e contacto com a Natureza. 

2.3. Caracterização dos Modelos Organizacionais 

 

Para se definir a estrutura organizacional de uma unidade de alojamento, é necessário 

conhecer: 

- Organigrama, a representação gráfica da estrutura formal e da organização 

hierárquica dos serviços de uma empresa; 

- Funções, o conjunto de actividades ou de operações, concentradas no exercício de 
                                                                 
37

 Cardíacos, obesos, gávidas, pós-parto, reumáticos, idosos, hipertensos, hipercolesterolémicos, 
diabéticos, etc 
38

 Novo Conceito de Spa, All Spa Nature - Ver Anexos 16. 
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uma ou várias técnicas, com vista à realização de uma parte dos objectivos da 

empresa; 

- Ligações hierárquicas, as determinações da rede difusa e complexa de relações 

humanas, sem as quais nenhum organismo colectivo pode funcionar. 

 

Um organigrama claro e útil deve conter: 

- Os diferentes serviços e a respectiva colocação, bem como os diferentes níveis de 

autoridade, os quais não devem ser muito numerosos (problema de transmissão de 

informação). 

- As ligações entre os serviços são tanto ligações hierárquicas como laterais (ao 

mesmo nível) ou de consulta (a partir dos serviços ditos funcionais). 

- Os nomes dos responsáveis e a definição das suas responsabilidades e funções. 

  

O organigrama é um elemento fundamental na definição da estrutura da empresa. No 

entanto, quer o organigrama, quer a definição das funções devem ser flexíveis, 

permitindo a adaptação às mutações interiores (evolução da empresa) e exteriores 

(evolução tecnológica). 

 

Na recolha de informação realizada nos Estudos de Caso, apenas o Club Med cedeu o 

seu organigrama formal39. No entanto, foi possível identificar de forma genérica as 

funções de cada departamento, ligações hierárquicas e dinâmicas resultantes (ver 

Capítulo IV – Análise e Discussão Resultados). 

 

2.4. Práticas de Gestão dos Recursos Humanos   

 

Animação 

Urn dos aspectos essenciais para a realização de actividades de animação 

turística com sucesso, é a adequada gestão dos Recursos Humanos a actividades 

inerentes. Às pessoas envolvidas nas actividades de Animação dever-se-ia exigir urn 

elevado nível de formação profissional e cultural, e um elevado nivel de motivação de 

modo a manter os clientes em processes dinâmicos e interactivos. 

 

Infelizmente, tal raramente se sucede.Em geral, as actividades de Animação são ainda 

desenvolvidas de forma casuística, não integrada nem planeada, e utilizando 

                                                                 
39

 Ver Anexos 12 
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recursos humanos em lógica de voluntariado (estágios), ou procurando assumir os 

mesmos com custos (demasiado) reduzidos. 

 

Para além das actividades de Animação em unidades de alojamento, devem se criar 

manuais de procedimentos, assim como organizar a informação sobre as pessoas 

com quem se colaborou ou colabora, sendo um meio de  manutenção  de uma 

potencial equipa de trabalho, organizada, em actividade ou em carteira. 

 

Este esforço de criar políticas e procedimentos básicos deve iniciar-se desde a 

primeira fase do processo, isto é, desde o momento do recrutamento e selecção. 

 

 

2.5. Factores Críticos para Competitividade do Sector 

 

Para que um destino seja competitivo deve optimizar o equilíbrio entre o que lhe pede 

o turista e o que lhe é oferecido. Noutras palavras, um destino é competitivo quanto 

mais valor proporcionar ao cliente e menos esforços lhe forem pedidos.  

 

No Turismo em geral, e em cada um dos sectores turísticos em particular, a produção 

de valor requer o desenvolvimento de um amplo e complexo sistema de recursos e 

atractivos turísticos, de infra-estruturas e equipamentos, de serviços e de actividades 

que exige a intervenção de numerosos actores, tanto do sector privado como do sector 

público. 

A capacidade do sistema turístico da Região do Algarve em geral, e de cada um dos 

sectores em particular, para oferecer ao mercado uma óptima e competitiva relação de 

Valor x Esforço, requer a imprescindível e necessária cooperação entre todos os 

actores intervenientes. 

Não se trata só de uma cooperação bilateral entre sector público e sector privado, mas 

também internamente no próprio sector privado, assim como entre os diversos actores 

da administração pública, tanto de âmbito nacional como regional e local. 

 

Para oferecer ao mercado um valor de maior conteúdo e mais atractivo, a Região do 

Algarve, deverá desenvolver um sistema integral, variado e equilibrado de 

experiências no contexto turístico, privilegiando o contacto com a Natureza e o Bem-

estar, para satisfazer uma ampla gama de necessidades e de motivações. 
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Os factores críticos para o sucesso do sector em análise, passam por uma atitude 

proactiva perante os potenciais clientes, desenvolvendo estratégias específicas para o 

Turismo Activo e Turismo Passivo. 

Em relação ao Turismo Activo:  

 - pacotes de animação desportiva na unidade de alojamento (animação com práticas 

desportivas, aquáticas, dança, etc.); 

 - pacotes de programas de pedestrianismo com diferentes produtos associados 

(gastronomia, fauna, flora, etc.); 

 - pacotes alargados (pedestrianismo mais animação desportiva e cultural). 

 - férias activas com animação desportiva ―a la carte‖ reservada antes da chegada, no 

país de origem, via internet; 

- pacotes adaptados às características do segmento alvo. 

 

Quanto ao Turismo Passivo: 

 - imagem e posicionamento do destino como turismo de famílias junto dos mercados 

emissores: alemão, inglês e holandês; 

- gama de serviços desportivos de animação para a família (crianças, adultos e misto); 

- facilidades ao nível de percursos pedestres; 

- oferta desportiva gratuita (ou paga consoante a actividade) integrada nos pacotes de 

férias; 

- qualidade no enquadramento da oferta desportiva. 

 

2.5.1. Análise SWOT 

 

Planear implica sabermos avaliar o realizado e a evolução do que se está a 

desenvolver; coordenar decisões em todas as áreas da actividade; motivar os 

responsáveis pela execução de cada actividade, assim como as suas equipas; e ter 

a certeza da necessidade de adaptar perante mudanças no ambiente e nas 

condições da actividade. 

 

O primeiro item a desenvolver na construção de um plano estratégico, será a Análise 

da Situação, concretizada normalmente por via da aplicação do Modelo SWOT: 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (em Português Forças/Pontos 

Fortes, Fraquezas/Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças), que permite estudar 

quer o ambiente envolvente externo, quer o ambiente interno, e o da actividade em si. 

O Ambiente externo, que nos permite obter informações sobre as Oportunidades e 

Ameaças, é composto por diversos factores que envolvem a actividade, como:  
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- Político-legais, regulamentações vigentes que se relacionam com a actividade 

económica, caracterização do emprego e desemprego, evolução da inflação, taxas de 

juro bancárias, níveis salariais, caracterização da distribuição de rendimentos, 

evolução da entrada de turistas, etc; 

- Sócio-culturais, alterações nos comportamentos de lazer ou na composição do 

género das pessoas de uma região, por exemplo; 

- Tecnológicas, alterações na tipificação dos equipamentos com implicações no 

desempenho das tarefas e nas funções de gestão;  

- Demográficos, caracterização da composição das comunidades em género, idade, 

níveis educacionais e de formação ou distribuição geográfica; 

– Físicos, impactos ambientais, utilização de recursos naturais;  

- Competitivos, alterações no comportamento da concorrência. 

 

A matriz de Decisão Estratégica (SWOT) tem como vantagem a enumeração dos 

quatro aspectos que afectam interna e externamente uma organização (ou sector), 

ajuda e facilita a formulação de objectivos e estratégias para o seu futuro, a curto e 

médio prazo. 

 

O cruzamento da informação, procurando minimizar as Ameaças, neutralizar os 

Pontos Fracos, utilizando as vantagens fornecidas pelas Oportunidades e 

aproveitando os Pontos Fortes, permite definir 4 tipos de estratégia: de expansão; de 

contracção; de retracção; e mistas. 

 

Análise SWOT aplicada ao sector do Desporto e Turismo em unidades de 

alojamento, na Região do Algarve (Quadro 5): 

 

 Ameaças  Oportunidades  

 

 

 

 

(Capacidade de defesa do sector) 

- A sazonalidade predominante na 

oferta turística promovida pelas 

unidades de alojamento da Região 

do Algarve, é atenuada pelo 

exemplo paradigmático de sucesso 

de un produto consolidado e 

(Possibilidade de obtenção de vantagem 

competitiva) 

– A Procura de Turismo Natureza em 

crescimento e a criação da Carta de 

Desporto Natureza, possibilita a 

construção de um plano específico para 

cada Área Protegida, em que sejam 
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Pontos 

Fortes 

 

 

 

 

 

 

 

considerado de luxo, o Cluster do 

Golfe; 

- A existência de inúmeras atracções 

turísticas, como parques aquáticos, 

parques temáticos e zoos, na 

Região do Algarve, poderão oferecer 

produtos substitutos ao sector, 

sendo que a estratégia para 

combater esta ameaça, deverá 

passar por uma maior difusão de 

acções de marketing estratégicas e 

melhoria da promoção (por exemplo 

através de um programa de 

Animação seductor, regular e/ou 

pontual), para contextualizar as 

actividades físicas de forma singular, 

pela oferta de aulas de 

iniciação/consolidação ou 

aperfeiçoamento, que poderão ser 

uma vantagem competitiva face à 

Concorrência. 

definidas as actividades permitidas e as 

suas condições de realização, em 

particular de Desportos de Natureza Soft 

pela oferta de produtos singulares de 

actividades desportivas em contacto com 

a Natureza, num contexto que se quer 

paradisíaco; 

 - Condições geográficas e climatéricas 

ideiais para a prática de actividade física 

em contacto com a natureza, (com tempo 

ameno, mais de 300 dias por ano), 

permite diversificar a oferta de acordo com 

o local de prática, estação do ano e tipo 

de actividade; 

- Elevado número de turistas séniores em 

férias prolongadas ou reformados, durante 

largos meses do ano, na Região do 

Algarve, disponíveis e motivados para a 

POF prática desportiva desportiva, em 

Health Clubs (exclusivos de unidades de 

alojamento) e participação em actividades 

pontuais ou regulares de Animação 

Desportiva; 

 - Elevado número de famílias, com  filhos 

menores, nos meses de Verão na Região 

do Algarve, que procuram serviços de 

Kid´s Club e ofertas de práticas 

desportivas em família, que poderão ser 

satisfeitas pela existência de programas 

de Animação exclusivos destinados a 

crianças, jovens/adultos activos e adultos 

sedentários/idosos 

 (Possibilidade do sector para reagir (Necessidade de reorientação estratégica 
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Pontos 

Fracos 

a ameaças) 

 - Inexistência de fundos 

comunitários destinados à Região 

do Algarve, por não ter sido 

considerada zona prioritária, no 

âmbito do último quadro de apoio da 

União Europeia, pode ser atenuada 

através de parcerias estratégicas 

entre os principais actores sociais, 

que intervém de forma decisiva no 

processo de troca turística 

(autarquias, unidades de 

alojamento, associações hoteleiras e 

Turismo do Algarve), pela criação de 

sinergias que possam traduzir numa 

estratégia global de actuação para a 

Região do Algarve, para que seja 

considerada um destino turístico 

desportivo de excelência; 

- Forte concorrência internacional, 

em especial de países do 

Mediterrâneo (Turquia, Tunísia e 

Espanha) que possuem instalações 

hoteleiras mais recentes e pacotes 

muito competitivos, poderá ser 

combatida por uma maior aposta na 

promoção de serviços desportivos 

de qualidade e distinção, que 

associados a experiências 

gastronómicas, tradicionais e 

festivas, se traduzem em pacotes de 

férias de valor acrescentado, pelo 

envolvimento nas actividades, que 

se quer paradisíaco. 

do sector) 

 - Crise financeira internacional (2008), 

seguida de crise económica em Portugal 

(2010), leva à procura de novas fontes de 

receita, tendo o Turismo sido assumido 

pelo actual Governo português, como uma 

prioridade a apostar, sendo que o 

aparecimento de novos perfis profissionais 

na zona de interface do Desporto e 

Turismo, permite a criação de serviços 

desportivos inovadores e um 

posicionamento em relação a novos 

mercados; 

 - Legislação recente quanto à formação 

de técnicos (regulada pelo IDP), dividindo-

a por níveis de formação homogéneos 

entre modalidades e consoante o público-

alvo, dá resposta à escassez de 

profissionais qualificados, para 

desenvolver algumas actividades 

desportivas, que exigem um elevado grau 

de especialização; 

- Pouca receptividade dos responsáveis 

hoteleiros para apostar em profissionais 

qualificados, na área do Desporto no 

contexto do Turismo, que poderão ser 

influenciados positivamente, pela 

divulgação de informação científica 

relevante do sector quanto à formação 

profissional e académica existente, casos 

de sucesso em Portugal ou no estrangeiro 

e propostas de prestação de serviços 

desportivos, sustentadas por planos de 

negócios bem fundamentados; 
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Exemplo do contexto específico dos Desportos na Natureza (Ambiente Externo) 

Oportunidades 

O sector do Turismo de Natureza oferece amplas e atractivas oportunidades, 

especialmente no mercado de Natureza soft, fundamentalmente em consequência de 

duas circunstâncias: crescimento do mercado e erros da concorrência. 

O rápido crescimento do Turismo de Natureza leva a que muitos destinos cometam o 

erro de confiar quase exclusivamente no valor intrínseco da atracção dos seus 

recursos naturais, baseado na sua beleza, singularidade, etc., para atrair visitantes, 

descurando a criação de condições necessárias para que, nesses recursos naturais, o 

visitante possa viver experiências inesquecíveis. 

Assim, em muitos casos, a experiência de ‗Natureza‘ vivida pelo turista limita-se à 

simples contemplação de cenários naturais (rios, montanhas, parques nacionais…), o 

que sem dúvida é para muitos uma boa e gratificante experiência, mas que se 

consome rapidamente e de maneira superficial, fazendo com que o destino não deixe 

marcas profundas nem duradoiras no visitante. 

 

A oportunidade consiste em aproveitar os recursos naturais disponíveis, ainda que não 

sejam os mais valiosos do mundo, para desenvolver experiências realmente 

gratificantes, que façam do visitante um protagonista activo e não um mero 

observador. 

 

 

Ameaças 

Por outro lado, existem limitações para a estruturação de produtos ou experiências 

integrais, como consequência da regulamentação vigente e as empresas que operam 

no sector do Turismo de Natureza (em particular os Desportos de Natureza), vêem 

limitadas as suas possibilidades para estruturar e comercializar pacotes integrados, 

incluindo serviços como o alojamento.  

A falta de uma legislação adequada é também, na opinião das empresas operadoras 

portuguesas, um dos grandes obstáculos ou impedimentos para o desenvolvimento 

competitivo do sector, pois existe uma grande confusão em termos de definição de 

conceitos, de tipologias de empresas, de procedimentos para a concessão e licenças, 

etc.  
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A falta de cooperação entre os diversos operadores e prestadores de serviços 

(agências receptivas, alojamento, restauração, etc.) é um obstáculo para a articulação 

e comercialização de ofertas integradas.  

 

2.5.2. Macro Tendências 

―… intenção de olhar as alterações na procura como uma das componentes do 

sistema turístico mais fortemente influenciadoras das estratégias e movimentações 

adoptadas quer ao nível público, quer principalmente ao nível do investimento 

privado.‖ (cit in Turismo em Portugal) 

De seguida, descrevemos as principais tendências e movimentações mais recentes: 

1. Crescente exigência por qualidade, diversidade de destinos e busca de 

viagens como ―experiências‖; 

2. Crescente facilidade de recorrer a novos canais de distribuição, 

nomeadamente pelo uso da internet para organizar, planear e adquirir a 

viagem; 

3. Crescente procura de pacotes turísticos personalizados, o que implica a 

elaboração de programas à medida das necessidades dos clientes, de 

modo a prestar serviços na área da Consultadoria; 

4. O surgimento de novos tipos de ―viagem‖: a ―viagem aventura‖; a viagem de 

negócios; a viagem de bem-estar. 

 

As tendências actuais são condicionadas também, por outras alterações bastante 

relevantes: 

- Envelhecimento generalizado da população; 

- Crescente tendência para um gozo de férias repartidas; 

- Procura crescente de novas experiências e vivências; 

- Preocupações com o bem-estar físico e mental; 

- Necessidade de contacto com a natureza e o ar livre. 
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E neste contexto, tendo como referência o Turismo em geral, notamos que como 

consequência da evidente diversificação das motivações dos turistas, deu-se o 

crescimento das vertentes: 

- Turismo de Negócios; 

- Turismo Verde; 

- Turismo Desportivo; 

- Turismo Activo e de Bem-estar; 

- Turismo Cultural. 

 

No Turismo, deve haver uma aposta na diversificação de serviços, bem como efectivo 

acréscimo de valor em produtos e destinos já em fase de maturação, de forma a evitar 

a sua entrada na fase de saturação. Diversificação tendo por base também a luta 

efectiva contra a sazonalidade, não só pelo cluster do Golfe, mas pela aposta no 

Desportos de Natureza, Desportos Náuticos e Desporto de Sáude e Bem estar, em 

alternativa ao esgotado produto de Sol e Praia. 

No sector do Desporto e Turismo, destacamos ainda duas áreas essenciais enquanto 

elementos efectivamente potenciadores da procura: 

- Organização Administrativa e da Política do Turismo; 

- Promoção e Informação Turística. 
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III PARTE – Evolução dos Empregos, das Qualificações e das Competências 

Profissionais 

 

1. Caracterização dos Empregos 

  

1.1. Apresentação Sumária da Estrutura Profissional do Sector  

 

Analysis of both the sport and tourism professions verifies that ―sport‖, and ―tourism‖ in 

terms of relationships and professional practices have many constructs in common. 

Disciplinary elements, body of knowledge and practical applicability within both 

academic and professional spheres do not differ. In both professions, (Sport and 

Tourism) sport activity knowledge areas could be classified under six major functions: 

staffing function; planning function; organizing function, leading function and controlling 

function (Weed, 2003). 

 

1.2. Factores de Evolução dos Empregos  

O Turismo Sénior, reflexo de um cada vez maior envelhecimento da população 

mundial, é um dos segmentos onde a OMT prevê maior crescimento, assim como o 

Turismo de Saúde e Bem estar e no Turismo de Natureza. Perante este cenário a 

oferta de actividade física correctamente orientada e adequada a Populações 

Especiais40, perfilar-se-á como um segmento a privilegiar, pela multiplicidade de 

propostas possíveis de oferta turística e desportiva, no interface destes três 

segmentos emergentes do Turismo. 

Os cenários descritos, previsivelmente, poderão trazer vantagem competitiva às 

organizações que optem por este tipo de estratégias. São produtos e serviços com um 

ciclo de vida ainda curto, baixo investimento inicial e com provável margem de 

evolução exponencial, se encarados numa perspectiva consciente e ambiciosa de 

desenvolvimento sustentável.  

O contacto com a natureza, com vista ao bem-estar, físico, psicológico, pela inclusão 

de actividades não só de carácter predominantemente físico, são propostas validadas 

a considerar no Turismo Sénior e de Natureza, tais como: observação de fauna e flora 

                                                                 
40

 Cardíacos, Obesos, Diabéticos, Idosos, Reumáticos, Hipertensos, Hipercolesterolémicos, Low Back 
Pain, etc. 
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característica de uma determinada área protegida, a degustação de sabores regionais 

ou a visita de património cultural, etc. – actividades com estas características devem 

ser incluídos em programas de caminhadas ou passeios de bicicleta. 

 

1.3. Empregos em Emergência e em Transformação 

Na opinião de Vairinhos (2010), as profissões específicas que irão sofrer alterações no 

futuro próximo, e sobre as quais serão necessárias novas competências profissionais 

para dar resposta a estas novas necessidades de mercado, serão as relacionadas 

com o Golfe e o Desporto Aventura. Refere contudo que, estas estão condicionadas 

pela falta de subsídios para promover acções de formação e que não estão previstas 

quaisquer formações, uma vez que não foram atribuídos fundos para esse efeito, à 

região do Algarve, já que no último quadro comunitário, deixou de ser considerada 

zona prioritária de intervenção. 

Quanto a profissões ou áreas transversais ao sector do Desporto e Turismo, indica as 

TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), Línguas, Desenvolvimento Pessoal, 

Relações Públicas e Marketing como áreas de estudo a aprofundar. Destaca a 

importância da ―disponibilidade mental‖ para estabelecer uma relação de confiança 

com o cliente, para que possa sugerir locais de interesse e prestar informações 

relevantes sobre o destino turístico, para que o turista fique satisfeito com os serviços 

prestados e tenha intenção de voltar. 

 

1.3.1. Técnicos de Desportos de Natureza (emprego em emergência) 

A actual tendência na procura de práticas físicas e desportivas alternativas a um 

desporto mais convencional pode contemplar diferentes objectivos associados ao 

próprio indivíduo, tais como, o prazer, a satisfação, o bem-estar e a saúde. Nesta 

situação, surgem portanto, as actividades de contacto com a natureza como 

necessidade de compensação de um sistema de vida sedentário centrado na vida 

urbana e como procura de novos desafios, normalmente privilegiando o contexto dos 

espaços naturais. 

No entanto, a proliferação desordenada de promotores de serviços e produtos 

turísticos, bem como a implementação de processos de formação desportiva e 

profissional desajustada à realidade portuguesa, podem colocar em causa o 

desenvolvimento efectivo e sustentado deste subsector em ascensão. 
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A dinâmica da sociedade em que vivemos exige crescentemente uma adequação 

profissional em todos os domínios e sectores de actividade, nomeadamente dos seus 

agentes. Uma sociedade em desenvolvimento como a nossa é passível de alguma 

desorganização social, desportiva, e por consequência, de alguma insegurança em 

relação aos seus objectivos, nem sempre claros. 

Neste contexto, a relação entre confiança e segurança, poderá ser muito complexa, 

pois o desconhecimento dos praticantes acerca deste tipo de actividades, por vezes é 

total, sendo então necessário recorrer a especialistas, que tenham a competência de 

acompanhar, enquadrar e controlar toda a actividade, garantindo níveis elevados de 

qualidade, segurança e ao mesmo tempo de satisfação para com os praticantes. 

Na realidade, os profissionais desta área são um grupo muito heterogéneo com 

passados desportivos diversificados, com níveis de experiência e formação diferentes, 

com expectativas e desempenhos profissionais também diferenciados. Se por um lado 

podemos encontrar técnicos qualificados com competências ideiais para desempenhar 

as suas funções, por outro, é normal que encontremos técnicos que revelem grandes 

lacunas ao nível da sua formação. 

Consideramos portanto, que os Técnicos de Desportos de Natureza, são decisivos no 

desenvolvimento desta área, e que a qualidade e a adequação dos processos de 

formação irão reflectir-se na emergência, na expressão e no reconhecimento deste 

―novo‖ sector desportivo. Assim, aos modelos de formação de qualidade, deverão 

corresponder profissionais mais competentes, e por consequência, melhor oferta de 

serviços deste sector desportivo. 

Será necessário definir e construir modelos de formação adequados a cada actividade 

de Desporto de Natureza, respeitar as suas especificidades contextuais e culturais, 

promover o seu desenvolvimento e garantir uma oferta de qualidade. 

De facto, apesar de aparentemente se poder julgar que a maioria das actividades são 

semelhantes, e que um técnico de Desporto de Natureza poderá ser responsável por 

todos os níveis de prática, através de uma formação alargada dessas actividades, um 

técnico sem formação própria e adequada, poderá revelar algum facilitismo e mesmo 

alguma ignorância perante os múltiplos factores de risco existentes. Por outro lado, 

cada modalidade possui uma cultura própria e especificidades que as distingue das 

restantes. 
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Em relação ao Turismo de Desportos de Natureza, numa perspectiva de curto – médio 

prazo, a Região do Algarve, deve concentrar os esforços na criação e melhoria das 

condições gerais (acessibilidade, informação) e específicas (actividades, experiências) 

para consumidores de Turismo Natureza soft, tanto para a procura interna como para 

a procura estrangeira que, visita Portugal tendo como primeira motivação os 

Desportos na Natureza ou outras motivações. 

A longo prazo, Portugal deve avançar na estruturação de uma oferta mais 

especializada para os segmentos com motivações mais específicas, pois são os que 

contribuem em grande medida para a criação de imagem e posicionamento 

internacional como destino de Turismo de Natureza. 

 

Segundo a opção estratégica de Portugal de centralizar, a curto/médio prazo, os 

esforços na estruturação de produtos para o mercado de Turismo de Natureza soft, as 

experiências deverão ter um alto conteúdo de entretenimento, aprendizagem e de 

prazer estético, conteúdo que é perfeitamente compatível com o tipo de actividades 

que mais frequentemente realizam os consumidores/praticantes de Turismo de 

Natureza nas suas modalidades menos especializadas. 

Julgamos que as instituições de formação deverão trabalhar em estreita ligação com 

as várias organizações profissionais, sendo importante também, a articulação entre a 

formação inicial e a formação contínua. 

O mercado de trabalho apresenta algumas características que deverão ser alvo de 

ajustamentos e alterações, entre as quais: a ausência de regulamentação específica 

da profissão, nomeadamente quando se actua no campo desportivo e recreativo; a 

sazonalidade; a saturação de profissionais (principalmente no campo educativo); e a 

invasão constante de leigos e outros profissionais não habilitados. Não devemos 

esquecer que a excelência de uma organização é a excelência dos seus membros. 

Considerando a área do Desporto, a formação profissional tem como principais 

organismos intervenientes, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), a 

Direcção Geral do Emprego e das Relações no Trabalho (DGERT) e o Instituto do 

Desporto de Portugal (IDP). Esta parceria representa o Estado português para os 

assuntos relacionados com a formação profissional na área do Desporto. 

Contudo, no caso concreto da formação profissional em actividades de Desporto de 

Natureza, podemos constatar que não existe trabalho relevante efectuado até ao 

momento, o que se tem reflectido nas expectativas dos muitos interessados que 
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desenvolvem as suas actividades profissionais neste ―novo‖ sector, não têm sido 

correspondidas como seria desejável. 

Será necessário definir e construir modelos de formação adequados a cada actividade 

de Desporto de Natureza, respeitar as suas especificidades contextuais e culturais, 

promover o seu desenvolvimento e garantir uma oferta de qualidade, quer na 

perspectiva dos eventos para os praticantes quer na perspectiva da formação para os 

técnicos desportivos. 

Neste sentido, para promover o desenvolvimento e a qualidade da formação neste 

sector desportivo, será necessário conjugar esforços, para analisar e compreender a 

procura/oferta do mercado, conhecer a opinião dos técnicos de desporto de natureza e 

adequar os modelos e os programas de formação a uma nova realidade nacional. 

Nota: Guias de Natureza 41 são profissionais com formação específica cuja prestação 

de serviços tem como função proporcionar aos visitantes, de forma adequada, o 

conhecimento e fruição da área protegida. 

Actualmente, e porque o programa de formação específica para estes profissionais 

ainda não está em vigor, o ICN licencia, a título transitório, Guias de Natureza, com 

base nos conhecimentos técnicos e experiência demonstrados. Cada Guia é 

credenciado para determinado(s) percurso(s). 

 

1.3.2. Monitores/Professores de Fitness/aulas de grupo (emprego em 

transformação) 

As actividades físicas correctamente prescritas e orientadas, estão cientificamente 

comprovadas como tendo influência em diversos indicadores de saúde, podendo 

trazer efeitos benéficos, mesmo que de forma indirecta, na obtenção de saúde. 

E os mesmos princípios funcionais e anatómicos utilizados na prática de actividades 

físicas que normalmente são realizadas numa sala de qualquer ginásio, se forem 

adaptados e aplicados na praia, no campo, no jardim – em contacto com a Natureza – 

poderão assumir outras percepções e benefícios irrefutáveis traduzidos em mais valias 

para o cliente que delas usufrui. 

Seja, numa perspectiva mais de Natureza Soft através do Personal Trainer, 

caminhadas, corridas, passeios de bicicleta; ou numa perspectiva mais de Natureza 

                                                                 
41 96 Decreto Regulamentar nº18/99, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto Regulamentar nº17/03, de 10 de Outubro 
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Hard, pela prática de escalada, rapel, canoagem, ou vela, as preocupações em 

assegurar a harmonia Homem-Natureza, há algumas décadas têm vindo a ser 

vilipendiada. Porém nos dias de hoje assiste-se a uma tentativa de o Homem 

reencontrar o seu equilíbrio em contacto e preservando a Natureza que nos rodeia, 

contribuindo activamente para a sua preservação. 

A actual definição de Saúde defendido pela OMS, inclui como condição essencial para 

além da ausência de doença, o Bem-estar físico, psíquico, emocional e um estado de 

felicidade.  

Neste contexto, consideramos que será pertinente, em estudos futuros, investigar 

sobre as oportunidades de utilização da prática de actividade física desportiva como 

meio de promover o Turismo, e vice-versa, preferencialmente, em contacto com a 

Natureza e/ou com vista à obtenção de uma melhoria dos indicadores de saúde, tais 

como: aumento da tonicidade muscular, aumento da capacidade respiratória ou 

diminuição da frequência cardíaca. 

A possibilidade de realizar actividade física orientada cientificamente, com 

metodologias de prescrição de exercício semelhantes às utilizadas em Ginásios/Health 

Clubs, quando adaptadas ao contexto do Turismo, deverão ter como factor de 

diferenciação estratégica face à Concorrência, o seu enquadramento físico em locais 

ao ar livre, de características únicas e paradisícas em termos de paisagens naturais e 

harmonia pelo contacto com a Natureza. 

A proposta de programas de Animação Desportiva exclusivos em cada unidade 

hoteleira, promovendo actividades diversas de forma a satisfazer o perfil de clientes a 

que se destinam, consubstancia uma das estratégias mais frequentes e eficazes, 

utilizada durante a época alta. 

Estes programas, de forma genérica, irão tendencialmente se subdividir em três 

públicos-alvo: crianças, jovens/ adultos activos; idosos/adultos sedentários. 

Para dar resposta em termos de oferta de profissionais especializados para actuar de 

forma reflexiva e proactiva neste contexto, teremos que definir diversos perfis 

profissionais específicos do sector em análise, bem como considerar outros já 

existentes em áreas de estudo limítrofes do Desporto e do Turismo (ver V parte – 

Construção de Perfis Profissionais).  
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1.4. Empregos em Crescimento, Empregos Agregados e Empregos 

Comuns 

Como foi descrito nas alíneas anteriores, dois empregos do sector, ressaltam como 

alvo de prováveis evoluções significativas, nos subsectores Turismo de Desportos de 

Natureza e Turismo de Saúde e Bem estar, respectivamente: 

 - Técnicos de Desportos de Natureza, emprego em emergência; 

 - Monitores/Professores de Fitness/aulas de grupo, emprego em transformação.  

De destacar ainda, a escassez e necessidades de formação de Técnicos de Desportos 

Náuticos qualificados, para fazer face ao crescimento da procura de serviços náuticos. 

Esta sub-área específica dos Desportos de Natureza – Desportos Náuticos (Ex: Vela, 

Windsurf, Canoagem), dispõe do cenário natural ideal para contribuir e dos 

equipamentos desportivos adequados, para contribuir de forma decisiva para o 

surgimento de um emprego em crescimento, o Técnico de Desportos Náuticos. 

São profissionais certificados na promoção de actividades desportivos, que foram 

identificados como prioridade estatégica para a Região do Algarve, para o aumento 

das receitas geradas de forma directa e indirecta, pela diversificação da oferta 

desportiva, rentabilizado um recurso natural ímpar (ainda) pouco explorado, o Mar.  

Porém, os três empregos são comuns a outros sectores de actividade, não são 

específicos do sector em análise, desenvolvem-se no contexto associativo, educativo 

e privado em geral. Para actuarem no contexto turístico, estes profissionais deverão 

ter formação/experiência no contexto do Turismo, no âmbito das funções específicas 

que irão desempenhar, de acordo com as orientações estratégicas emanadas pelos 

órgãos de decisão de uma qualquer unidade de alojamento, na Região do Algarve, e 

perfil de consumo dos seus clientes. 

Quanto à repercussão sobre os empregos, constatamos que os Perfis Profissionais 

destes três empregos, denunciam características bastante similares em relação a: 

- Perfil de Recrutamento/Formação inicial requerida, Licenciatura na área do Desporto;  

- Localização do perfil na estrutura organizacional, na área funcional;  

- Competências mobilizáveis ―Saber‖ e ―Saberes-Fazer Sociais e Relacionais‖. 

A principal diferença nas suas formações, reside na certificação federativa referente à 

modalidade em que se especializam e actuam, como técnicos desportivos e na 

experiência anterior, como técnico e como praticante. 
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Desta forma, propomos a agregação dos empregos referidos: Técnicos de Desportos 

de Natureza; Monitores/Professores de Fitness/aulas de grupo e Técnicos de 

Desportos Náuticos - num único perfil profissional - Técnico de Desportos de 

Natureza. 

Todas estas actividades, devidamente contextualizadas, decorrem ao ar livre, em 

respeito pelas normas de Conservação da Natureza e Biodiversidade das espécies, na 

procura de benefícios em termos de Saúde, Bem estar e/ou contacto com a Natureza, 

pelo que neste contexto, as actividades físicas de Ginásios/Health Clubs que 

normalmente são realizadas indoor, assumem no contexto paradisíaco e de clima 

ameno da Região do Algarve, valências que certamente irão constituir-se como valor 

acrescentado. E logo, poderão face a este enquadramento, ser consideradas 

actividades no âmbito do que se entende e é aceite pela comunidade científica, de 

Desportos de Natureza. 

Tendo por base os argumentos que nos levam a considerar o emprego Técnico de 

Desportos Aquáticos como fazendo parte do Perfil Profissional do Técnico de 

Desportos de Natureza, julgamos pertinente inserir no mesmo perfil, os técnicos 

(certificados pelas respectivas federações) de duas modalidades desportivas de 

referência no Algarve, o Golfe e o Ténis. 

 

Face à cada vez maior mecanização dos empregos actuais, à concentração da 

esmagadora maioria da população em grandes centros urbanos e ao aparecimento 

das chamadas doenças civilizacionais, surge no mercado das actividades físicas e 

desportivas, um tipo de cliente emergente, que tem como objectivo a prática de 

actividades físicas, como forma de obtenção de um estilo de vida activo e saudável.  

Neste hiato, surgiu um espaço de intervenção atractivo, ao qual o Marketing do 

Desporto tem procurado responder, construindo e divulgando serviços atractivos que 

respondam às expectativas desta nova procura crescente. 

Recentemente, surge também o Marketing do Fitness, que procura satisfazer e 

fidelizar clientes que utilizam ginásios ou Health Clubs, propondo serviços desportivos 

inovadores, com forte vertente científica e tecnológica. 

Porém, as mesmas actividades físicas ou análogas, quando transportadas para o 

sistema turístico, por norma, são ―embaladas‖ por profissionais de Marketing que não 

possuem qualquer formação certificada em Desporto. 

No contexto do Turismo na Região do Algarve, o facto de as actividades poderem 

ocorrer preferencialmente ao ar livre e em contacto com a Natureza, e acontecerem 
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em períodos de férias curtos ou prolongados, em diferentes espaços físicos e 

estações do ano, entre outras condicionantes, julgamos pertinente a necessidade de 

um perfil de competências específico na zona de interface entre o Desporto e Turismo. 

Assim, sugerimos a agregação de empregos relacionados com o Marketing (do 

Desporto, Marketing do Fitness e Marketing do Turismo), Relações Públicas e 

Consultoria, traduzido num perfil comum a vários sectores, que denominámos de 

Director(a) de Marketing. 

 

Em relação à Direcção Técnica de Instalações Desportivas, consideramos que as 

competências transversais mobilizáveis, entre os empregos de Director Técnico de 

Ginásios/Health Clubs, Academias (Golfe, Ténis, Surf) ou Centros Náuticos (Vela, 

Windsurf, Canoagem), deverão ser compiladas num perfil comum a outos sectores de 

actividade, uma vez que o referencial de formação, que tem por base práticas 

científicas de Gestão, aplica-se nos diferentes contextos descritos. Pela simililariedade 

encontrada quanto ao de perfil de competências, que as funções desempenhadas 

atribuídas ao Director de Instalações Desportivas, surgem muitas vezes associada às 

função de Direcção Técnica, no sistema turístico, decidimos agregar os dois empregos 

num único perfil profissional – o Director(a) Técnico(a) de Instalações desportivas. 

A componente técnica de cada função exigirá uma especialização experiência anterior 

relevante nas áreas a intervir, em cada local de trabalho e formação específica sobre 

Turismo será também incluída. 

 

 

2. Perfis Profissionais Comuns e Específicos do sector 

De acordo com o que foi exposto, pela comparação dos dados obtidos neste estudo 

sectorial, com outros sectores de actividade que intervenham de forma directa na 

prestação de serviços de índole desportivo, identificámos a necessidade do 

aparecimento de 2 Perfis Profissionais Comuns: 

- Director (a) Técnico(a) de Instalações Desportivas; 

- Marketing. 

 

Para que, um qualquer profissional licenciado na área do Desporto esteja habilitado a 

desempenhar quaisquer que sejam as funções no meio do Turismo, deverá frequentar 

formações contínuas regulares, de acordo com as necessidades de qualificação que 

as tarefas a desempenhar assim o exijam, sendo que a formação específica ao nível 

do Turismo, deve também ser adquirida. 
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Face às unidades de alojamento escolhidas nos estudos de caso e aos respectivos 

resultados obtidos, pelo cruzamento da informação mais relevante decorrente da 

análise de dados com a bibliografia consultada, propômos a criação dos seguintes 

Perfis Profissionais específicos para o sector do Desporto e Turismo na Região do 

Algarve, com formação de base em Educação Física e Desporto: 

- Gestor (a) de Animação Turística Desportiva 

- Técnico(a) de Desportos de Natureza 

- Gestor(a) de Ginásio/Health Club/Academia/Centro Náutico 
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IV Parte – Identificação e Caracterização de Agrupamentos Estratégicos de 

Empresas, Cenários e Análise Prospectiva 

 

Contextualização 

 

ETAPA  

3A 

 

 

 

ETAPA  

3B 

  

 

 

 

1. Agrupamentos Estratégicos de Empresas 

Definição de “Grupo Estratégico" 

Porter (1980; cit in Manual Metodológico), apresenta a seguinte definição de grupo 

estratégico: ―Grupo de empresas numa indústria que seguem a mesma estratégia ou 

estratégias similares ao longo das dimensões estratégicas.‖  

O autor sugere, entre outras, as seguintes dimensões estratégicas, que se podem 

utilizar, total ou parcialmente, para definir os grupos estratégicos: grau de 

especialização, imagem de marca, modo de distribuição, qualidade do produto, a 

matriz tecnológica, grau de integração vertical, entre outras. 

O surgimento do grupo estratégico, de um elemento intermédio entre a empresa e a 

indústria, como unidade de análise adequada, evidencia a homogeneidade entre 

empresas que constituem o mesmo grupo estratégico, ampliando-se o conceito de 

Agrupamentos Estratégicos 

de Empresas 

Cenários de Evolução 

Sectorial 

Perfis Profissionsais Repercurssões dos 

Cenários no Emprego, nas 

Competências e nos Perfis 
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barreiras à entrada de um sector para barreiras à mobilidade de um grupo estratégico 

para outro dentro do mesmo sector. 

Neste projecto, a utilização dos agrupamentos estratégicos neste projecto, em função 

das restrições existentes, deve ser encarado como uma ferramenta capaz de fornecer 

uma representação dos sectores/domínios geradora de valor acrescentado, 

possibilitando a análise da formação e modificação dos grupos estratégicos, 

nomeadamente, através da sua dinâmica nos múltiplos cenários de evolução 

construídos (ver parte V do presente capítulo). 

O presente estudo, não tem como objectivo central auxiliar na definição estratégica de 

uma ou outra empresa específica, mas antes, possibilitar às empresas e outros 

actores/operadores de formação, o delinear de melhores estratégias e políticas 

formativas, potenciadoras de uma superior adequação da oferta formativa 

disponibilizada para os vários sectores/domínios de actividade estudados, às 

competências exigidas pelo tecido empresarial. 

Neste, âmbito apesar desta investigação se centrar em estudos de caso de apenas 8 

unidades de alojamento, de um universo mais alargado, existente na Região do 

Algarve, tendo também por base as entrevistas a informantes privilegiados e a 

informação recolhida em diversas outras fontes, consideramos que os Agrupamentos 

Estratégicos para o sector em estudo, são os seguintes: 

- Turismo de Desportos de Natureza (Ex: Aldeia de Pedralva, Turismo de Aldeia); 

- Turismo Náutico (Ex:Hotel/Resort Martinhal, Sagres); 

- Turismo de Saúde e Bem estar (Ex: Hotel Four Seasons, Quinta do Lago); 

- Turismo de Animação (Ex: Club Med Balaia, Albufeira); 

- Turismo de Golfe (Ex: Resort Vale do Lobo, Loulé); 

- Turismo de Estágios/Eventos Desportivos (Ex: Hotel Alfamar, Albufeira). 

A referida proposta de classificação de Agrupamentos Estratégicos e associação a um 

exemplo específico em cada um dos grupos, não implica que as referidas unidades de 

alojamento se centrem num segmento de mercado em exclusivo. Significa que o 

posicionamento que adoptam e as suas estratégias de mercado e serviços, modelo 

organizacional e práticas de recursos humanas, assumem contornos semelhantes à 

tipologia de unidades de alojamento, vocacionadas para os segmentos de mercado 

indicados. 
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Neste contexto, identificámos na Região do Algarve três tipos de segmentos de 

mercado fundamentais, que se enquadram no posicionamento adoptados pelos 

responsáveis hoteleiros dos agrupamentos estratégicos definidos: 

- Turismo Famílias; 

- Turismo Sénior; 

- Turismo de Estágios e Eventos Desportivos; 

- Turismo de Golfe. 

Como descrito anteriormente, o Turismo de Estágios e de Eventos Desportivos e o 

Turismo de Golfe, não serão alvo de um foco aprofundado no presente estudo, uma 

vez que as profissões relacionadas com a prestação destes serviços, são quase 

inexistentes nas unidades de alojamento do Algarve e entendemos que os perfis 

profissionais a delinear para as referidas funções, não serão os mais pertinentes a 

investigar. 

Por outro lado, a reformulação dos perfis profissionais daqueles que intervém de forma 

directa na concepção e operacionalização de serviços desportivos dirigidos aos 

segmentos de mercado Turismo de Famílias e Turismo Sénior, é sem dúvida, uma 

oportunidade única de intervir de forma proactiva e sustentada em dois segmentos de 

mercado em ascensão. 

Tendo por base os Agrupamentos Estratégicos definidos, assim como os subsectores 

identificados (ver capítulo II, II parte), no contexto específico do Algarve, em três 

segmentos de mercado específicos do Desporto e Turismo, prevêm-se evoluções 

significativas, a curto e médio prazo: 

- Turismo de Desportos de Natureza; 

- Turismo Náutico; 

- Turismo de Saúde e Bem estar. 

Com especial enfoque nestes segmentos de mercado, serão concebidos perfis 

profissionais (ver capítulo IV, V parte), que dêm resposta à procura de actividades 

físicas desportivas, que se inserem nestas tipologias de categorias de actividades 

desportivas.  

Porém, ao desenvolvermos um trabalho detalhado e reflexivo ao nível do Planeamento 

Estratégico da Oferta Desportiva de uma qualquer unidade de alojamento de 

média/alta categoria da Região do Algarve, somos confrontados com dois segmentos 

de mercado prioritários (―gerais do Turismo‖), aos quais devemos ser capazes de 

proporcionar uma oferta desportiva especializada e diversificada, de acordo com as 

necessidades e motivações dos potenciais clientes. 
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Referimo-nos ao Turismo de Famílias e Turismo Sénior, que apresentam 

características específicas, que devemos conhecer e compreender, para fundamentar 

a tomada de decisão quanto às práticas desportivas a promover no meio do Turismo. 

O Desporto nas férias é valorizado pelas famílias com filhos, em que as crianças têm 

instrução em novas modalidades. Em estudos sobre actividades desportivas em hotéis 

e resorts, verifica-se que em muitos casos, são as oportunidades de prática desportiva 

para as crianças que são consideradas importante em termos estratégicos, fazendo 

parte do marketing-mix para as famílias. A proliferação de Kids Club, pela 

generalidade das unidades hoteleiras de média e grande dimensão, tornou-se um 

serviço chave de qualquer empreendimento turístico da Região do Algarve, durante os 

meses de Verão, assumindo-se como condição essencial para atrair o segmento 

Turismo de Famílias. 

A prática desportiva regular, ou de exercício prescrito e supervisionado por 

profissionais qualificados em particular, ou a procura da obtenção de Saúde e Bem 

estar, pelo disfrutar de actividades em contacto com a Natureza, contribui de forma 

inequívoca para a apropriação de um estilo de vida activo e saudável.  

Como descrito nas Macro Tendências do sector (capítulo IV, parte II), o 

envelhecimento da população mundial, aliado às expectativas de crescimento do 

sector do Turismo, com destaque para a prevalência do subsector dos Desportos de 

Natureza – Natureza Soft – o segmento de mercado Sénior surge como um público-

alvo, ao qual as estratégias de gestão das unidades de alojamento da Região do 

Algarve, deverão dar respostas personalizadas.  

Este segmento de mercado, denota tendência para se deslocar para o Algarve, 

durante quase todo o ano (excepto Dezembro, Janeiro e Fevereiro), sendo que por 

norma, as suas estadias são de longa duração. Tratam-se, na sua maioria, de 

cidadãos estrangeiros que estão reformados ou que têm trabalhos sazonais no seu 

país, optando por escolher o sul do nosso país, principalmente devido às condições 

climatéricas, para viver durante grande parte do ano. Este público-alvo dispõe de 

recursos financeiros, tempo disponível e motivação para aderir a serviços desportivos 

em meio turístico, que sejam experiências inovadoras e autênticas. A proposta de 

actividades personalizadas adaptadas a Populações Especiais (Ex: cardíacos, 

diabéticos), poderá ser uma mais-valia do serviço e factor de decisão do destino de 

férias. 
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Introduzir valor acrescentado às actividades desportivas destinadas aos segmentos de 

mercado Famílias e Sénior, poderá ser alcançado pelo adequado enquadramento do 

serviço em torno dos 3 factores, que funcionando em conjunto, determinam o campo 

do Desporto e Turismo: as práticas (Pratice), as pessoas (People) e os locais (Place). 

Consideramos então que, os segmentos de mercado Famílias e Sénior não poderão 

ser associados a parte dos Agrupamentos Estratégicos definidos, mas à sua 

totalidade. Todos aqueles que intervém de forma directa no sector, deverão possuir 

competências transversais específicas, em relação a estes dois segmentos de 

mercado, para potenciarem a eficácia da sua actuação em qualquer dos 

Agrupamentos Estratégicos, em que desenvolva a sua actividade profissional. 

Assim, é fundamental que o Planeamento e Gestão da Oferta Desportiva, bem como o 

Plano de Marketing, sejam idealizados e aplicados por recursos humanos de distinção, 

uma vez que são ferramentas estratégicas decisivas para a competitividade do sector 

em análise. 

A oferta de programas de Animação exclusivos em cada unidade de alojamento, de 

acordo com o seu perfil de clientes dominante, vocacionados para diferentes escalões 

etários, com dois focos distintos – época alta e todo o ano – poderá ser o ponto de 

partida de uma hipotética evolução exponencial, do sector do Desporto e Turismo, na 

Região do Algarve. 

Na concepção da oferta turística de Animação exclusiva - para além dos programas de 

Animação durante os meses de Verão – na construção de pacotes turísticos, deverão 

ser disponibilizadas diferentes possibilidades de combinação de produtos e serviços 

desportivos, que para além do Alojamento, Restauração ou outros (Ex. vouchers para 

Spa), inclua: Pedestrianismo, Vela, Surf, Multiactividades no mar ou Multiactividades 

em terra. 
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3. Descrição dos Cenários 

Desde há muito que os líderes organizacionais tentam entender os ambientes onde 

operam, usando, para isso, diversos métodos, incluindo o planeamento estratégico, o 

planeamento de sistemas abertos, a mudança estratégica integrada e o 

desenvolvimento transorganizacional. O planeamento por cenários tem vindo, 

igualmente, a tornar-se uma ferramenta importante para a avaliação da incerteza 

futura, alteração de modelos mentais, teste de decisões e melhoria da performance 

num ambiente dinâmico. 

Os cenários são ferramentas para facilitar a percepção acerca dos possíveis 

ambientes futuros nos quais o gestor terá que tomar uma decisão. Van der Heijden (cit 

in Chemarck, 2005) concluiu que cenários bem construídos são internamente 

consistentes e plausíveis, associam eventos passados e presentes a eventos 

hipotéticos no futuro, podem ser expressos em simples diagramas e reflectem eventos 

que já ocorreram mas cujos efeitos não foram ainda apurados. 

Segundo dados oficiais da Organização Mundial de Turismo (OMT), verifica-se uma 

tendência para o aumento do fluxo de turistas que viajam movidos por produtos e 

serviços relacionados com o Ambiente e Actividades em Contacto com a Natureza. 

O Pedestrianismo e as caminhadas são as razões mais determinantes para a escolha 

do destino turístico no Turismo Natureza. Um dos pontos fortes indicados pelos 

―naturistas‖ é a existência de percursos ambientais internacionalmente e espaços de 

zona protegida classificados e reconhecidos internacionalmente como tal. 

Nesta lógica, prevemos que, no contexto turístico do Algarve, privilegiando o contacto 

com a Natureza, duas áreas de intervenção emergentes e de possível oportunidade de 

negócio terão tendência a desenvolver-se futuramente, de um modo sustentável – o 

Turismo de Saúde e Bem estar e o Turismo de Natureza.  

A procura de Turismo de Saúde e Bem Estar e de Turismo de Natureza são os 

segmentos de mercado do Turismo em geral, actualmente em maior ascensão, que 

poderão potenciar uma alternativa de prática de actividade física num contexto 

diferente do dia-a-dia – num ambiente de férias desejavelmente muito atractivo ou até 

paradisíaco. Nesta lógica face ao sector em análise, a prática de actividades físicas 

singulares ao ar livre (Ex: Boot camp, Personal Training Outdoor, Pedestrianismo 

ou Desportos de Natureza), promovida por profissionais qualificados em Desporto e 

Turismo, poderá ser o factor determinante para a conquista de vantagens competitivas  
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Com o aparecimento da ―3ª vaga do mundo de Desporto‖, foi contextualizado o espaço 

e o tempo de lazer, tendo o espaço artificial surgido aquando da Revolução Industrial. 

E num planeta com sociedades cada vez mais globalizantes e multiculturais, com o 

acesso a tecnologias modernas como a internet ou as Companhias Aéreas Low Cost, 

coloca Portugal, e o Algarve numa situação em que não pode se dar ao luxo de 

competir à escola global apenas com os produtos ―Sol e Praia‖ e Golfe. 

A introdução do Desporto no mercado turístico, com as devidas adaptações, poderá 

permitir um desenvolvimento sustentado da indústria hoteleira, pela oferta de produtos 

e serviços inovadores com um ciclo de vida de potencial crescimento, que sejam 

indubitavelmente uma vantagem competitiva, efectiva e eficiente, face à concorrência. 

Na delineação da estratégia empresarial de uma unidade de alojamento, por exemplo 

na Região do Algarve, estes novos interesses e preferências dos potenciais clientes 

deverão ser considerados e a oferta ajustada aos seus interesses e expectativas. 

Assim, optámos por propôr 4 cenários distintos, de evolução da qualificação 

Profissional do sector:  

- Cenário 1 - Ambição Global; 

- Cenário 2 – Subsectores emergentes Clusters; 

- Cenário 3 - Desporto, Ambiente e Turismo;   

- Cenário 4 - Animação Sazonal ou Pontual Casuística. 

 

O cenário 1 - Ambição Global - como o próprio nome indica, prevê o desenvolvimento 

sustentado do sector, numa perspectiva ideal de cenarização expectável, onde se 

destaca a articulação estratégica profícua entre a população local, entidades públicas 

e privadas competententes, assim como uma evolução qualitativa da diversidade e 

especificidade das qualificações inequívoca – Cenário de ―Ouro‖. 

Em antítese, no cenário 4 - Animação Sazonal ou Pontual Casuística – não se 

verificam avanços significativos na qualidade da prestação dos serviços do sector. Os 

membros directivos das unidades de alojamento da Região do Algarve, não estão 

sensibilizados para as potencialidades de desenvolvimento e inovação dos serviços de 

cariz desportivo, não se desencadeando uma atitude propositiva de mudança face ao 

panorama actual, quer de actores privados ou públicos, para implementar novas 

tecnologias e metodologias de valor acrescentado, no que se refere à oferta desportiva 

em meio turístico, predominando a subcontratação de empresas especializadas e 

programas de animação muito sazonais e pontuais – Cenário de ―Latão‖.  
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Nos cenários intermédios, estão previstos avanços significativos em média escala, em 

relação aos factores de competitividade identificados como decisivos para a evolução 

óptima do sector. 

No cenário 2 - Subsectores emergentes Clusters, apesar de: não se verificar um 

envolvimento e participação efectiva da comunidade local; a definição de conjunta de 

estratégias comuns entre unidades de alojamento, autarquias e legisladores ser quase 

inexistente – a aposta em recursos humanos com formação superior na área do 

Desporto, aliada à inclusão de produtos inovadores e de cariz tecnológico nas práticas 

desportivas propostas (Ex:Qualidade de equipamentos e materiais), e a partilha de 

conhecimento/práticas com empresas associadas ao subsector em questão, tenderá à 

concretização do presente cenário. 

No cenário 3 - Desporto, Ambiente e Turismo - os ganhos previstos situam-se a 3 

níveis: na conquista da população local como parceiro privilegiado, e pelo fomento de 

pacotes turísticos incluindo a promoção de diferentes vertentes da cultura como a 

Gastronomia ou o Património; pelas boas práticas ambientais adoptadas, catalizadas 

pelo surgimento de Cartas de Desporto de Natureza para cada A.P., com repercussão 

directa na Conservação da Natureza da região; e na aposta em técnicos desportivos 

especializados em Desportos de Natureza, certificados pela recente legislação de 

certificação de técnicos, regulada pelo IDP. Esta possível cenarização tenderá a 

concretizar-se, de modo genérico nos contornos definidos, considerando que os 

cargos de direcção hoteleiros, não incluem profissionais com conhecimentos sólidos 

ou profundos em Desporto e Turismo, não existindo uma articulação frutuosa entre 

parceiros públicos e privados, uma vez que as funções de planeamento, gestão e 

comunicação da oferta desportiva, não são desempenhados por profissionais 

qualificados para o sector em estudo, pelo que as actividades propostas não terão o 

alcance e os benefícios totais que daí poderiam advir. 

 

Cenário 1 - Ambição global 

É a previsão que se vislumbra de acordo com um cenário óptimo de desenvolvimento, 

para o sector do Desporto e Turismo, na Região do Algarve. De acordo com estudos 

que temos vindo a desenvolver no âmbito do Desporto e Turismo, apresentar 

estratégias de inovação, de modo a que a imagem do Algarve não seja associada a 

um resort tradicional, mas que a sua imagem se associe ao conceito de neo-resort, ou 

seja, à inovação de oferta ao nível dos produtos e serviços é o cenário mais desejável. 
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Apenas através de lideranças inovadoras, proactivas e com competência para a 

definição de modelos integrados de desenvolvimento e gestão do território, será 

possível avançar para planos de acção que alavanquem a região como um destino de 

eleição. Tenderá a haver estratégias concertadas entre agentes públicos (nacionais e 

regionais), privados e associativos, com destaque para um envolvimento activo da 

comunidade local e de todos os subsectors identificados neste estudo, para que a 

promoção do Desporto, se possa desenvolver de forma sustentada, com estratégias 

adaptadas a cada segmento de mercado a atingir e às características singulares de 

cada subregião receptora de fluxos turísticos. Uma maior celeridade e aprofundamento 

no processo de legislação sobre o sector, em especial quanto ao licenciamento de 

empresas e de profissionais qualificados para desenvolverem actividades em zonas 

protegidas, permitirá a criação de pacotes de férias concebidos de forma sinérgica 

entre as entidades competentes da região e os operadores turísticos internacionais e 

nacionais, que se assumirão como novos serviços de valor acrescentado aos produtos 

Sol e Praia e Golfe, ícones do sistema turístico algarvio. Pacotes de férias, incluíndo 

programas de Animação de férias exclusivos da unidade de alojamento (gratuitos ou 

pagos à la carte), dirigidos aos Segmentos de Mercado em maior desenvolvimento: 

Turismo Sénior Activo, Animação em Família e Turismo de Desportos de Natureza 

será um dos instrumentos estratégicos mais preponderantes na conquista de um 

posicionamento vantajoso em termos competitivos, como destino turístico desportivo 

de distinção, face à Concorrência. 

 Os Participantes, Políticos e Fornecedores, procurando sempre incluir a população 

local de uma forma activa - assim como os seus costumes, tradições, artesanato, 

gastronomia e património - deverão agir em sintonia em prol do desenvolvimento 

sustentado e consolidado do sector. A normal aplicação do PNFT à renovação de 

cédulas de treinadores desportivos, será factor decisivo na qualificação especializada 

e harmonização de tipo de formação entre técnicos de cada modalidade desportivo. A 

construção, previsível num cenário óptimo, de uma Carta de Desportos de Natureza 

(CDN) específica para o Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) será factor 

potenciador e dinamizador da prática de inúmeras actividades aquáticas, náuticas e 

terrestres, quer pela população local, quer por turistas nacionais ou estrangeiros. 

A delineação de uma estratégia de actuação comum, entre sector público, privado, 

associações, administração central e comunidade local, em torno da concepção da 

CDN do PNRF, perfila-se como uma oportunidade única, num cenário ideal de ―Ouro‖ 

para o desenvolvimento de actividades desportivas em Áreas Protegidas, na Região 

do Algarve. 
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Nesta lógica, pelo acelerado desenvolvimento ao nível do marketing turístico-

desportivo, gestão de instalações/espaços desportivos (e para-desportivos) e 

planeamento/gestão da oferta desportiva no contexto do Turismo, tenderá a verificar-

se a adopção de medidas partilhadas, por parte dos responsáveis dos subsectores 

apontados como emergentes no sector em análise. A actuação concertada dos 

diferentes agentes sociais, responsáveis pela promoção de actividades desportivas no 

meio do Turismo no que se refere aos Desportos de Natureza, Desportos Náuticos, 

Desporto Saúde e Bem estar e Animação Turística/Desportiva, levará ao 

posicionamento da Região do Algarve, com destino turístico de distinção, em termos 

de prática de actividade física desportiva. 

Concluindo, é fundamental que nas unidades de alojamento da Região do Algarve, o 

Planeamento Estratégico e Gestão da Oferta Desportiva, bem como o Plano de 

Marketing, instrumentos de gestão estratégica preponderantes para a competitividade 

do sector, sejam idealizados, aplicados e controlados por recursos humanos com 

formação superior pós-graduada na área do Desporto e Turismo, em parcerias 

estratégicas com todos os actores sociais afectos ao sector, para que se desencadeia 

uma acção sinérgica, que levará ao desenvolvimento sustentado de todos os sectores 

de actividade do sistema turístico e do Desporto em particular. 

 

Cenário 2: Subsectores emergentes Clusters42 

Verifica-se um crescimento acentuado da procura de serviços de cariz desportivo, na 

Região do Algarve, nos sectores identificados neste estudo como mercados 

emergentes: Turismo de Desportos de Natureza; Turismo Náutico; Turismo de Saúde 

e Bem-estar; e Turismo de Resorts - Animação.  

Esta tendência acontece, devido ao teor inovador e tecnológico dos produtos criados, 

assentes em práticas de recursos humanas metódicas e proactivas e estratégias de 

comunicação efectivas nos mercados internacionais de origem e território nacional, de 

acordo com o(s) segmento(s) de mercado a atingir. A possibilidade de marcação de 

estadias, pacotes e actividades a realizar no destino, permite a cada um dos 

responsáveis pelo desenvolvimento de práticas de Turismo associadas ao Desporto, 

conceber uma oferta personalizada, competitiva e diferenciadora de concorrentes fora 

da região (nacionais e internacionais), que assente num cenário paradisíaco em 

                                                                 
42

 ―Clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, servce 

providers, firms in related industries, and associated institutions (for exampleuniversities, standard 
agencies, and trade associations) in particular fields that compete but also cooperate‖  Porter (1998) 
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termos climatéricos, hospitabilidade gastronomia e cultura, que possa ser factor de 

vantagem competitiva para a consolidação de novos clusters na região do Algarve, 

nomeadamente: o do mar (Desportos Náuticos); da Natureza (Desportos na Natureza); 

da Saúde e Bem-estar (Actividades ao ar livre e Health Club); Resorts (Programas de 

Animação de cariz desportivo).  

Para a concretização do presente cenário, será decisiva a criação de um perfil 

profissional, na área da Direcção Técnica, que terá a seu favor o facto de a recente 

legislação que regula a sua actividade laboral43, exigir a curto prazo e como condição 

sinequanone, a formação superior na área da Educação Física e Desporto. Para além 

disso, para a renovação da cédula profissional por um período de 5 anos, foram 

definidas um leque de formações contínuas obrigatórias, o que deverá ter como 

consequência a médio e longo prazo, a elevação da qualidade do serviço. O referido 

perfil profissional, comum a outros sectores de actividade (associativo, desportivo ou 

de Ginásios/Health Clubs), adaptado a cargos de Direcção Técnica de Academias (Ex: 

Golfe, Ténis ou Surf), Centros Náuticos ou aos próprios Ginásios/Health Clubs 

exclusivos de uma unidade de alojamento de média/grande dimensão, poderá levar à 

afirmação de 4 novos Clusters – referentes aos 4 subsectores emergentes do sector. 

Porém, neste cenário Clusters, a actuação dos diversos actores que estão ligados ao 

fenómeno do Desporto nas unidades de alojamento, surge em papéis separados e 

sem articulação significativa que permita a criação de sinergias e maior valor 

acrescentado, quer para os intervenientes, quer para a comunidade local ou para o 

posicionamento da Região do Algarve como ―destino turístico global‖ de distinção em 

termos de oferta desportiva. As parcerias estabelecidas são entre organismos que 

intervém no subsector ou em áreas associadas, que contribuem para a criação de uma 

forte unidade interna, mas que não tem expressão nos sectores de actividade 

paralelos, nomeadamente na qualificação da região como destino turístico global. 

 

Cenário 3: Desporto, Ambiente e Turismo 

 

Verifica-se um acentuado crescimento dos fluxos motivados pelo Turismo de 

Natureza, que advém da concretização de algumas das tendências de procura 

referidas neste estudo, tais como: maior e crescente consciência ambiental entre a 

população dos países emissores de Turismo; preferência por áreas envolventes não 

                                                                 
43 Director técnico e de profissional responsável pela orientação e condução do exercício de actividades 

físicas e desportivas. 
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massificadas como destino de viagem; crescente preferência por férias activas em 

detrimento de férias passivas; procura de experiências com elevado conteúdo de 

autenticidade e de valores éticos; forte presença de ofertas de viagens de Natureza na 

internet, acessíveis a uma fatia crescente populacional – experiências e sentimentos 

possíveis de satisfazer pela oferta diversificada e especializada de Desportos de 

Natureza, um contexto singular. 

Da mesma forma, a procura de actividades aquáticas lúdicas, presentes nas 

concessões de muitas praias do Algarve, durante o Verão, assim como a proliferação 

de escolas e academias (Ex: Surf, Bodyboard, Kitesurf e Vela) e de Centros Náuticos 

(públicos ou privados) especializados em actividades escolhidas de acordo com as 

condições geográficas, de ondas e vento (Ex: Faro - Vela, Canoagem e Windsurf na 

Ria Formosa; Sagres – Surf, Bodyboard e Mergulho) e a organização de eventos 

desportivos náuticos de carácter competitivo (Ex: Portimão e Tavira), faz com que o 

Algarve reúna todas as condições para ser considerado um destino de excelência para 

a prática de Desportos Náuticos. 

Neste cenário, os Desportos de Natureza e os Desportos Náuticos, destacam-se no 

panorama da oferta desportiva na região, pela dinamização de actividades em 

contacto com a Natureza (com destaque para as áreas protegidas) dirigidas a turistas 

(internos e externos). 

Em cooperação com as comunidades locais, são potenciados não só dois importantes 

nichos de mercado com tendência a se consolidarem, mas também de forma indirecta, 

o desenvolvimento sustentado das subregiões onde operam, noutros sectores como a 

Restauração, Artesanato, Gastronomia ou o Património. 

Sob a vigência de regulamentação actualizada, com destaque para o PNFT e Cartas 

de Desporto de Natureza, surge um novo perfil profissional, vocacionado para 

Técnicos de Desportos de Natureza/Náuticos, que pela apropriação de competências 

específicas de Turismo, tendo formação superior de base na área do Desporto e 

certificação específica complementar promovida pela federação respectiva e aprovada 

pelo do IDP, serão os actores decisivos na concretização deste cenário. 

Pela adopção de uma perspectiva de sustentabilidade ambiental, não só pela 

preocupação na Conservação da Natureza, mas acima de tudo por uma filosofia de 

actuação vocacionada para actividades de sensibilização e protecção do Património 

Natural e Cultural, os motivos Desportos de Natureza e Desportos Náuticos, tendem a 

ser apontados como razões primárias para a escolha do destino de férias ou short-

breaks. O Ecoturismo surge associado a estes dois subsectores emergentes. 
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Cenário 4: Animação Sazonal ou Pontual Casuística 

Constata-se uma difusão generalizada, particularmente nas unidades de alojamento 

de quatro e cinco estrelas, de programas de Animação dirigidos a crianças e jovens 

(Kid‘s Club); assim como à população de escalão etário mais elevado (Resorts ou 

Health Clubs). 

O tipo de serviço e de posicionamento, torna-se mais difícil de definir quando nos 

referimos aos escalões etários intermédios. As suas motivações e interesses são tão 

diversos e incertos, que têm sido cada vez mais, desenvolvidos estudos de 

investigação e desenvolvimento para determinar o perfil dos turistas a atrair, assim 

como o seu grau de satisfação e factores decisivos para a sua fidelização. 

Tendo por referência a informação recolhida, o foco centra-se no Turismo Passivo, em 

propôr serviços únicos e de distinção dentro do sector em análise, através de 

programas de Animação regulares ou pontuais. 

Neste cenário, surgem excursões guiadas de variadas índoles catalogadas como 

―experiências únicas‖ que incluem actividades físicas desportivas enquadradas num 

contexto de excelência e concebidas de acordo com o perfil de turista a atrair, em 

cada unidade de alojamento. Estes serviços, distinguem-se daqueles prestados por 

serviços de empresas de ―animação turística e desportiva‖ e que são vendidos pelos 

recepcionistas das unidades de alojamento, verificando-de um controle efectivo de 

qualidade do serviço prestado, uma vez que este é promovido por um profissional 

qualificado, que está inteirado da missão e vocação da empresa com quem colabora.  

As excursões são marcadas com um prazo mínimo de antecedência e exigem um 

número mínimo de praticantes. Procura-se, desta forma, alargar a oferta-desportiva no 

contexto turístico, na maioria dos casos procurando atingir os segmentos de famílias e 

de férias com os amigos. 

Porém, face a este cenário, concluiu-se que este tipo de actividades exclusivas 

disponibilizadas pelas unidades de alojamento, não são alvo de uma estratégia de 

promoção efectiva e coerente. Os serviços nem sempre estão adaptados aos tipos de 

turistas predominantes e são encaradas, na maioria das vezes, como serviços 

existentes apenas para figurarem no catálogo, muito pontuais, não existindo um real 

interesse dos órgãos de decisão em apostar na qualidade de quadros humanos 

responsáveis pela sua concepção, divulgação e concretização na prática. 

Nesta questão fundamental do investimento na qualificação de profissionais 

certificados, reside o grande vazio do presente cenário. Tanto no que se refere à 

aquisição de materiais de apoio às actividades de Animação, como nas ―experiências‖ 
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exclusivas de cada unidade de alojamento, Verifica-se por norma, um elevado 

investimento em produtos de alta tecnologia (instalações e equipamentos desportivos). 

Porém as decisões estratégicas de desenvolvimento de serviços inovadores, não 

consideram a opinião de especialistas da área aquando da decisão de compra e os 

profissionais seleccionados, na sua maioria, são actores sem a qualificação de base e 

contínua (geral e específica) necessária, para enquadrar actividades de cariz 

desportivo de forma ímpar e seductora, que se constitua como um factor diferenciador 

da oferta desportiva e factor de fidelização de clientes. 

 

V PARTE – Dos Empregos Actuais aos Empregos-Alvo. A Construção de Perfis 

Profissionais 

 

Contextualização 

No presente capítulo iremos determinar e estudar empregos comuns, que não sejam 

exclusivos do sector de actividade em análise, tendo porém especificidades sectoriais 

do processo produtivo, da tecnologia, do produto e/ou do serviço fornecido. Esta 

tipologia aplica-se a sectores com um elevado número de subsectores, em que são 

identificados os empregos transversais presentes no sector, os quais não têm por 

norma especificidades sectoriais. 

Iremos promover uma revisão alargada e integrada do sector, construindo perfis 

profissionais de banda larga que possam suportar níveis de mobilidade funcional, 

intra-sectorial e até mesmo intersectorial;44  

Os Perfis Profissionais, propostos no presente capítulo, justificam-se com base em 

estudos científicos e empíricos, que predizem a necessidade futura de recursos 

humanos especializados, tendencialmente, com formação de nível superior 

(licenciatura ou pós-graduada) em diversas áreas na zona de conhecimento limítrofe 

dos fenómenos do Desporto e do Turismo.  

Na realização dos Estudos de Caso, identificámos: estratégias de mercados e de 

produtos, modelos organizacionais, tipos de gestão estratégica ou práticas de recursos 

humanos bastante distintas. Pela análise detalhada da informação recolhida, torna-se 

bastante redutor e pouco exequível, definir apenas um nível de formação de 

                                                                 
44

 Segundo a Directora do Departamento de Formação Profissional, da Delegação do IEFP de Faro, Drª Manuela 

Vairinhos, a aposta nos perfis de banda larga, permite o aumento da polivalência de funções e do índice de 
empregabilidade do profissional do sector. 
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académico, em relação a empregos passíveis de se assumirem como propostas 

exequíveis e atractivas para poderem ser implementadas na prática.  

De seguida, serão definidos e caracterizados, vários perfis profissionais do sector em 

estudo, sendo que em apenas um deles, a conclusão de estudos universitários não 

deve constituir entrave para o acesso ao desempenho de funções, relacionadas de 

forma directa na prestação de serviços desportivos no meio do Turismo. 

Referimo-nos, às tarefas que podemos atribuir a um técnico operacional, que poderá 

auxiliar um Técnico Superior de Desporto, na gestão de serviços desportivos. Os 

Planos de Estudos, que vigoram há alguns anos, nos Cursos Tecnológicos de 

Desporto, promovidos por escolas secundárias públicas portuguesa, possibilitam a 

apropriação de um conjunto de competências e desenvolvimento de capacidades 

específicas, com formação de base em Desporto (nível III). 

A partir do ano lectivo 2011/12, passará existir no sistema de Ensino Público, oferta 

formativa para jovens em idade escolar, de um novo curso profissional, denominado 

Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, com saídas profissionais, que, no prazo de 

dois anos irá substituir o mencionado Curso Tecnológico de Desporto.45 

O recente curso profissional de Desporto, pretende qualificar recursos humanos para, 

como o próprio nome indica, auxiliar na operacionalização de serviços desportivos por 

técnicos superiores especializados. Assim, a sua formação de base, complementada 

com, por exemplo um curso de nível IV (CET), na área do Turismo e Animação 

Desportiva, poderá ser a base para a construção de um perfil profissional específico 

para o sector do Desporto e Turismo. As competências a seleccionar para o referido 

perfil, resultam do cruzamento dos perfis na área do Desporto com, por exemplo, os 

perfis de Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Animador Sócio-Cultural (nível III de 

qualificação)46. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
45

 Ver Anexos 17 - Caracterização de Curso Tecnológico de Desporto e Curso Profissional Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva. 
46

 Ver Anexos 18 - Caracterização de Cursos de Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Animador Sócio-
cultural 
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1. Empregos Actuais 

 

Pela realização dos Estudos de Caso, em 8 unidades de alojamento da Região do 

Algarve, tomámos conhecimento da formação inicial e contínua, dos profissionais que 

intervém de forma directa na prestação de serviços de índole desportiva. 

Assim, constatámos que a formação académica e experiência profissional é bastante 

díspar e de difícil sistematização. Este facto, deve-se, na nossa opinião à 

subvalorização da importância da contratação de profissionais qualificados, aliada a 

uma desarticulada estratégia de construção de infraestruturas desportivas à tipologia 

de clientes que cada unidade de alojamento deseja atrair. 

Deparámo-nos com casos exemplares e de distinção, em que as actividades 

desenvolvidas são planeadas e geridas por Técnicos Superiores de Desporto, tais 

como: Director de Health Club (Hotel Real Santa Eulália); Monitores de aulas de 

grupo/Personal Trainers (Four Seasons Country Club; Responsáveis por 

Departamento de Animação para Crianças e Adultos (Hotel Tivoli Marina). 

 

Porém, em relação aos actores sociais responsáveis pela aplicação/desenvolvimento 

de diversas actividades lúdico-desportivas, surgem lacunas significativas, em particular 

no que diz respeito a formação na área do Turismo, tais como: monitores certificados 

pelas federações que tutelam os Desportos Náuticos e os Desportos de Natureza.  

São inúmeras as possibilidades de oferta de serviços desportivos nestes dois 

subsectores, porém, a ausência de uma formação superior académica na área do 

Desporto, prevalece no sector estudado.  

De destacar a recente legislação, sobre técnicos desportivos que tem o intuito de 

harmonizar entre o universo das modalidades, o nível das qualificações mínimas 

necessárias para cada tipo de intervenção: formação, alta competição e alto 

rendimento.   

 

Neste contexto, (no ponto 2 da V Parte do presente capítulo), iremos propôr os perfis 

profissionais que consideramos mais pertinentes, face às necessidades de procura no 

destino Algarve. 

Porém, neste ponto, queremos destacar a importância que a um profissional com a 

qualificação profissional de nível III aferida pelo Curso Tecnológico de Desporto ou 

pelo recém-criado Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, 

poderá ser reconhecida no contexto turístico. 
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Contextualizando, como verificámos pela existência de Técnicos Superiores de 

Desporto em cargos decisivos no recrutamento e selecção de colaboradores para 

Programas de Animação, sazonais ou durante todo o ano, ou Health Clubs, 

consideramos que estarão sensibilizados para a importância da presença de técnicos 

especializados em Desporto. 

Poderão apoiar o desenvolvimento de: actividades de Natureza Soft (caminhadas ou 

passeios de bicicleta); actividades de animação com crianças (Kid‘s Club); ou na 

promoção e divulgação de serviços - entre outras actividades que se enquadrem no 

seu perfil profissional, de acordo com as características específicas de cada empresa 

e segmento de mercado a atingir. 

Não é de descartar, a oportunidade de Técnico de Desporto (de nível III) vivenciar uma 

destas experiências profissionais em contexto turístico, por exemplo em estágio 

curricular, como porta de entrada no sistema turístico-desportivo, ter sucesso e 

motivação para evoluir no meio do Turismo, abrindo possibilidades de formação na 

área (superior ou contínua). 

Nas áreas referidas, verificámos que em relação à época alta, por norma são 

seleccionadas pessoas sem qualquer formação específica para o sector, estudantes 

do ensino secundário/universitário ou estagiários em diversas áreas paralelas, como: 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural; e Animador Sócio-cultural47. Porém, nenhuma 

das soluções referidas, são efectivas e perduraram por tempo significativo, verificando-

se um fluxo de entradas e saídas constantes, que justificam o surgimento de perfis 

profissionais específicos para o sector, adaptáveis às particularidades de cada 

contexto turístico. 

 

Como sugerimos na IV parte do presente capítulo, no cenário 4 – Animação Sazonal 

ou Pontual Casuítica, um dos principais pontos de alavancagem do sector, poderá 

passar pelo aumento da qualidade das actividades de Animação propostas, pela 

melhoria da qualificação dos seus recursos humanos, o que poderá levar a um 

aumento da sua procura, podendo levar a uma oferta cada vez mais regular e 

diversificada. 

Frequentando uma formação complementar específica em Desporto e Turismo, de 

acordo com o contexto das actividades a desenvolver, os profissionais descritos, 

poderão ter um papel fundamental, na coadjuvação de actividades desportivas no 

meio turístico, com um Técnico Superior de Desporto, que possua formação 

complementar em Turismo. 

                                                                 
47

 Ver Anexos 18 - Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Animador Sócio-cultural – possuem 

competências comuns e transversais ao sector do Desporto e Turismo. 
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2. Construção de Perfis Profissionais 

Propômos a construção dos seguintes Perfis Profissionais: 

a) Perfis específicos do sector 

- Gestor (a) de Animação Turística Desportiva; 

- Técnico(a) de Desportos de Natureza; 

- Gestor(a) de Ginásio/Health Club/Academia/Centro Náutico. 

b) Perfis comuns ao sector 

- Director (a) Técnico(a) de Instalações Desportivas; 

- Marketing. 

 

1. Gestor de Animação Turística/Desportiva 

A proposta de programas de Animação Desportiva exclusivos em cada unidade 

hoteleira, promovendo actividades diversas de forma a satisfazer o perfil de clientes a 

que se destinam, consubstancia uma das estratégias mais frequentes e eficazes, 

utilizada durante a época alta. 

Estes programas, de forma genérica, irão tendencialmente se subdividir em três 

públicos-alvo: crianças, jovens/ adultos activos; idosos/adultos sedentários. 

 

Consideramos que o papel a desempenhar por este profissional, assume uma 

importância decisiva na existência de serviços desportivos no meio turístico. Desde já, 

porque é a actividade predominante no âmbito das unidades de alojamento, 

analisadas nos estudos de caso 

Na nossa opinião, a aposta na Animação Desportiva, por parte dos responsáveis 

hoteleiros da Região do Algarve, poderá ser o ponto de partida para a expansão e 

afirmação do sector em estudo, no panorama do Turismo em Portugal e na Europa. 

Reforçar a formação contínua daqueles que estabelecem uma relação de maior 

proximidade com os clientes, como é o caso dos animadores, possibilita alargar um 

espaço estratégico conquistado, que permite aferir de forma mais fidedigna e efectiva 

o nível de satisfação, fidelização e lealdade que os destinatórios têm com os serviços 

desportivos e com a umidade de alojamento em geral.  
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Pelos laços afectivos que por norma se estabelecem na relação Animador-Cliente, 

poderá ser criada a oportunidade, de forma não declarada e quase que informal, de 

aplicar estratégias de Marketing one-to-one.48 

Assim, o espectro de competências que deverão ser exigidas a um Animador 

Turístico, deverá ser a base de uma formação complementar a uma licenciatura de 

banda larga, na área do Desporto, traduzidas no seguinte Perfil Profissional específico: 

 

  

I. Referencial de Actividades 

Designação Outras Designações Utilizadas 

Director (a) de Animação 

Turística/Desportiva 

Director(a) de Serviços Recreativos, 

Culturais e Desportivos; 

Profissões / Empregos Agregados 

Director de Departamento de 

Animação; Monitor(a) de Animação e 

Desportos; Animador(a) Turístico de 

Tempos Livres e Desporto. 

Missão 

Concebe, coordena, promove e operacionaliza programas de Animação 

Turística/Desportiva (mono-actividade ou multi-actividades) de forma a proporcionar 

actividades de entretenimento e lazer em contexto turístico complementares aos 

serviços de alojamento, restauração e Spa.  

Local de Exercício da Actividade Condições de Exercício 

Empresas de animação 

turísticas/desportivas, empresas de 

animação e tempos livres, unidades de 

alojamento hoteleiro. 

Concepção, aplicação e controle de 

programas de Animação vocacionados 

para diferentes escalões etários e níveis 

de aptidão física e desportiva, de acordo 

com o perfil dos clientes e possibilidades 

de realização de actividades na empresa. 

                                                                 
48

 O conceito de marketing one to one (ou marketing individualizado) consiste na venda de tantos 

produtos e serviços quanto seja possível a cada cliente - o chamado conjunto alargado de necessidades – 
durante o máximo de tempo possível, em vez da venda de um produto ou serviço de cada vez para o 
maior número possível de consumidores. Este conceito serve, sobretudo, para obter a lealdade dos 
clientes. 
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Área Funcional 

Concepção de produtos de Animação Turística/Desportiva e Direcção Técnica 

Actividades 

1. Planeamento e organização de produtos e serviços turísticos: 

- Pesquisa e analisa tendências de evolução das actividades de animação e do sector 

turístico em geral, de forma a apreender o mercado; 

- Efectua a segmentação psicográfica dos seus clientes de forma a adaptar 

eficazmente os programas de animação turística/desportiva. 

- Concebe e desenvolve produtos de animação turística/desportiva integrados, 

massificados ou à medida e complementares a outras actividades turísticas de âmbito 

cultural, ambiental ou de lazer; 

- Elabora propostas e orçamentos para a organização e implementação de 

actividades de animação turística/desportiva; 

- Desenvolve estratégias de avaliação do impacto dos produtos de animação 

concebidos; 

- Planea e organiza produtos e serviços turísticos, tendo em conta o planeamento 

estratégico da actividade, a oferta turística base, os recursos turísticos disponíveis e 

as características e motivações dos clientes;  

- Coordena as actividades de animação turística/desportiva de forma a assegurar o 

cumprimento das regras de funcionamento e a programação, contribuindo de forma 

activa para a qualidade e para a atractivade do serviço turístico a prestar; 

- Pode gerir equipas de monitores e animadores; 

- Dá formação aos animadores/monitores responsáveis pela operacionalização de 

programas de animação turística/desportiva e a técnicos especializados 

subcontratados, de forma a proporcionar-lhes um conhecimento profundo sobre os 

prosseguimentos a seguir e as regras de utilização das infra-estruturas onde se 

realizam, zelando pela preservação do ambiente e segurança dos participantes. 

- Identifica, analisa e soluciona possíveis anomalias de forma a prestar um serviço de 

segurança e qualidade; 

2. Desenho e elaboração de programas e actividades de animação turística: 

- Planea a actividade de forma estratégica, definindo objectivos coerentes de acordo 

com as necessidades, motivações e características dos clientes actuais e potenciais, 

das oportunidades de mercado detectadas e das condições de espaço, tempo e 

recursos afectos à animação;  
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- Identifica e aplica as normas de qualidade e normas de segurança específicas na 

organização e prestação do serviço de animação turística/desportiva e identifica 

necessidades de melhoria; 

- Define para cada actividade, conteúdos e regras, fases de desenvolvimento, 

metodologia, duração, critérios de êxito, recursos necessários e normas de 

segurança; 

- Define actividades e programas alternativos que dêem resposta a contingências; 

- Identifica os recursos humanos, materiais e técnicos necessários; 

- Identifica possíveis fornecedores e condições;  

- Calcula custos, tarifas e preços dos serviços incluídos, orçamentando o programa e 

determinar o preço; 

- Especifica os requisitos da qualidade e as formas de avaliação; 

- Propõe as acções promocionais necessárias, procurando contribuir para a qualidade 

e atractividade do serviço a prestar, para fidelizar clientes actuais e para captar novos 

clientes. 

       3. Informação e promoção de produtos e serviços turísticos 

- Presta informação e promove turisticamente a região, a partir do planeamento 

estratégico, da política promocional definida e das necessidades, motivações e 

características dos clientes; 

- Presta informações e aconselhamento sobre oferta e os recursos turísticos 

disponíveis no local/região, infra-estruturas de lazer e outras informações de carácter 

geral com interesse turístico; 

- Executa as acções promocionais previstas. 

4. Atendimento e recepção do cliente  

- Realiza o atendimento e a recepção do cliente, a partir dos procedimentos definidos 

para o efeito, das características do serviço a prestar e das necessidades, motivações 

e características dos clientes; 

- Identifica e aplica os protocolos de acordo com a situação e tipo de cliente; 

- Identifica e aplica as técnicas de comunicação com clientes; 

- Aplica o vocabulário técnico na comunicação com os clientes em língua portuguesa, 

inglesa e numa segunda língua estrangeira; 

- Presta assistência aos clientes de acordo com as suas necessidades e 

procedimentos definidos; 

- Presta informação e dar orientações sobre as actividades a realizar; 

- Prepara os clientes para eventuais mudanças ou imprevistos que poderão ocorrer e 

formas de actuação; 
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- Presta informação, dando orientações sobre os procedimentos de segurança a 

aplicar; 

- Procura garantir a satisfação do cliente e o cumprimento das normas de segurança; 

- Conduz um briefing e identifica e aplica os diferentes procedimentos na realização 

de pequenas reuniões com clientes. 

 4. Dinamização e condução de actividades de animação em contexto turístico 

- Dinamiza e conduz actividades de animação em contexto turístico, a partir dos 

procedimentos definidos para o efeito, das características do serviço a prestar e das 

necessidades, motivações e características dos clientes; 

- Executa actividades de animação turística, aplicando técnicas adequadas a 

diferentes contextos e a públicos diversificados; 

- Identifica e planifica programas de animação para populações especiais especiais; 

- Organiza as actividades e os participantes no tempo e no espaço previsto para a 

animação; 

- Presta informação detalhada e/ou demonstra os objectivos e as regras das 

actividades; 

- Dinamizar e conduzir o grupo dando indicações oportunas e feedback sobre o 

progresso e os resultados atingidos; 

- Garantir o cumprimento das regras e horários previstos e das normas de segurança 

aplicáveis; 

- Identifica os fundamentos da higiene, saúde e segurança no trabalho; 

- Identifica e aplicar medidas de protecção e prevenção em ambiente de trabalho; 

- Identifica e aplica a legislação de trabalho relacionada com as actividades de 

animação turística/desportiva; 

- Aplica métodos de actuação em caso de acidente (ex: SBV); 

- Procura promover a atractividade das actividades e a satisfação dos clientes e 

garantir o cumprimento das normas de segurança. 

II. Referencial de Competências Mobilizáveis 

Saberes-Fazer Técnicos 

- Identificar, seleccionar e explorar as fontes de informação disponíveis sobre o 

sector; 

- Identificar e analisar as tendências de evolução dos mercados (motivações, 

interesses, comportamentos dos clientes, política de preços, novos serviços a 

disponibilizar); 

- Identificar e caracterizar diversas componentes da procura e oferta turística: 
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produção de bens e serviços, mercado e as leis da oferta e da procura, componentes 

da oferta turística de base, componentes da oferta turística ―complementar‖; 

- Identificar as diferentes motivações e expectativas dos clientes de forma a propôr-

lhe serviços adequados às suas motivações e expectativas; 

- Identificar os aspectos fundamentais do papel do animador desportivo de forma a 

planificar a actividade desportiva tendo em conta os seus destinatários; 

- Identificar e definir os perfis do público-alvo dos programas; 

- Reconhecer as potencialidades e aplicações das diferentes actividades desportivas, 

de acordo com o público-alvo; 

- Identificar, definir e prever as necessidades de recursos (humanos, materiais, 

técnicos e financeiros) com vista a operacionalizar o programa e as actividades de 

animação turística/desportiva; 

- Pesquisar, identificar, inventariar e seleccionar as actividades de animação 

turística/desportiva que compõem o programa e a sua conjugação com outras 

eventuais ofertas turísticas (eventos, recursos naturais, patrimoniais ou culturais); 

- Identificar características do património cultural, edificado, histórico e etnográfico 

com interesse e sua localização geográfica; 

- Avaliar as ofertas e os recursos turísticos disponíveis e determinar a exequibilidade 

e o carácter distintivo e atractivo do programa e das actividades de animação 

turística/desportiva a propôr; 

- Definir as regras e os procedimentos do funcionamento das actividades (normas de 

ambiente e de segurança, higiene e saúde), critérios de êxito e requisitos da 

qualidade do serviço; 

- Definir objectivos, conteúdos e regras das actividades de animação, sua sequência, 

duração, metodologia de operacionalização e intervenções previstas para os 

participantes e para a equipa de animação; 

- Utilizar tecnologias de informação e comunicação para registo e envio de 

informações; 

- Identificar a legislação nacional e comunitária relativa à área; 

- Aplicar técnicas de promoção e marketing; 

- Prever a necessidade da existência de planos de contingência e de emergência para 

situações específicas e de contratação de serviços especializados  

Saberes 

 

- Conhecimentos profundos da actividade turística em geral e produtos turísticos; 

- Conhecimentos profundos dos tipos de turismo desportivo; 
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- Conhecimentos profundos de actividades de animação de natureza soft (passeios 

pedestres e passeios de bicicleta em percursos de interesse turístico paisagístico); 

- Conhecimentos sólidos na identificação de oportunidades de mercado para novos 

serviços e pacotes turísticos contemplando a animação turística/desportiva; 

- Conhecimentos profundos de infra-estruturas de unidades de alojamento, 

restauração e animação turística/desportiva na região onde se insere; 

- Conhecimentos sólidos de actividades de animação desportiva (modalidades, jogos 

e regras desportivas); 

- Conhecimentos profundos em programas de animação e suas componentes; 

- Conhecimentos profundos do perfil dos clientes actuais e potenciais (características, 

necessidades e interesses);  

 - Conhecimentos sólidos em tecnologias de informação e comunicação; 

- Conhecimentos sólidos das técnicas de comunicação 

- Conhecimentos sólidos da dinâmica de grupos; 

- Conhecimentos sólidos da gestão de equipas; 

- Conhecimentos sólidos em relações públicas; 

- Conhecimentos sólidos em gestão; 

- Conhecimentos sólidos em gestão dos recursos humanos; 

- Conhecimentos sólidos das normas e legislação nacional e comunitária em vigor, 

sobre actividades desenvolvidas em áreas protegidas; 

- Conhecimentos sólidos de técnicas de socorrismo; 

- Conhecimentos sólidos em Línguas; 

- Conhecimentos sólidos da importância da qualidade do serviço turístico. 

Saberes-Fazer Sociais e Relacionais 

- Reconhecer o objectivo e contributo da animação para a dinamização de um destino 

turístico e de uma unidade hoteleira; 

- Trabalhar em equipas multifuncionais e dinamizar grupos; 

 - Reconhecer a importância da qualidade das relações interpessoais para o 

desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo; 

- Reconhecer o papel das relações públicas e identidade de marca na actividade 

turística; 

- Agir em conformidade com as normas de segurança, higiene e saúde aplicadas à 

área; 

- Agir em conformidade com as normas de qualidade aplicadas à área; 

- Iniciativa para pesquisar, actualizar e aplicar novos conhecimentos nas suas 

actividades; 
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- Abertura à inovação e à melhoria da qualidade na prestação do serviço. 

- Ser criativo, dinâmico e possuir capacidade de iniciativa e decisão; 

- Ter capacidade de comunicação e de adequação da linguagem ao público-alvo; 

- Gerir o tempo; 

- Controlar e gerir situações de crise e pânico; 

- Estabelecer relações interpessoais com clientes diversos (cultura, idade, sexo); 

-Demonstrar responsabilidade sobre bens materiais e de segurança de terceiros. 

III. Formação e Experiência 

Este perfil é acessível, preferencialmente, a partir de uma formação académica de 

nível superior específica na área do Desporto Licenciatura na área do Desporto. 

Poderá ainda ser acessível a partir de uma formação de nível superior com formação 

complementar (pós-graduação ou mestrado) em concepção e desenvolvimento de 

produtos de animação turística/desportivo. Poderá ser acessível a partir de uma 

formação de nível superior em áreas com interesse para a profissão (p.e. Gestão, 

Economia ou Marketing). Para aceder a cargo de chefia é condição experiência nas 

funções solicitadas, ainda que em outros contextos que não o do Turismo. 

IV. Especificidades do Mercado de Trabalho 

Variabilidade do Emprego Especialização em Domínios de Intervenção 

Este profissional poderá desenvolver a 

sua actividade profissional por conta 

própria, estar inserido numa empresa 

de animação turística, numa unidade 

hoteleira de média/grande dimensão 

ou estar ainda, inseridos em entidades 

da Administração Central e Local. 

Caso o(a) Gestor(a) de Animação 

Turística/Desportiva, desenvolva programas 

de animação turística/desportiva, 

destinadas a Desportos de Natureza 

específicos e/ou Desporto Saúde/Fitness, 

necessita de reforçar os seus 

conhecimentos sobre as diferentes 

actividades que se podem desenvolver 

nestes subsectores e das normas 

ambientais e de segurança que lhe estão 

associadas. 

V. Elementos de Prospectiva 

(ver ponto seguinte - Repercussões dos Cenários Sobre o Emprego e as 

Competências).  
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Nota: ver os restantes 4 Perfis Profissionais propostos para o sector no Anexo 

19. 

 2. Técnico(a) de Desportos de Natureza; 

3. Gestor(a) de Ginásio/Health Club/Academia/Centro Náutico;  

4. Director (a) Técnico(a) de Instalações Desportivas;  

5. Marketing. 

 

3. Repercussões dos Cenários Sobre o Emprego e as Competências  

3.1.  Director(a) de Animação Turística/Desportiva 

Num cenário de ―Animação Pontual Casuística‖, este profissional terá uma importância 

reforçada no desenvolvimento de produtos de animação turística/desportiva, que 

visem a promoção de práticas de actividade física atractivas e inovadoras, que no 

âmbito do Turismo Passivo, poderão contribuir para a divulgação e valorização de 

serviços desportivos singular, em contacto com a Natureza. Num cenário de 

―Desporto, Ambiente e Turismo‖, este profissional terá o papel fundamental de 

analisar, avaliar e enquadrar actividades de animação turística/desportiva em áreas 

Protegidas, de acordo com a legislação actual e em respeito pela Conservação da 

Natureza. Num Cenário de ―Subsectores Clusters‖, este profissional deverá ter uma 

importância acrescida no desenvolvimento de serviços desportivos especializados, 

consoante o público-alvo a que se destina, devendo possuir formação complementar 

certificada pelas federações que regulam as actividades dinamizadas. No Cenário 

―Ambição Global‖, este profissional ocupa cargos de chefia no departamento de 

Animação, em que planeando, concebe, coordena e avalia programas de animação 

para crianças, jovens e adultos, promovendo formação especializada para os 

colaboradores do departamento que dirige. 

 

 

3.2. Técnico(a) de Desportos de Natureza 

Num cenário de ―Animação Pontual Casuística‖, este profissional terá pouca influência 

no desenvolvimento de serviços no âmbito dos Desportos de Natureza, prevendo-se 

uma aposta dominante na subcontratação de serviços especializados nesta área de 

intervenção e uma periodicidade esporádica e pouco articulada com a estratégia 

global das unidades de alojamento. Num cenário de ―Desporto, Ambiente e Turismo‖, 

este profissional assume o papel principal de analisar, avaliar e enquadrar actividades 

de Desportos de Natureza, em áreas Protegidas, contribuindo para a afirmação deste 



168 
 

subsector na expansão e inovação de serviços desportivos ao ar livre, no contexto 

turístico. Num Cenário de ―Subsectores Clusters‖, este profissional deverá ter uma 

importância acrescida no envolvimento e criação de valor acrescentado de serviços 

desportivos especializados, consoante o público-alvo a que se destina, devendo 

possuir formação complementar certificada pelas federações que regulam as 

actividades dinamizadas. No Cenário ―Ambição Global‖, este profissional afirma-se de 

forma inequívoca no mercado turístico, em que planea, concebe, coordena e avalia 

programas de actividades para crianças, jovens e adultos, promovendo a Região do 

Algarve como destino de eleição, quanto à procura de actividades em contacto com a 

Natureza, assente em diferentes necessidades e motivações dos clientes do sector. 

 

3.3. Gestor(a) de Ginásio/Health Club/Academia/Centro Náutico 

No cenário ―Ambição Global‖, a proliferação de Gestores de Ginásios/Health 

Clubs/Academias/Centros Náuticos, com formação superior de base na área do 

Desporto e formação Pós-Graduada na área do Desporto e Turismo, em unidades de 

alojamento da Região do Algarve, fará destes profissionais, os protagonistas de uma 

estratégia global de toda a região, que auxiliados por outros técnicos especializados, 

trarão ao sector em geral e aos subsectores emergentes em particular uma dimensão 

expectável de desenvolvimento sustentado exponencial. 

Prevê-se que, de igual forma que, subsectores consolidados como o Turismo de Golfe, 

Turismo de Estágios Desportivos e Turismo de Eventos Desportivos, beneficiem de 

forma directa ou indirecta da expansão geográfica e qualitativa evidente que é 

expectável por parte dos subsectores emergentes delimitados.  

Neste cenário, a presença de um profissional que domine todas as vertentes do 

negócio do Desporto no Turismo, possa assumir uma posição estratégica proeminente 

nas unidades de alojamento, com ênfase na área da Gestão dos Recursos Humanos.  

Afirmando a necessidade de diferenciados profissionais com formação de base em 

Desporto, agirem de forma concertada no meio do Turismo, dentro da própria 

organização, o Director(a) Técnico detém um papel decisivo. Porém, se desejamos 

que as decisões estratégicas ao nível da prestação de serviços desportivos, tenham 

repercussões efectivas e duradouras no futuro (e Cultura) de uma unidade de 

alojamento, não podemos limitar o espaço de penetração do sector as funções de 

técnicos especializados, que se centrem em exclusivo na regulação da sua própria 
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actividade e/ou de subordinados, como se sucede nos três primeiros perfis 

profissionais definidos. 

É necessário formar recursos humanos que tenham uma visão estratégica global do 

fenómeno desportivo e turístico, que sejam capazes de se relacionar de forma 

sinérgica com todos os actores sociais, cuja actuação contribua para o sucesso deste 

sector, influenciando-as positivamente. Neste cenário, o Director(a) Técnico não se 

deverá circunscrever às tradicionais funções da da Gestão (Planeamento, 

Operacionalização, Avaliação e Controle), deverá ser o rosto da organização, 

interiorizar e fazer transparecer as suas funções e valências de forma inequívoca. 

Como já referimos, o Perfil Profissional do(a) Gestor(a) de um Ginásio/Health Club, 

Academia ou Centro Náutico, permitirá um espectro de intervenção mais alargado face 

aos restantes perfis profissionais propostos. A apropriação de conhecimentos (gerais e 

específicos) e experiência profissional em áreas como o Marketing, Relações Públicas, 

Consultadoria, Negociação ou Empreendedorismo, (que apresentam competências e 

domínios do Saber, Saber-fazer e Saber estar relacional transversais ao sector), 

devidamente adaptadas e contextualizadas ao sector em questão, poderão contribuir 

para desencadear um trabalho reflexivo e proactivo, que em colaboração com 

entidades reguladoras, públicas ou privadas e operados turísticos dominantes no 

mercado da Região do Algarve, poderão levar à concretização do cenário ideal de 

evolução do sector a curto e médio prazo – o cenário ―Ambição Global‖. 

 

3.4. Director Técnico de Instalações Desportivas 

Uma qualquer unidade de alojamento de média/alta categoria, que se posicione 

perante quaisquer dos subsectores emergentes, terá uma oportunidade única de obter 

vantagens competitivas perante a Concorrência, caso identifique as oportunidades de 

mercado específicas do segmento de mercado onde actua e aja de forma proactiva, 

pela qualificação e formatação dos recursos humanos de que dispõe, para tornar a 

sua oferta turística/desportiva exclusiva e contribuir para a afirmação de novos 

clusters.  

A Consultadoria, poderá dar um contributo importante, pela avaliação das 

necessidades de formação e de reorientação dos perfis profissionais das unidades de 

alojamento onde intervenha. A posterior construção e aplicação de um plano de 

formação adequado à identidade e estratégia da empresa, tenderá a elevar os 

padrões de serviços a níveis de excelência e à afirmação de um subsector, por si só, 
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como um cluster. A anterior intervenção, porém, só terá efeitos benéficos que 

perdurem no tempo de forma efectiva, se fôr implementada uma estratégia de gestão 

proactiva, que seja avaliada e reajustada de forma permanente e inovadora, em que 

se justifica a existência de um profissional qualificado no desempenho de funções 

afectas à Direcção Técnica de organizações desportivas, ou seja à Gestão do 

Desporto aplicada ao Turismo. 

Se no cenário ―Desporto, Ambiente e Turismo‖, o Técnico(a) de Desportos de 

Natureza é, previsivelmente, o actor de mudança privilegiado, pelo enquadramento 

singular que poderá envolver as actividades que supervisona; no cenário ―Animação 

Pontual e Casuística‖, o Animador Turístico/Desportivo é o elemento chave da 

empresa que poderá elevar a qualidade da oferta de cariz desportivo; o espectro do 

cenário ―Subsectores Clusters‖, o Director Técnico de um Ginásio/Health Club, 

Academia ou Centro Náutico, em uma qualquer unidade de alojamento da Região do 

Algarve de média/alta categoria, terá a seu cargo a tarefa de rentabilizar os quadros 

humanos especializados que dispõe.  

 

3.5. Director(a) de Marketing 

O Marketing é a chave para a organização atingir os seus objectivos. 

Consiste em determinar as necessidades do mercado alvo, e fornecer produtos e/ou 

serviços que satisfaçam de forma mais efectiva e eficiente que a concorrência. Este 

profissional, deverá ter uma relação proporcionalmente directa com a importância que 

as forças motrizes terão na evolução dos quatro sectores descritos. 

Quando falamos em Marketing no Cenário ―Ambição Global‖, prevêmos que este perfil 

profissional, promova conhecimentos aprofundados em Planificação, Organização, 

Direcção e Controla das Acções de Marketing contribuindo para a satisfação dos 

clientes e objectivos da organização. A sua formação académica e experiência 

adquirida deverá permitir a apropriação sólida de conhecimentos de: Satisfação; 

Qualidade; Marketing Mix (Concorrência, Segmentação e Posicionamento); Mix de 

Comunicação (Serviço; Preço, Local e Comunicação - Promoção); Fidelização e 

Clienting. 

Como condições de acesso ao perfil, deverá formação de base em Marketing, Gestão 

ou Desporto, aliada a uma formação Pós-graduada e contínua na área do Desporto e 

Turismo, pelo que no cenário ideal, as funções de Marketing, numa unidade de 

alojamento vocacionada para a oferta de serviços desportivos, serão desempenhadas 

por um profissional com qualificação específica superior. 
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Nos dois cenários intermédios, Cenário ―Subsectores emergentes Clusters‖ e Cenário 

―Desporto, Ambiente e Turismo‖, a capacidade/poder de decisão para intervir no 

Planeamento, Organização e Direcção das acções de Marketing, são em geral 

bastante menores. Porém, em relação ao cenário de ―Ouro‖, mantém o papel 

determinante na construção do Mix de Comunicação. 

No cenário de ―Latão‖ Animação Pontual ou Casuística, como o próprio nome indica, 

as actividades desportivas existentes não detém um carácter regular e contínuo, pelo 

que condiciona logo à partida, a existência de um profissional na área do Marketing 

durante todo o ano ou a tempo inteiro), para desenvolver um trabalho activo e 

duradouro (independentemente da formação que possua). Neste cenário indesejável, 

prevê-se que sejam desenvolvidas estratégias de Marketing one to one, a aplicar pelos 

Animadores, pelo que estes últimos deverão ter formação adequada nesta temática, 

assim como na contextualização a adaptação de serviços desportivos ao contexto 

turístico.  

Pretende-se evitar a todo o custo, que se mantenha a tendência generalizada de, na 

Região do Algarve, os serviços desportivos serem vendidos pelos recepcionistas das 

unidades de alojamento (sobre os quais recebem uma comissão), sendo que, na 

quase totalidade dos casos não tiveram qualquer formação específica (e não possuem 

conhecimentos especializados) sobre os serviços que promovem. De destacar 

também que, os responsáveis das unidades de alojamento não têm qualquer 

mecanismo fiável de controlo sobre a qualidade e segurança, da maioria dos serviços 

existentes nesta modalidade de subcontração, para além de que não obtém qualquer 

receita adicional, apenas aumentam o grau de incerteza quanto à fidelização de 

clientes. 
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VI PARTE – Diagnóstico de Necessidades de Formação e Pistas para a 

Reorientação da Formação Profissional 

Contextualização 

A construção de um Plano de Formação e Desenvolvimento, deve consistir em 4 fases 

sequenciadas e cíclicas: Diagnóstico do contexto; Diagnóstico das necessidades de 

formação; Programas de formação; e Avaliação da formação. Contudo, no presente 

estudo, iremos abordar apenas as três primeiras fases indicadas. 

A primeira tarefa a considerar, na elaboração de um Plano de Formação, é o 

Diagnóstico do contexto da Formação/Desenvolvimento, no que concerne ao 

Ambiente externo e à própria Organização.  

Numa segunda fase, faz-se o Diagnóstico das Necessidades de Formação, que 

coincide com o início do desenho de um Plano de Formação e Desenvolvimento. Este 

processo diagnóstico é destinado aos: 

- Nível Organizacional, que se refere à procura das necessidades de formação dentro 

da organização, decorrentes de modificações de estratégia organizacional, do 

mercado, da tecnologia, etc; 

- Nível dos cargos ou operações, relativo à identificação das áreas em que os 

indivíduos não possuam as competências adequadas ao sucesso das tarefas 

inerentes ao cargo que ocupam;  

- Nível individual, no que diz respeito às competências/atitudes necessárias para um 

bom desempenho ou possibilidades de carreira diagnosticadas.  

Na identificação das necessidades de formação, deverão ser utilizados meios 

auxiliares de diagnóstico, aplicando critérios de desempenho de excelência pela 

observação in loco, solicitações a supervisores e gestores, questionários ou relatórios 

críticos. 

A sequência cronológica e a selecção dos conteúdos a privilegiar nas diferentes 

formações, serão programados com base: nas necessidades iniciais dos 

colaboradores da empresa – indicadores à posteriori; assim como nas necessidades 

ao nível das novas tarefas e funções requeridas aos elementos da Organização, na 

concretização dos futuros eventos projectados a médio/longo prazo - indicadores à 

priori. 

Assumindo uma filosofia de GRH baseada na sua Missão e Estratégia, o presente 

estudo privilegia uma Perspectiva dos Recursos, pela adopção de uma atitude 
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proactiva que procura imaginar e provocar as adaptações constantes necessárias aos 

problemas que poderão surgir a curto e médio prazo. 

Neste contexto ambiciona-se que, efectivamente, as práticas de GRH contribuam 

determinantemente para transformar o Capital Humano das empresas em 

Comportamento Humano, e que este se traduza em inquestionável Vantagem 

Competitiva face à concorrência.  

Para que sejam previstas as necessidades de formação, há que considerar todos os 

Indicadores relevantes identificados, à priori e à posteriori, na construção do Plano de 

Formação Inicial e Contínuo da empresa. 

 

1. Levantamento, Caracterização e Análise da Oferta Formativa 

1.1. Limites e Constrangimentos da Análise da Oferta Formativa 

Pretende-se realizar uma caracterização e análise da oferta formativa orientada para o 

sector, assim como a imagem que os diferentes actores sociais têm da oferta 

formativa disponível, que numa fase posterior, irão contribuir para a identificação de 

défices de formação no sector e também para a identificação de um conjunto de pistas 

de reorientação da oferta formativa. 

De acordo com a ―Classificação Nacional das Profissões de 1994‖, os treinadores, 

apesar de não terem a sua formação associada de forma sistemática com o ensino 

superior, são considerados fundamentalmente ―trabalhadores intelectuais‖, sendo o 

seu trabalho suficientemente valorizado em termos culturais. A razão para esta 

classificação prender-se-á com o facto de, quanto ao nível e tipo de competências 

exigíveis para o exercício da função de treinador, se poder estabelecer uma 

semelhança entre a actividade do professor e do treinador (Almeida, 2001, cit in 

Carvalhinho, 2010). 

Godoy e Casaubón (2001), na tentativa de encontrar relações entre a formação de 

professores e de treinadores, conseguiram identificar um conjunto de competências 

que são semelhantes nos dois grupos: planificação e programação, instrução, 

organização e controlo, feedback, relações sócio-afectivas, clima de grupo e 

avaliação. 

Rosado (2000), refere que existe a necessidade fundamental em delimitar o campo 

profissional (áreas e contextos profissionais) para criar e projectar esta profissão. 

Assim, dever-se-á identificar e caracterizar as funções profissionais e o perfil de 

competências do treinador, no sentido de optimizar as influências do treinador sobre 
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os atletas, uma vez que também é exercida uma forte influência sobre o nível de 

prática da modalidade, sobre o jovem enquanto atleta e enquanto pessoa. Portanto, 

podemos verificar alguma carência de quadros técnicos reconhecidos no Desporto em 

geral, e em particular na área do Desporto de Natureza, sendo esse papel assumido 

muitas vezes por antigos praticantes sem formação académica ou por professores de 

Educação Física sem experiência específica. 

 

1.2. Levantamento e Caracterização da Oferta Formativa 

 

1.2.1 A Europa e a Formação  

O desenvolvimento económico e social da Europa verificado na última década, veio 

manifestar a necessidade de uma cooperação à escala europeia, para os assuntos 

relacionados com a Educação e com a Formação. Assim, o desenvolvimento de 

programas de Educação e Formação de forma partilhada, tem sido um factor-chave no 

aumento da cooperação a nível europeu. 

A Declaração de Bolonha (1999) no Ensino Superior, marcou a introdução de um novo 

incremento da cooperação Europeia nesta área. Estratégias como, a aprendizagem ao 

logo da vida e a mobilidade, são essenciais para promover a empregabilidade, a 

cidadania activa, a inclusão social e o desenvolvimento pessoal. Desenvolver o 

conhecimento à escala Europeia e garantir um mercado de trabalho aberto para todos, 

é o maior desafio para a formação e educação vocacional na Europa e para os seus 

intervenientes. 

As prioridades estabelecidas, a serem seguidas na garantia de uma cooperação 

completa, assentam no seguinte: dimensão europeia, transparência, informação e 

orientação, reconhecimento de competências e qualificações, e qualidade assegurada. 

No âmbito da União Europeia, foram elaboradas quatro classificações do Desporto 

tendo como objectivo, uniformizar, classificar e afiliar as profissões do Desporto ou 

outras, com este relacionado: 

a) Classificação Europeia das Ocupações do Desporto: Animador desportivo; 

Guia de rios; Instrutor de vela; Instrutor de esqui; Instrutor de mergulho; Guia 

de montanha; Instrutor de golfe; Líder de montanha; Guia de passeios 

equestres.  
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b) Classificação Europeia das Ocupações Relacionadas com o Desporto: Gestor 

de construção de espaços de lazer; Gestor de bens e serviços de desporto de 

lazer; Arquitecto especializado em infra-estruturas de desporto de lazer; 

Professores de educação física e desporto.  

c) Classificação Europeia das Actividades Desportivas: Operação com infra-

estruturas de desportos aéreos; Operação com infra-estruturas de desportos 

aquáticos e náuticos; Operação com infra-estruturas de desportos de Inverno; 

Promoção e organização de eventos; Actividades profissionais dos instrutores 

desportivos; Actividades profissionais dos treinadores desportivos; Actividades 

comerciais desportivas e organizações de lazer.  

d) Classificação Europeia das Actividades Económicas Relacionadas com o 

Desporto: Comercialização de equipamentos específicos associados às 

actividades náuticas e de montanha; Comercialização de produtos têxteis 

associados ao desporto; Publicação de livros temáticos do desporto; 

Comercialização de produtos tecnológicos. 

 

1.2.2. Formação ao nível do Ensino Secundário 

Para Adultos 

- Centro de Emprego (www.cursosdeaprendizagem.org)  

Cursos com certificação escolar e profissional (12º ano de escolaridade e qualificação 

profissional de nível 3). 

Áreas de Formação: Turismo e Lazer; Desporto. 

- Novas Oportunidades (www.novasoportunidades.gov.pt) 

 

As modalidades de educação e formação de dupla certificação do Sistema Nacional 

de Qualificações, são as seguintes: 

- Cursos de Aprendizagem para jovens, nesta modalidade a carga curricular é 

repartida entre uma escola/centro de formação profissional e uma empresa, em 

sistema de alternância; 

- Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA), estes cursos conciliam 

uma formação de base (escolar) com uma componente tecnológica (profissional) que 

integra um estágio, o que confere uma dupla certificação. São sobretudo indicados 

para quem necessita de completar o seu percurso escolar e não dispõe de experiência 

profissional relevante ou aprendizagens significativas realizadas; 

http://www.cursosdeaprendizagem.org/
http://www.novasoportunidades.gov.pt/
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- Formações Modulares Certificadas, permitem concluir ou efectuar um percurso 

formativo integrado no Catálogo Nacional de Qualificações, de uma forma gradual, 

capitalizável e flexível (…) Estas formações variam entre 25 e 600 horas, contribuindo 

para a obtenção de uma qualificação;  

- Cursos Profissionais, existem mais de 90 cursos à escolha, em que as aprendizagens 

são organizadas em módulos que permitem uma maior flexibilidade ao longo do 

percurso escolar. (…) Para além da aquisição de conhecimentos e de competências 

associadas a uma área profissional, inclui um estágio e uma Prova de Aptidão 

Profissional.;  

- Cursos de Ensino Artístico Especializado; 

- Outras modalidades de formação de âmbito sectorial; 

 

Para Jovens com idade inferior a 18 anos no acto da matrícula 

Escolas do Ensino Básico, Secundário e Profissional 

Exemplo 1: Escola Secundária de Pinheiro e Rosa (www.es-pr.net)  

Local: Faro 

Curso: Tecnológico de Desporto 

Disciplinas da Componente Tecnológica: Organização e Desenvolvimento do 

Desporto; Práticas Desportivas e Recreativas; Práticas de Dinamização 

Desportiva; Projecto Tecnológico; Estágio curricular; e Prova de Aptidão 

Tecnológica. 

 Exemplo 2: Associação Agostinho Roseta – Escola Profissional (www.epar.edu.pt) 

Local: Lisboa, Paderne, Crato, Castelo Branco e Vila Real 

Cursos: Técnico de Animação Sócio-cultural; Técnicos de Turismo 

 Exemplo 3: Escola Profissional Cândido Guerreiro (www.epalte.pt) 

Local: Alte, concelho de Loulé. 

Curso: Técnico de Turismo 

Disciplinas relacionadas: Ex. Educação Física (140h); Turismo – Informação e 

Animação Turística (402h); Formação em Contexto de Trabalho (420h) 

 

http://www.es-pr.net/
http://www.epalte.pt/
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1.2.3. Curso de Especialização Tecnológica 

Exemplo: Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve 

Local: Faro 

Curso: Gestão do Turismo 

Disciplinas curriculares relacionadas com o Desporto e Turismo: Prática de Turismo - 

Animação e Eventos; Guia Turístico; Marketing Mix. 

 

1.2.4. Formação Universitária 

Cursos de Desporto no Ensino Superior Público 

 

- FMH - Faculdade de Motricidade Humana; 

- Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física – Coimbra; 

- Faculdade de Desporto da Universidade do Porto;  

- ESDRM - Escola Superior de Desporto de Rio Maior 

- Universidades da Beira Interior, Madeira eTrás-os-Montes e Alto Douro; 

- Escolas Superiores de Educação de Faro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, 

Leiria, Portalegre, Porto, Setúbal e Viana do Castelo. 

 

Exemplo 1: 

- Universidade do Algarve (www.ualg.pt) 

Curso: Licenciatura em Desporto 

Vocação para intervir em diferentes sectores do sistema desportivo: Treino Desportivo; 

Lazer e Turismo; e Exercício e Saúde49. 

Principais disciplinas relacionadas com o Turismo: Animação Desportiva; Desporto, 

Lazer e Turismo; Exercício e Saúde; Atividades Físicas e Desportivas; Metodologia e 

Prescrição das Actividades Físicas e Desportivas; Teoria Geral do Treino Desportivo.  

 

―Ao longo do curso é valorizada a aquisição de competências ao nível das práticas 

desportivas náuticas, tanto ao nível da formação académica de base como ao nível da 

contextualização nos mercados profissionais. 

                                                                 
49

 O currículo de formação do Curso de Desporto da Ualg foi reformulado no ano letivo 2009/2010, de forma a adequar-
se às necessidades de mercado no que se refere a Técnicos Superiores de Desporto. Os desportos náuticos são a 
grande aposta do novo curso da Ualg – ver Anexos 20. 

http://portalaventuras.pt/index.php?news=691
http://portalaventuras.pt/index.php?news=691
http://portalaventuras.pt/index.php?news=666
http://portalaventuras.pt/index.php?news=666
http://portalaventuras.pt/index.php?news=662
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/cursos_desporto/1027-esdrm_-_escola_superior_de_desporto_de_rio_maior.html
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/175/2415-UBI---Universidade-Beira-Interior.html
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/175/2422-UTAD---Universidade-Trs--Montes-Alto-Douro.html
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/175/2424-Escola-Superior-Educao-Universidade-Algarve.html
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/175/2429-Instituto-Politcnico-Beja--Escola-Superior-Educao.html
http://www.portalaventuras.com/index.php?news=2425
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/175/2433-ESECB---Escola-Superior-Educao.html
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/175/2434-Escola-Superior-Educao-Coimbra.html
http://portalaventuras.pt/index.php?news=704
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Procura-se potencializar o facto de o Algarve, pelas suas características, ser um local 

privilegiado para formação na área dos desportos náuticos.‖ (in www.ualg.pt) 

Exemplo 2: 

- INUAF – Instituto Nacional D. Afonso III (www.inuaf-studia.pt)  

Curso: Licenciatura em Educação Física e Desporto (Ensino Superior Privado) 

Saídas profissionais: Professor de actividades de: Instrutor de Fitness; Gestor de 

Ginásio e Centro de Manutenção e Saúde (Health Club); Animador Desportivo/de 

Turismo Desportivo; Orientador de actividades físicas para idosos. 

 

 Cursos de Turismo e Lazer 

- Universidade de Évora; 

- Universidade de Aveiro;  

- ESTM - Escola Superior de Tecnologia do Mar; 

- ESTTS - Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de Seia;  

- ESHTE - Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril; 

- ESGHT - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo de Faro; 

- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; 

- Escolas Superiores de Educação de Coimbra, Portalegre e Viana do Castelo. 

Exemplo: 

Licenciatura em Turismo Sustentável 

Temas importantes abordados: Introdução ao Turismo; Animação Turística; Jogos 

Tradicionais e Coletivos; Organização e Dinâmica de Grupos. 

 

1.2.5. Formação Pós-Graduada 

Exemplo 1: Universidade do Algarve 

Curso: Mestrado em Desporto (Especialização 4º ano) 

Principais disciplinas relacionadas com o Turismo: Desenvolvimento e Organização do 

Desporto Marketing e Desporto; Infra-estruturas desportivas Gestão de Projectos 

Desportivos. 

Exemplo 2: INUAF – Instituto Nacional D. Afonso III (www.inuaf-studia.pt) 

Curso: Especialização Lazer e Ecoturismo – 30 ECTS 1 semestre 

http://www.inuaf-studia.pt/
http://portalaventuras.pt/index.php?news=679
http://portalaventuras.pt/index.php?news=679
http://portalaventuras.pt/index.php?news=667
http://portalaventuras.pt/index.php?news=669
http://portalaventuras.pt/index.php?news=669
http://portalaventuras.pt/index.php?news=670
http://portalaventuras.pt/index.php?news=661
http://portalaventuras.pt/index.php?news=660
http://portalaventuras.pt/index.php?news=660
http://portalaventuras.pt/index.php?news=660
http://www.portalaventuras.com/index.php/ensino_superior/175/2434-Escola-Superior-Educao-Coimbra.html
http://www.inuaf-studia.pt/
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Objectivos visados pelo ciclo de estudos: preparar quadros superiores para a 

programação, gestão e acompanhamento de actividades relacionadas com a náutica 

de recreio, turismo de natureza, lazer ativo e recreação (…) valorizando a cultura e a 

arte local e regional, o património natural e autenticidade, e preocupados com a 

promoção da região na óptica da sustentabilidade. 

 

Curso: Pós-Graduação/Especialização em Turismo Sustentável 

Estrutura Curricular: Ecologia e Turismo; Gestão de Empreendimentos Eco turísticos. 

 

Exemplo 3: Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Curso: Mestrado em Turismo  

 

Integra três ramos de especialização: 

a) Gestão Estratégica de Destinos Turísticos 

Disciplinas: Animação Turística; Organização e Gestão de Eventos; Concepção 

e Desenvolvimento de Produtos Turísticos. 

b) Gestão Estratégica de Eventos 

Disciplinas: Planeamento de Destinos Turísticos; Marketing de Eventos; 

Programação e Gestão de Eventos. 

c) Planeamento e Gestão em Turismo de Natureza e Aventura 

Disciplinas: Turismo de Natureza e Aventura; Planeamento e Gestão em 

Turismo Activo; Marketing em Animação Turística; Planeamento e Gestão em 

Actividades Náuticas; Planeamento e Gestão em Desportos de Montanha; 

Saúde e Movimento em Turismo Activo; Rotas e Interpretação Ambiental; 

Gestão de Espaços e Equipamentos em Turismo Activo. 

 

Exemplo 1: Universidade Lusófona (ULHT) 

Curso: Mestrado em Turismo do Lazer e Recreio 

 

Objectivos: 

- Fornecer bases conceptuais, necessárias para a análise e interpretação dos 

fenómenos relacionados com a gestão do lazer e recreio, apoiadas e complementadas 

pela realidade internacional e nacional em contexto social e cultural; 

- Proporcionar conhecimentos, saberes e técnicas que potencie o contacto, o estudo e 

a reflexão sobre princípios, conceitos e procedimentos que se relacionam com a 

gestão, o planeamento e o desenvolvimento de áreas entre o desporto, turismo e 

ambiente. 
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Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir: 

- Identificar a terminologia específica utilizada no contexto da gestão, lazer e recreio, 

assim como conhecer as grandes etapas da sua evolução, identificando ainda os 

principais desafios daí decorrentes; 

- Evidenciar conhecimentos e práticas de concepção que se relacionem com os 

saberes Ser, Estar e Fazer, qualificadas para sistemas de organização e 

desenvolvimento que venham a desencadear programas inovadores de grande 

atractividade turística, utilizando para o efeito, as ferramentas inerentes à gestão, quer 

ocorram no âmbito da administração pública central, regional ou local, do movimento 

associativo ou do sector privado, em particular, no âmbito do turismo de natureza. 

 

 

1.2.6. Formação Contínua Específica 

 

Exemplo 1: Manz (www.manz.pt)  

 

A formação é dirigida a Estudantes, Licenciados na área da Educação Física/Desporto 

e Saúde ou a Profissionais com necessidade de aprofundarem as suas competências 

numa área específica do exercício 

 

a) Cursos de Aperfeiçoamento em Actividades de Fitness: 

- Guia do Programa de Aperfeiçoamento em Actividades de Fitness;  

- Actividades de Grupo Terra; 

- Actividades de Grupo Aqua;  

- Sala de Exercício; 

- Dança. 

 

b) Cursos de Especialização/Pós-Graduação: 

- Guia das Pós-Graduações; 

- Actividades Aquáticas; 

 - Actividades de Grupo; 

- Direcção Técnica de Ginásios e Health Clubs;  

- Gestão Ginásios e Health Clubs; 

- Musculação e Treino Cardiovascular; 

- Personal Training; 

- Treino Funcional. 
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Exemplo 2: Holmes Place Training Academy (www.holmesplace.pt)  

 

a) Formação de Aperfeiçoamento:  

- Personal Trainer nível I – Instrutor Avançado (100 horas); 

- Metodologia de Aulas de Grupo (MAG) (125 horas).  

 

b) Formação Contínua Especializada: 

- Outdoor Trainer (55 horas); 

- Personal Trainer ( PT) nivel II (50 horas); 

- Personal Trainer (PT) nivel III specialist  (50 horas); 

- Functional Trainer (50 horas); 

- Jovem aos 65 – plano de acção para a terceira idade (50 horas); 

- Prescrição Avançado - casos especiais (25 horas); 

- Functional training classes (25 horas); 

- Circuit training classes (25 horas); 

- Desporto Natureza e Aventura (25 horas); 

- Dance Classes (10 horas). 

 

Exemplo 3: CEFAD – Centro de Estudos de Fitness e Actividades Desportivas 

www.cefad.pt  

Os cursos ministrados pelo CEFAD têm uma duração variável entre as 22 e as 110 

horas, das quais 75% são de formação profissional específica nas respectivas 

actividades de cada curso.  

Oferece vinte opções de cursos de formação, na área do Desporto, de duração 

variável:  

 

A Escola de Desporto do CEFAD, oferece duas opções de cursos de formação: 

 

I - Cursos de Instrutor (110h):  

- Fitness e Actividades de Grupo;  

- Musculação e Cardiofitness;  

- Actividades Aquáticas e Hidroginástica;  

- Preparador Físico e Desportivo;  

- Animação Desportiva e Actividades de Exploração da Natureza. 

 

http://www.holmesplace.pt/
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/outdoor_trainer_referencial_curso_v2.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/nivel_2_personal_training_referencial_curso_v2.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/nivel_3_pt_specialist_referencial_curso.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/nivel_3_pt_specialist_referencial_curso.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/functional_trainer_referencial_curso_v21.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/jovem_aos_65_referencial_curso.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/25h_prescricao_treino_avancado_curso.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/functional_training_clases_referencial_curso.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/freestyle_circuit_training_referencial_curso.pdf
http://trainingacademy.holmesplace.pt/fotos/editor2/dance_classes_referencial_curso2011.pdf
http://www.cefad.pt/
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- Destinatários: Todos aqueles que queiram iniciar uma carreira profissional na área do 

Fitness. 

- Saídas Profissionais: Ginásios, Academias, Health Clubs, Piscinas, Clubes 

Desportivos, Associações Desportivas, Condomínios, Hotéis, etc. 

- Carga Horária: 110 Horas (1 Sessão de apresentação de 1h, 17 Sessões teóricas de 

2h cada, 30 Sessões teórico/práticas de 2h30m cada). 

 

Curso de Animação Desportiva e Actividades de Exploração da Natureza (110h) 

Considerações Gerais: Aspectos Históricos; Definição de Conceitos; Objectivos das 

Actividades; Organização das Actividades; Classificação das Actividades.  

Animação Desportiva, Recreação e Lazer na Promoção da Qualidade de Vida: 

Benefícios das Actividades; Efeitos das Actividades. 

Planeamento e Execução das Actividades Lúdicas: Identificação do Público-alvo; 

Características do Público-alvo; Levantamento das Necessidades de cada Grupo; 

Tipos de Práticas e suas Aplicações nos Diferentes Grupos. 

Organização de Eventos: Tipos de eventos; Identificação do público-alvo; 

Apresentação de Projectos; Estruturação e montagem de eventos; Recursos 

humanos e materiais. 

Equipamentos e Nós em AALEN: Tipos de Equipamentos; Equipamentos de 

Proteção Individual; Tipos de Cordas;Tipos de Nós.  

Técnicas com Cordas para Transposição de Obstáculos: Slide e Rapel; 

Corrimão e Tirolesa; Ponte Himalaia; Cordas Paralelas; Técnicas de Tensionamento; 

Ascensão Vertical; Métodos de Ancoragem; Técnicas de Segurança. 

Actividade de Escalada: Tipos de Escalada; Escalada a Abrir; Escalada "Top 

Rope"; Equipamentos Utilizados;Técnicas de Mosquetonagem; Técnicas de 

Segurança. 

Actividade de BTT: Tipos de Equipamentos;Técnicas Básicas de Manutenção e 

Reparação; Técnicas Elementares de Pilotagem;Construção de Road-Book; Ori-

BTT. 

Corrida de Orientação: Fundamentos Básicos; Balizamento de Percursos; 

Diferentes Tipos de Orientação. 

Actividade de Trekking (Corridas Aventura): Concepção da Actividade; 

Regulamentação da Modalidade; Organização da Competição. 
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II - Cursos de Instrutor Avançado e de Especialização (60h) CEFAD 

- Personal Trainer; 

- Treino de Força Aplicado ao Culturismo; 

- Aquafitness e Exercícios de Reabilitação Aquática; 

- Actividades de Ar Livre e Exploração da Natureza; 

- Direcção e Gestão de Ginásios, Piscinas e Health Clubs. 

 

- Destinatários: Todos aqueles que possuam Cursos de Instrutor, Licenciatura em 

Educação Física e Desporto ou que exerçam actividades profissionais relacionadas 

com a promoção da qualidade de vida e apresentem currículo compatível. 

- Saídas Profissionais: Ginásios, Academias, Health Clubs, Piscinas, Clubes 

Desportivos, Associações Desportivas, Condomínios, Hotéis, etc. 

- Carga Horária: 60 Horas (20 Sessões teórico/práticas de 3h cada). 

III – Outros cursos de formação (duração variável) – CEFAD 

Reabilitação Física para Personal Trainers; Natação para grávidas e bebés, Indoor 

Cycle; Hidrobike, Jogo e Motricidade Infantil; Pilates; Aquafitness; Actividades de 

Animação Desportiva na criança e adolescente; Actividades de Animação Desportiva 

no idoso e deficiente; Geriartria. 

Workshop´s complementares: 

Vela e Prancha a Vela: Fundamentos da Vela e Prancha a Vela; Equipamentos e 

Regras de Segurança; Técnicas Básicas.  

Actividade de Canoagem: Equipamentos e Regras de Segurança; Técnicas 

Básicas; Descida de Rios; Raid Náutico no Mar; Caiaque de Ondas. 

Actividade de Cannyoning: Tipos de Equipamentos; Regras de Segurança; 

Técnicas de Resgate. 

 

Exemplo 4: Nautilus Cursos de Certificação (www.nautilusinstituteinternational.org) 

Módulo 0 - Curso Básico Nautilus (14h) 

Conteúdos: adaptações e regulações anátomo-fisiológicas ao treino da força e treino 

cardiovascular; Fundamentos básicos da prescrição de exercício; aulas de grupo 

(aquecimento, trabalho muscular localizado, retorno à calma). 

Módulo 1 - Avaliação e Prescrição de Exercício (26h)   

Temas relacionados: avaliação da aptidão física; prescrição e programação do 

exercício; Nutrição e controle de peso; aulas de grupo (técnica de exercícios com 

cargas adicionais por exemplo). 

http://www.nautilusinstituteinternational.org/
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Módulo 2 – Métodos e Sistemas de Treino Avançado (6h) 

Conteúdos mais relevantes: métodos de treino da resistência e da força; planeamento 

e periodização do treino cardiovascular. 

Módulo 3 - Programas de Exercício para Populações Especiais (12h) 

Temas relacionados: breve caracterização e prescrição de programas de exercício 

para obesos; hiperlipidémicos; diabéticos; cardíacos; hipertensos; idosos; asmáticos; 

gravidez/pós-parto; problemas de coluna; avaliação da capacidade funcional. 

Módulo 4 - Treino Desportivo (12h) 

Principais temas a abordar: Treino da Força e da Resistência – tipos de treino; 

Planeamento e periodização do treino cardiovascular e da força nas diversas 

modalidades desportivas. 

 

Exemplo 5:  Academic College of Sports Medicine (ACSM) (www.acsm.org) 

O Colégio Americano de Medicina Desportiva (ACSM) foi fundado em 1954 e é hoje 

considerado, em todo o mundo, a organização mais respeitada da Medicina 

Desportiva e das Ciências do Exercício. Com mais de 16.500 membros em cerca de 

70 países, o ACSM tem por missão promover e integrar a investigação científica, o 

estudo e a aplicação prática na Medicina Desportiva e nas Ciências do Exercício de 

modo a manter e melhorar a perfomance física, o fitness, a saúde e a qualidade de 

vida nos indivíduos (cit in gimnica.pt). 

 

Os módulos 0 e 1 do Programa de Certificação Nautilus estão concebidos de modo a 

preparar os candidatos à Certificação ACSM Health/Fitness Track – Exercise Leader. 

Os módulos 0,1 e 3 dão preparação para os candidatos à Certificação ACSM 

Health/Fitness Instructor. 

 

Exemplo 6: Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste 

(Formação contínua de activos -2005) Concelhos de Lagos, Portimão e Silves. 

Acção 1 – Formação de Formadores em Turismo de Natureza (120 horas) 

Módulos: Turismo Natureza; Eixo de Enquadramento, de Operacionalização e de 

Aplicação. 

Acção 2 – Turismo de Natureza (28h) 

Módulos relacionados: Desportos de Natureza; Animação; Interpretação Ambiental 

Acção 3 – Turismo de Natureza – Empreendedorismo (20h) 

Módulos relacionados: Programa Nacional de Turismo Natureza; Animação nas áreas 

protegidas (Animação, Interpretação Ambiental e Desportos Natureza). 

Acção 4 – Gestão e Organização de Eventos de Animação Ambiental (40h) 

http://www.acsm.org/
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Módulos relacionados: Enquadramento das Actividades de Animação Ambiental; Fase 

de preparação e concepção de actividades; Pré-evento, realização e pós-evento. 

 

 

1.2.7. Técnicos formados pelas respectivas Federações Desportivas  

 

A Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro — Lei de Bases do Desporto e da Actividade Física 

– regulamenta a formação dos profissionais de desporto que leccionam modalidades 

desportivas, nas vertentes de aprendizagem e aperfeiçoamento. 

 

Artigo 35.º Formação de técnicos 

1— A lei define as qualificações necessárias ao exercício das diferentes funções 

técnicas na área da actividade física e do desporto, bem como o processo de 

aquisição e de actualização de conhecimentos para o efeito, no quadro da formação 

profissional inserida no mercado de emprego. 

2— Não é permitido, nos casos especialmente previstos na lei, o exercício de 

profissões nas áreas da actividade física e do desporto, designadamente no âmbito da 

gestão desportiva, do exercício e saúde, da educação física e do treino desportivo, a 

título de ocupação principal ou secundária, de forma regular, sazonal ou ocasional, 

sem a adequada formação académica ou profissional. 

 

Artigo 43.º Obrigações das entidades prestadoras de serviços desportivos 

As entidades que proporcionam actividades físicas ou desportivas, que organizam 

eventos ou manifestações desportivas ou que exploram instalações desportivas 

abertas ao público, ficam sujeitas ao definido na lei, tendo em vista a protecção da 

saúde e da segurança dos participantes nas mesmas, designadamente no que se 

refere: 

a) Aos requisitos das instalações e equipamentos desportivos; 

b) Aos níveis mínimos de formação do pessoal que enquadre estas actividades ou 

administre as instalações desportivas; 

c) À existência obrigatória de seguros relativos a acidentes ou doenças decorrentes da 

prática desportiva. 

 

Segundo determina o Decreto-Lei n.º 248-A/2008, de 31 de Dezembro, é qualificado 

como ilegal o exercício da actividade de treinador de desporto por quem não seja 

titular da cédula de treinador de desporto, prevendo-se o correspondente quadro 

sancionatório. 
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Programa Nacional de Formação de Treinadores (PNFT) 

A implementação do PNFT teve o seu início no dia 01 de Junho, com a abertura do 

Regime Transitório.  

Trata-se do primeiro passo na implementação do PNFT, previsto no Decreto-Lei n.º 

248-A/2008, de 31 de Dezembro50, e que irá permitir aos treinadores que, no passado, 

obtiveram as suas qualificações nos cursos efectuados sob égide das Federações 

Desportivas, converter aqueles títulos na Cédula de Treinador de Desporto (CTD).  

Este regime transitório terá a duração de um ano, findo o qual não será possível 

converter os actuais títulos em CTD.  

Com o objectivo de responder às expectativas de eficiência e de qualidade dos 

serviços do IDP, IP, foi criada uma ferramenta tecnológica - PRODesporto, cuja 

finalidade é tornar mais fácil, expedito e sustentável o sistema de gestão de processos 

de emissões e renovações de Certificações dos Recursos Humanos do Desporto.  

Durante este período transitório estima-se que, mais de 30.000 treinadores, irão 

aceder à PRODesporto, a fim de solicitarem a sua Cédula.  

O acesso à PRODesporto deverá ser feito através do sítio internet do Instituto do 

Desporto de Portugal, I.P., em: http:// prodesporto.idesporto.pt 

 

São objectivos específicos do regime de acesso e exercício da actividade de treinador 

de desporto: 

a) Fomentar e favorecer a aquisição de conhecimentos gerais e específicos, que 

garantam competência técnica e profissional na área da intervenção desportiva; 

b) Impulsionar a utilização de instrumentos técnicos e científicos, ao longo da vida, 

necessários à melhoria qualitativa da intervenção no sistema desportivo; 

c) Promover o aperfeiçoamento qualitativo e o desenvolvimento quantitativo da prática 

desportiva, quer seja de iniciação desportiva, de competição ou de alto rendimento; 

d) Dignificar as profissões e ocupações do desporto e fazer observar a respectiva 

deontologia, reforçando os valores éticos, educativos, culturais e ambientais, inerentes 

a uma adequada prática desportiva; 

e) Contribuir para facilitar o reconhecimento, o recrutamento e a promoção de talentos 

com vista à optimização da prática desportiva; 

                                                                 
50

 Esta iniciativa legislativa, na sequência do que se dispôs nos artigos 35.º e 43.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro 

— Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto —, assenta no reconhecimento de que a existência de treinadores 

devidamente qualificados é uma medida indispensável, não só para garantir um desenvolvimento qualitativo e 

quantitativo das diferentes actividades físicas e desportivas, como também para que a prática desportiva decorra na 

observância de regras que garantam a ética desportiva e o desenvolvimento do espírito desportivo, bem como a defesa 

da saúde e da segurança dos praticantes. 
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f) Contribuir para o reconhecimento público da importância social do exercício da 

actividade e da profissão de treinador de desporto. 

 

Regime da cédula de treinador profissional 

Artigo 6.º 

Cédula de treinador de desporto 

1 — A cédula pode ser obtida através de: 

a) Habilitação académica de nível superior ou qualificação, na área do desporto, no 

âmbito do sistema nacional de qualificações, segundo emanado pelo Diário da 

República, 1.ª série — N.º 252 — 31 de Dezembro de 2008;  

b) Experiência profissional; 

c) Reconhecimento de títulos adquiridos noutros países. 

2 — A emissão e renovação da cédula compete ao Instituto do Desporto de Portugal, 

I. P. 

3 — O modelo da cédula é definido por despacho conjunto dos membros do Governo 

responsáveis pelas áreas do desporto, do emprego, da formação profissional e da 

educação.  

 

Para efeitos da renovação da cédula de director técnico e de profissional responsável 

pela orientação e condução do exercício de actividades físicas e desportivas, em 21 

de Março de 2011, foi publicado o Despacho n.º 5373/2011. Este documento 

regulamenta a formação contínua que os referidos profissionais deverão frequentar 

para que a sua cédula seja renovada por um período de cinco anos.51 

Considerando a especificidade das actividades proporcionadas e as características 

das tarefas de que vão ser responsáveis, o Decreto-Lei N.º 271/2009 de 1 de 

Outubro52, determina como qualificação mínima dos Profissionais Responsáveis pela 

Orientação e Condução de Actividades Físicas e Desportivas (PROCAFD) a 

Licenciatura na área do Desporto ou da Educação Física. 

 

Estão fora da aplicação da presente legislação as seguintes Actividades: 

- Actividades enquadradas Federações Desportivas dotadas do estatuto de utilidade 

pública desportiva (UPD), desde que compreendidas no seu objecto social; 

 - Actividades de Desporto de Aventura; 

 - Actividades de Dança (nos estilos/variantes que estejam fora da intervenção da 

                                                                 
51

 Ver Anexos 20 - Despacho n.º 5373/2011, referente à Oferta Contínua. 
52

 Ver Anexos 21 - Decreto-Lei N.º 271/2009, excerto referente à qualificação mínima de director técnico e 

de Profissional Responsável pela Orientação e Condução de Actividades Físicas e Desportivas. 
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Federação Portuguesa de Dança Desportiva); 

 - Actividades de Yoga; 

 - Actividades de Reabilitação ou Terapêuticas. 

 

 

1.2.7.1. Desportos de Natureza53 

Os centros e escolas que dão formação em Pedestrianismo, a diversos níveis, exigem 

aos alunos licença federativa, em especial em cursos mais exigentes (que não de 

iniciação). 

A Federação tem um programa e um corpo de técnicos habilitados para dar formação 

a praticantes e técnicos na área do Pedestrianismo. Qualquer escola privada ou 

clube filiado que recorra ao programa e aos técnicos da Federação terá o curso de 

Pedestrianismo automaticamente credenciado pela Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal (FCMP). 

A própria Federação tem promovido cursos para Monitores de Pedestrianismo. 

 

No Montanhismo é necessária uma formação mínima para garantir condições de 

segurança em autonomia. 

A FCMP, em colaboração com a Escola Superior de Rio Maior, organiza cursos de 

formação para Monitores de Média Montanha, que se caracterizam por uma maior 

carga horária que os de Pedestrianismo, a par de um programa mais exigente a nível 

técnico. Esta formação dirige-se a formar monitores que colaborem com empresas e 

clubes da modalidade. Este curso serve ainda de modelo de referência para fins de 

homologação de outros cursos análogos, por parte de clubes e escolas. 

Num grau de topo desta carreira, a FCMP, em colaboração com a sua congénere 

espanhola e a Universidade de Coimbra, forma Técnicos Desportivos, numa via 

profissionalizante, com várias especializações da Montanha, entre elas a Média 

Montanha e a Alta Montanha. 

 

A FCMP tem um programa e um corpo de técnicos habilitados para dar formação a 

praticantes e técnicos na área da Escalada. Qualquer escola privada ou clube filiado 

que recorra ao programa e aos técnicos da Federação terá o curso de Escalada 

automaticamente credenciado pela FCMP. 

                                                                 

53
 Ver Anexos 10 - Caracterização de outras actividades físicas e desportivas a desenvolver no contexto 

turístico. 
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Os cursos de Monitores de Escola de Escalada da FCMP pretendem dar formação a 

monitores que darão apoio a actividades de iniciação à actividade, destinados 

nomeadamente a professores de educação física, técnicos de autarquias, etc. 

 

Enquanto técnica de Escalada, o Rapel é regulado pela Federação de Campismo e 

Montanhismo de Portugal. Regulamenta a modalidade apenas no âmbito das suas 

actividades, não obstante ser muito recomendado seguir as suas recomendações em 

qualquer caso. 

 

A Federação Portuguesa de Orientação regula a prática de Orientação em Portugal. 

Acções de formação para formadores e cursos de iniciação à modalidade são 

ministradas regularmente pelos vários Clubes de Orientação do país e, pontualmente 

também, pela FPO. A Federação organiza acções de formação regulares de carácter 

mais técnico, como:  

-Treinadores;  

- Supervisores; 

- Cartógrafos; 

- Traçadores de percurso; 

- Organizadores de eventos; 

- Outros. 

 

A Federação Portuguesa de Ciclismo ministra vários cursos que conferem as 

graduações de monitor, treinador, professor e dirigente, na área genérica do Ciclismo. 

Promove ainda diversas acções pontuais vocacionadas especificamente para o BTT, 

que não conferem qualquer grau. Paralelamente, clubes e escolas privadas fazem 

formação nesta área, mais uma vez sem conferir qualquer reconhecimento oficial por 

parte da Federação. 

 

A Associação de Montanhismo e Escalada do Algarve (AMEA), organiza cursos de 

Iniciação à Escalada em Rocha, com o objectivo de ministrar a formação teórica e 

prática considerada necessária e suficiente, para dotar os formandos de 

conhecimentos para escalar em autonomia, como primeiro de cordada em vias 

equipadas com um largo, utilizando com segurança as técnicas de progressão.  

O Curso de Iniciação à Escalada em Rocha possui uma carga horárria de 32 horas, 

com sessões teóricas e teórico-práticas (www.amea.pt). 
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Surf 

Para uma escola poder dar aulas de surf, tem que estar filiada na Federação 

Portuguesa de Surf (FPS), e ter no seu corpo técnico, pelo menos, um treinador 

credenciado pela Federação. 

Para isso, terá que ter feito o curso para Treinadores de Surf e Bodyboard da FPS, 

que se processa a dois níveis: 

- Nível 1, dirige-se a treinadores de alunos iniciados, e é o nível exigido pela 

Federação; 

- Nível 2 - dirige-se a treinadores de alunos avançados e atletas de alta competição, 

sendo portanto um curso de especialização. Este curso é facultativo. 

 

Mergulho 

A Autoridade Marítima Nacional, que integra a Direcção-Geral da Autoridade Marítima 

(DGAM) e a Polícia Marítima (PM), no âmbito de Sistema de Autoridade Marítima 

(SAM), fiscaliza e tutela o mergulho amador em Portugal.  

A Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS) regula a actividade, 

dentro do que está definido por aquela entidade e apenas no âmbito das suas 

actividades, nomeadamente no que se refere ao Regulamento para o Exercício do 

Mergulho Amador (Decreto nº 48.365, de Maio de 1968). 
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1.2.7.2. Desportos Náuticos 

A Carta de Navegador de Recreio é emitida pelo IPTM após formação com 

aproveitamento nas Escolas credenciadas pelo IPTM, na Escola Náutica Infante D. 

Henrique e na Escola das Marinhas de Comércio e Pescas. É ministrado um curso 

específico para a categoria pretendida, seguido de um exame que atesta o bom 

aproveitamento - Exame de Desportista Náutico. 

 

Actualmente, existem as seguintes Categorias de Cartas de Navegador: 

 

 Tipo de 

embarcaç

ão 

condições de 

navegação 

Área navegável e distância Potência 

instalada Principiante 

(8 anos) 

 

Comp. até 5 

m 

 

navegação diurna 

até  uma 1 milha da baixa-mar 4,5 KW 

(6 hp)  

marinheiro (14 a 

18 anos) 

 
Comp. até 5 m  

navegação diurna à vista 

da costa 

até 3 milhas da costa e     uma     distância 

máxima de 6 milhas de    um    porto    de 

abrigo 

 

22,5 KW (30 

hp) 

 

marinheiro (+ de 

16 anos) 

 
(motas de Água)  

navegação diurna à vista 

da costa 

até 3 milhas da costa e     uma     distância 

máxima de 6 milhas de    um    porto    de 

abrigo 

 
sem limite 

 

m a r i n h e i r o (+ de 

18 anos) 

 
Comp. até 7 m  

navegação diurna à vista 

da costa 

até 3 milhas da costa e uma distância 

máxima de 

6 milhas de um porto de abrigo 

 

45 KW (60 

hp) 

 
patrão local 

  

navegação diurna ou 

nocturna 

à vista da costa 

até 5 milhas da costa e uma distância 

máxima 

de 10 milhas de um porto de abrigo 

 
sem limite 

patrão de 

Costa 

 
 

 navegação livre à vista 

da costa 

até 25 milhas da costa 
 
sem limite 

patrão de alto-

mar 

 navegação oceânica 
 
sem limite 

 
sem limite 

 

Quadro 6 - Categorias de Cartas de Navegador 

 

Vela 

A formação de praticantes é da competência dos clubes de vela, através de escolas 

devidamente homologadas pela Federação Portuguesa de Vela (FPV). A formação de 

instrutores/treinadores é da responsabilidade da FPV e Associações Regionais de 

Vela, através de cursos de formação de diferentes níveis. 

 

 

Canoagem 

A formação de monitores é garantida pelos cursos regulares da Federação Portuguesa 

de Canoagem (FPC), que está a trabalhar no sentido de passar a oferecer também 

cursos para treinadores. 
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O Remo e o Rafting não têm expressão significativa na Região do Algarve, uma vez 

que as condições ideiais para o desenvolvimento desta modalidade não se encontram 

no Sul do país. 

 

 

1.3. Análise da Oferta Formativa  

Paulino (2010) defende que nenhuma formação séria e eficaz pode prescindir da 

estrutura científica adequada, nem da adopção de estratégias/compatíveis com os 

objectivos preconizados. A formação deve integrar não só a aquisição de uma 

competência adequada, mas sobretudo o desenvolvimento da capacidade de a 

modificar positivamente. Refere que se trata, naturalmente, de um processo demorado 

e sensível, pois é necessário criar dignidade profissional sem exclusão, elevando os 

padrões de qualidade para níveis referenciais internacionais. 

A formação inicial é um factor essencial para a constituição da comunidade 

profissional e da sua identidade. Como tal, não deveria ser conduzida ao sabor das 

estratégias particulares das várias instituições de formação. Sendo assim, há que 

proceder a uma grande reflexão no sentido de se proceder às devidas alterações, que 

devem tender para a criação de um perfil de banda larga, com base curricular na área 

do Desporto.  

O futuro exigirá que os técnicos de Desporto estejam à altura de novas 

responsabilidades e de novas necessidades que o movimento desportivo irá colocar. 

Assim, torna-se necessário estruturar e regulamentar a formação, a especialização e a 

qualificação dos técnicos desportivos, uma vez que a formação não se pode resumir à 

formação de técnicos das práticas desportivas de alto rendimento, mas sim, ser 

extensível à formação a outros contextos do desporto. Neste sentido, a formação 

deverá articular níveis de formação inicial e contínua na salvaguarda da competência 

técnica, pedagógica e científica. Portanto, não deverá haver formação sem 

investigação, sem qualidade, sem rigor e sem competência.tica e deontologicamente 

responsável. 

Paulino (2010) afirma que, com a Internet, um formador pode aceder às bases de 

dados de todo o mundo, o conhecimento é incomensurável. Poderá ser factor de 

retrocesso, se utilizarmos a informação como um produto acabado, mas por outro lado 

considera que o potencial da permuta de documentos por parte de profissionais da 

área, poderá ser enorme.  
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No seu entender, significa que hoje em dia os destinatários das formações recebem 

muito mais material e melhor informação do que há 10 ou 20 anos atrás, quando 

pouco se utilizava ainda os computadores e a internet ainda não existia ou não tinha a 

importância que tem hoje. 

 

1.4. Imagem da Oferta Formativa 

Vairinhos (2010) relata que, quanto ao conhecimento das entidades empregadoras da 

oferta de formação inicial ou contínua no sector em estudo, na maioria das vezes 

limitam-se a perguntar qual a oferta de formação disponível. Por norma, não indicam 

quais as áreas em que gostariam que houvesse formação fornecida pelo IEFP. 

Na opinião de Paulino (2010), o sector do Turismo não valoriza a intervenção de um 

profissional qualificado. Os custos relacionados com as pessoas que desempenham 

funções na área das actividades físicas e desportivas são encarados numa 

perspectiva de custo mínimo possível, pelo que existe uma panóplia de qualificações 

no sector do Turismo em que a qualidade é muito questionável. 

Prevê que, enquanto se mantiverem estes pressupostos, incidir nos custos e não nas 

valências que um profissional qualificado poderá acrescentar, torna-se difícil inovar. 

Estrangula a opção de pessoas com qualidade, muito devido à sazonalidade e devido 

aos custos de produção serem cortados ao nível da qualidade da oferta desportiva. 

Refere que quando se constrói um hotel, restaurante ou Spa se deve procurar os 

profissionais mais qualificados, mas as entidades empregadoras têm um alto índice de 

analfabetização em relação ao Desporto, sendo considerada uma actividade menor. 

Defende que os Spas podem ser um sector especializado do sector hoteleiro, o que já 

acontece na Europa. Contudo, a lógica em Portugal está invertida, constrói-se o 

alojamento e a restauração primeiro e depois o Spa como complemento, quando o 

foco principal poderia ser um conceito distinto de Spa e o alojamento e a restauração 

serem concebidos em função de um segmento de mercado específico. 

A actividade deve gerar o alojamento e a restauração, não deve é existir apenas para 

se poder rentabilizar estes serviços, como quando se constrói depois um Spa ou um 

campo de golfe, sem qualquer articulação estratégica entre os serviços prestados. 

Considera que, da mesma forma como é seleccionado um Director de um hotel ou um 

Chefe de cozinha, por exemplo, o responsável pelas actividades físicas desportivas 
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deve ser um indivíduo com formação específica, porque dessa forma tem consciência 

das diversas variáveis em causa e introduz a necessidade de formação nos vários 

serviços desportivos. Defende que, quem trabalha em animação na área da Ginástica, 

Dança ou Canoagem por exemplo, tem que ter formação e se não tiver tem que fazê-

la e o profissional de Educação Física é que tem a capacidade de identificar essas 

necessidades, de formação profissional ou de formação universitária específica, para 

que os serviços desportivos tenham qualidade. 

Destaca a importância da Universidade do Algarve, que promove conhecimentos 

sobre promoção de actividades físicas e desportivas no contexto turístico, o que 

poderá levar à harmonização e maior qualidade das formações. Refere que participou 

em seminários, em que se falou na possibilidade de se inserir estas áreas na formação 

profissional, como as caminhadas e observação da natureza. Sugere que sejam 

incluídas não só as modalidades desportivas, mas também as modalidades ―para-

desportivas‖ e aí deveria existir uma formação de nível 3. 

Carvalho (2010) refere que quando os hoteleiros sentirem a necessidade de 

profissionais qualificados para intervir no ambiente turístico-desportivo, irão precisar de 

recursos humanos especializados, destacando o seu enorme potencial para aumentar 

a procura. Afirma que estes actores não estão sensibilizados para encarar o desporto 

como forma de qualificar o Turismo, e os que estão, não sentem que seja necessária 

uma grande especialização. Os hoteleiros têm uma margem de lucro e no final de tudo 

é que vão pensar quanto podem gastar com o técnico.  

Defende que tem que haver técnicos que conheçam o contexto e a tecnologia 

específica do desporto, que tenham base científica de desporto, não podendo este ser 

encarado como um complemento do pacote turístico, tem que ser o factor de decisão 

da escolha do destino. 

Carvalho (2010) defende dois níveis de intervenção distintos ao nível do Desporto e 

Turismo: o acompanhamento e implementação de actividades, com formação de 

banda larga nas áreas do Desporto, focada no saber fazer e ensinar (1º ciclo 

Bolonha); e as funções de coordenação, gestão e criação de novos produtos, assim 

como, a implementação de novas estratégias (2º ciclo Bolonha). 

Pires (2010) propõe uma solução de compromisso entre a formação de Desporto e a 

formação de Turismo, porque estamos a falar de actividades que exigem 

acompanhamento e conhecimento ao nível do desempenho físico dos clientes. A um 

técnico de turismo, como ponto de partida, faltam-lhe algumas competências ao nível 
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desportivo, não obstante ser sempre possível a um técnico de Desporto, fazer 

formação complementar relativamente a técnicos de turismo para desempenhar este 

tipo de funções. No entanto, considera que face à diversidade e multiplicidade de 

áreas científicas que uma pessoa com formação superior em Desporto tem, ficará com 

mais conhecimentos e competências, sendo que também deverá ter uma formação 

complementar em Turismo, para perceber a articulação que deverá ser feita entre a 

prática desportiva e o Turismo. 

 

2. Das Necessidades de Competências às Necessidades de Formação 

ETAPA 4 

 

 

 

 

 

 

2.1. Desajustamentos mais significativos 

Pires, A. (2010) defende que as competências específicas de um profissional do 

sector, têm a ver com as apostas que forem feitas relativamente ao tipo de 

turistas/clientes, ao tipo de programas que possam ser desenvolvidos e adequar o 

conjunto de competências profissionais, através de conteúdos programáticos que 

possam responder àquilo que são as expectativas e as necessidades do cliente final. 

Argumenta que, ter um modelo perfeitamente estanque pode estar a ser prematuro, 

terão que ser analisadas as tendências e aquilo que do ponto de vista das 

possibilidades de formatação de actividades no terreno possa efectivamente 

acontecer, para depois serm construídas formações adequadas a esse nível de 

procura.  

Quanto ao Turismo Náutico em específico, Pereira (2009), defende a urgência em 

colocar o tema da Estação Náutica na agenda estratégica da Região do Algarve. 

Destaca alguns pontos relevantes: 

Diagnóstico das 

Necessidades de 

Formação e Pistas de 

Reorientação 

Outras Estratégias de 

Resposta às 

Necessidades de 

Competências 
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- Estabelecer uma rede de compromissos entre actores públicos e privados; 

- Elaborar diagnósticos subterritoriais e definir prioridades de acção; 

- Criar espaços náutico-desportivos qualificados; 

- Formar recursos humanos especializados; 

- Desenvolver serviços náuticos associados aos culturais, ambientais, 

gastronómicos e concertados nos pacotes turísticos; 

- Desenvolver uma oferta de qualidade e volume com significado, para promover 

a região com uma imagem de notoriedade associada à nautica atraindo 

turistas, operadores, agentes turísticos e eventos desportivos náuticos de 

elevado nível. 

 

Segundo o Manual para o Investidor em Turismo Natureza (2005), Turismo 

Sustentável, Ecoturismo ou Turismo de Natureza só se tornam verdadeiros 

instrumentos de desenvolvimento local sustentável se todos os responsáveis e 

intervenientes tiverem plena consciência dos princípios e objectivos que devem 

nortear o uso sustentável dos nossos recursos naturais e culturais. Torna-se 

igualmente indispensável que, nesta nova abordagem de desenvolvimento, se 

estabeleçam parcerias e o envolvimento das populações locais, dos agentes locais de 

desenvolvimento, dos operadores turísticos, dos peritos na conservação e valorização 

do património natural e cultural, dos peritos em turismo, entre outros. 

É de importância fulcral, que se consiga alargar esta abordagem ao restante território, 

nomeadamente às áreas classificadas da Rede Natura 2000 e a todo o espaço rural, 

onde os problemas da conservação da natureza da desertificação e de degradação do 

património assumem particular acuidade. 

. 

É fundamental a criação de parcerias responsáveis entre entidades públicas e 

privadas para o desenvolvimento de projectos que visem compatibilizar a 

conservação da natureza com o desenvolvimento, tendo como alavanca o Ecoturismo. 

É reconhecida a importância da Carta Europeia de Turismo Sustentável para as Áreas 

Protegidas (AP), desenvolvida sob a iniciativa da EUROPARC, à qual Portugal aderiu 

através do Parque Nacional Peneda Gerês (PNPG) e do Parque Nacional Serra de 

São Mamede (PNSSM). Esta constitui uma metodologia interessante para o 

estabelecimento de uma rede que visa a troca de experiências e de conhecimentos 

como garantia da continuidade e monitorização deste processo. 

Espera-se que novas Áreas Protegidas em Portugal venham a aderir a esta Carta, no 

Algarve em especial o Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), que dispõe de locais 
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paradisíacos, com as condições são ideiais para inúmeras práticas de actividade 

física, respeitando todas as normas de conservação da natureza. 

 

A estratégia de implementação do Plano Nacional de Turismo de Natureza assume a 

necessidade de consagrar a integração e sustentabilidade dos seguintes vectores: 

a) Conservação da natureza; 

b) Desenvolvimento local; 

c) Qualificação da oferta turística; 

d) Diversificação da actividade turística. 

 

Neste contexto, o Turismo Ecológico torna-se uma opção atraente para as regiões em 

desenvolvimento, já que utiliza os recursos naturais e a mão-de-obra local. Isso 

traduz-se na entrada de divisas externas, viabilizando projectos adequados ao meio 

ambiente, assim como o envolvimento dos moradores da região na exploração da 

actividade turística. 

Localidades ricas em áreas naturais, mas em situação desfavorável nas questões de 

produtividade, são locais prioritários para o desenvolvimento do Turismo Ecológico, 

em que o foco principal ou o seu atractivo é composto pela paisagem e elementos 

naturais. Além do envolvimento com o meio ambiente, o turismo ecológico engloba 

uma série de actividades que o turista poderá praticar para melhor interagir com a 

região visitada. 

 

2.2. Pistas para a Reorientação da Oferta Formativa 

Generally, the contribution of animation programmes to the tourism and hotel product 

should no longer be ignored, as it affects the total quality and the income (Jacovlev 

1992). Animation activities, if properly organized and performed, may produce 

customer delight, resulting in an increased satisfaction of services (Glinia et al, 2001a). 

From the perspective of customer satisfaction, a planning for ‗educating‘ customers 

should be applied in order for the participant to understand and support the service 

(social marketing). Resort management should focus in this area with greater 

professionalism. Marketing departments should choose additionally qualitative methods 

to evaluate the experiential and emotional aspects of the animation services in the 

hotel environment. 

Further research should examine the issue from an economical, sociological and 

psychological point of view  
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Employment of sports and recreation experts, professionals and children‘s attendants 

could facilitate a better service quality result and an understanding of its nature of hotel 

animation. (cit in Weed and Bull, 2004). 

 

Tendo por referência, o capítulo IV (Análise e Discussão de Resultados), constatamos 

que existem algumas lacunas graves no planeamento e gestão da oferta desportiva, 

não por exclusiva responsabilidade dos responsáveis das unidades de alojamento 

aprofundadas, mas essencialmente pela inexistência de articulação estratégica entre 

os diversos actores sociais, que intervêm de forma directa ou indirecta no sector. 

 

Porém, as unidades de alojamento deverão acompanhar as tendências de evolução 

dos mercados em que se posicionam, introduzindo alterações tecnológicas e 

adaptações constantes às suas práticas e ao seu modelo de gestão.  

Na nossa opinião, na Região do Algarve, 4 decisivas áreas de actuação no sector, 

deverão ser alvo de um diagnóstico de necessidades de formação por parte dos 

responsáveis da formação de Recursos Humanos vocacionados para o Desporto, para 

que sejam delineados planos de formação adaptados ao público-alvo e instalações 

predominantes, em cada unidade de alojamento: a Cultura (missão, vocação e 

estratégia) da empresa deve ser transmitida de forma clara aos seus funcionários, que 

devem aceitá-la e defendê-la de forma inequívoca; o Marketing deve ser uma 

ferramenta privilegiada, associada a práticas proactivas de Gestão para a promoção e 

divulgação serviços desportivos, que deve traduzir de forma fidedigna e com valor 

acrescentado, para o exterior da empresa, as estratégias inovadoras de mercados e 

produtos que a empresa pretende implementar; e por fim, articulando com outros 

actores sociais do meio turístico, deverá encarar o Empreendedorismo, como uma 

oportunidade de desenvolvimento sustentado na área, cada vez mais determinante. 

  

2.2.1. Forte aposta na Cultura de Empresa 

Um gestor de uma qualquer empresa, procurando uma optimização do rendimento 

profissional de cada colaborador - pela definição das suas tarefas, condições de 

realização e critérios de desempenho desejados - contribuirá decisivamente para a 

interiorização quer dos valores e princípios da organização onde desenvolve a sua 

actividade profissional, assim com para a identificação do trabalhador com a cultura da 

empresa, que poderá ter um forte impacto na construção e exteriorização da imagem 

da empresa. 
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Nesta perspectiva, sugerimos que seja delineada uma estratégia de gestão dos 

recursos humanos baseada na missão da empresa, em que deverá será a construído 

um Plano de Formação para cada unidade hoteleira em específico. Prevê-se que 

prestará essencialmente serviços de prática de actividade física em contacto com a 

Natureza, sendo que a sua mais valia assentará no Corpo de Conhecimento 

construído e investigação permanente, pela diferenciação estratégica a partir da 

especialização única no seu segmento de mercado, dos seus Recursos Humanos.  

Consideramos o referido plano, um instrumento fundamental na construção, 

implementação e controle de uma cultura que se pretende de diferenciação pela 

qualidade, em que a sua missão assume claramente a ambição de criar valor para a 

organização, pela oferta de produtos e serviços inovadores, assentes em estudos 

científicos e tecnológicos. 

Propostas de emprego em que as opiniões dos funcionários (sobre o planeamento ou 

execução das tarefas) são consideradas na definição da estratégia e da orgânica da 

empresa, são também incentivos fortes a um bom desempenho profissional. 

A utilização de recompensas negativas, em vez de punições - pelo estabelecimento de 

objectivos individuais e/ou em grupo - pela atribuição de prémios por objectivos, assim 

como um sistema de incentivos atractivos no que respeita a possibilidades de 

formação e progressão na carreira, dentro e fora da própria empresa, constituir-se-á 

certamente como um factor de atracção por parte dos potenciais colaboradores. 

O ponto de partida deste modelo será a busca das melhores estratégias a adoptar na 

Formação de Recursos Humanos, para que se consiga os funcionários com o perfil 

desejado. De salientar que para executar este processo, o capital aplicado, 

particularmente na Formação, não deverá ser encarado pela presente organização 

como um custo, mas como um investimento a médio/longo prazo. 

Avaliar a sua disponibilidade para aprender, criar e inovar assim como a sua 

capacidade de adaptação e mudança face a diferentes cenários e a relação custo-

benefício associada aos seus serviços, devem também ser variáveis considerar na 

escolha dos primeiros funcionários que desempenham funções associadas ao 

Desporto em meio turístico. 

―O Grande desafio da Gestão de Recursos Humanos (GRH) é a Eficácia e a 

Eficiência‖. Entendendo a eficácia e a Eficiência como sendo: conseguir a pessoa 

certa, no momento certo, a fazer as coisas certas - todas as relações estabelecidas 

com os funcionários de uma empresa devem ser direccionadas para alcançar 
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objectivos comuns a todos, assim como as suas relações inter-pessoais fomentadas 

positiva e intencionalmente, para que as sinergias daí resultantes possam constituir, 

ao mesmo tempo valor em sim mesmo para o cliente e para a empresa, assim como 

vantagem competitiva face à Concorrência. 

O processo de avaliação de desempenho deve ser traduzido na obtenção de 

recompensas (quer tangíveis quer intangíveis), pelo sucesso no cumprimento da sua 

função. A atribuição de prémios individuais e de equipa, por objectivos definidos à 

partida, aumenta a motivação e empenho do trabalhador nas suas tarefas. E o 

reconhecimento do dever cumprido, o ser visto como uma pessoa de valor e mérito, 

por colegas ou superiores, são valores intangíveis que contribui para uma maior 

empatia e identificação com os princípios e valores da empresa – com a sua cultura – 

e menor probabilidade de abandonar a empresa e ir para a Concorrência. 

Propostas de emprego em que as opiniões dos funcionários (sobre o planeamento ou 

execução das tarefas) são consideradas na definição da estratégia e da orgânica da 

empresa, são também incentivos fortes a um bom desempenho profissional. 

A utilização de recompensas negativas, em vez de punições - pelo estabelecimento de 

objectivos individuais e/ou em grupo - pela atribuição de prémios por objectivos, assim 

como um sistema de incentivos atractivos no que respeita a possibilidades de 

formação e progressão na carreira, dentro e fora da própria empresa, constituir-se-á 

certamente como um factor de atracção por parte dos potenciais colaboradores. 

A preservação e consolidação da Cultura da Organização deve ser reforçada, para 

que intencionalmente se fomente a necessidade de investigação e desenvolvimento 

de um corpo de conhecimento inexplorado ou pouco articulado, na zona de interface 

do Desporto e Turismo. 

Concomitantemente, a organização deverá consolidar o seu modelo de Plano de 

Negócios, estabelecendo um Plano de Gestão e Controle com especial enfoque nas 

suas principais variantes, quer seja ao nível do Plano de Marketing, Plano Operacional 

ou Plano Financeiro.  

A Análise de Mercado e constantes reajustamentos às alterações verificadas no 

ambiente externo à empresa, devem também ser constantemente monitorizadas e 

valorizadas de forma proactiva (não reactiva), sendo que a qualidade da Formação 

inicial e contínua fornecida aos Recursos Humanos da empresa, terá forte influência 

na eficácia e eficiência dos seus trabalhadores. 
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2.2.2. Marketing 

Apesar de o Marketing não ser um sector de prestação de serviços a clientes, trata-se 

de uma área de conhecimento que, face ao exponencial desenvolvimento na área das 

tecnologias da informação, em particular da Internet, não poderá ser menosprezada 

por qualquer unidade de alojamento que pretenda desenvolver estratégias de 

inovação e de diferenciação, pela introdução no mercado de serviços desportivos de 

valor acrescentado. 

Antigamente era necessário apenas fazer o contacto com o operador, que garantia a 

ocupação das unidades hoteleiras. Hoje, temos que ir mais pelo produto turístico para, 

efectivamente, poder atrair turistas. Nesse sentido, há toda uma nova geração, de 

pessoas ligadas ao Turismo, à Educação Física e ao Desporto que devem ter a 

capacidade de poder criar e formatar actividades turístico-desportivas. 

Paulino (2010) considera que as áreas das Relações Públicas e Marketing são muito 

importantes pela grande competitividade que o sector apresenta. No sector público 

tem menos influência, mas no privado é mais preponderante pela vertente de 

captação, satisfação e fidelização de clientes. 

Acrescenta que, a dinamização e diferenciação desse tipo de empresas (unidades de 

alojamento) vai ser determinante para a qualidade do serviço e captação de clientes, 

sendo que a promoção e exposição da qualidade do produto vai ser determinante para 

a sua sustentabilidade. A distinção dos produtos tem a ver com a estratégia dos 

hoteleiros e assumem cada vez mais um papel preponderante na sustentabilidade dos 

empresários hoteleiros e das próprias unidades hoteleiras. 

 

Em nossa opinião, o Marketing aplicado aos serviços desportivos no contexto do 

Turismo, poderá emergir da partilha de conhecimentos específicos, comuns e 

transversais, de três sub-áreas: Marketing Desportivo, Marketing Turístico e Marketing 

do Fitness.54 

 

                                                                 
54

 Marketing do Fitness - tem como objectivos valorizar os recursos humanos na Indústria do Health & 

Fitness através de uma sólida formação em Marketing, complementada com o conhecimento do 

sector e de investigação, que, numa perspectiva de qualidade e de satisfação, possam levar a aplicar 

técnicas e a desenvolver métodos que possibilitem uma intervenção eficaz e eficiente das 

organizações relacionadas, quer directa quer indirectamente, com o Fitness. (cit in www.fmh.utl.pt). 

. 
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O MARKETING é tão importante que não pode ser considerado como uma função 

separada. É o próprio negócio do ponto de vista do seu resultado final, isto é, do ponto 

de vista do CLIENTE. 

Peter Drucker (cit in Romero, 2009) 

 

Conceitos de Marketing, a aprofundar no contexto do Turismo Desportivo: 

- Satisfação; Qualidade; Marketing Mix (Concorrência, Segmentação e 

Posicionamento); Comunicação Mix de Comunicação (Serviço; Preço, Local e 

Comunicação - Promoção); Fidelização e Clienting 

 

Para Kotler (2003) Marketing é uma actividade humana dirigida para a Satisfação de 

necessidades através de processos de troca. 

Segundo Correia, A. (2009 cit in Zeithmal & Bitner, 2003), as percepções da qualidade 

do serviço influenciam a satisfação dos consumidores. 

Na Concepção de serviços de desporto, é de extrema importância: 

- Verificar o valor atribuído ao serviço pelo segmento de clientes; 

- Conceptualizar o serviço em função da percepção dos interessados; 

- O serviço deve apoiar-se numa ideia forte de acordo com o universo dos clientes.  

 

Qualidade 

Modelo simplificado da qualidade de serviços (QS)  

QS= Expectativas – Percepção 

 

Do ponto de vista do interessado, o nível de Satisfação corresponde à diferença 

verificada entre as expectativas do serviço e a percepção do serviço.  

O Modelo da não confirmação das expectativas (expectancy disconfirmation model) 

(Olivier, 1980) faz a Comparação entre as expectativas e a percepção: 

- Expectativas confirmadas;  

- Expectativas não confirmadas: percepções menores que as expectativas ou as 

percepções excedem as suas expectativas.  

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) defendem um Modelo conceptual da qualidade 

de serviços, que assenta na identificação de hiatos (gaps) a considerar na prestação 

de serviços: 

1 - Diferença entre as expectativas do cliente e a percepção dos gestores das 

expectativas do cliente; 

2 - Diferença entre a percepção dos gestores das expectativas do cliente e as 

especificações da qualidade do serviço; 
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3 - Diferença entre as especificações de qualidade do serviço e o serviço fornecido; 

4 - Diferença entre o serviço fornecido e o que é comunicado aos clientes sobre o 

serviço; 

5 - Diferença entre as expectativas sobre o serviço e a percepção do cliente do 

serviço.  

 

Correia, A. (2009) sugere elementos-chave da gestão estratégica da qualidade: ponto 

de vista do segmento-alvo; condução da organização; aumento da ―rendibilidade‖; 

superação da concorrência; adesão da organização; e avaliação periódica. 

O autor indica os atributos que considera fundamentais para a obtenção de qualidade 

na prestação de serviços desportivos: 

- Acessibilidade (localização, parqueamento, horário, acesso aos equipamentos, etc.); 

- Instalações (higiene, design, conforto, manutenção, etc.); 

- Segurança (equipamentos, locais de prática, actividades, etc.); 

- Fiabilidade (objectivos das aulas, programas de treino, nível do espectáculo, 

pontualidade, etc.); 

- Competência (direcção, técnicos, pessoal de apoio e administrativos, etc.); 

- Compreensão das necessidades do cliente (convívio, superação, saúde, educação, 

etc.); 

- Comunicação (formas, assuntos, formal, informal, etc.); 

- Simpatia (direcção, técnicos, pessoal de apoio e administrativos, etc.); 

- Capacidade de resposta (actividades, rapidez na resolução de problemas, 

funcionamento administrativo, etc.)  

Exemplo: No Turismo de Natureza, o requisito de qualidade nos processos de serviços 

é tanto maior quanto mais especializada é a experiência. 

No sector do Turismo de Natureza, a exigência de qualidade nos processos de 

serviços converte-se num requisito chave para a competitividade à medida que se 

avança na especialização e sofisticação das actividades realizadas e das experiências 

propostas. 

 

Cada unidade de alojamento da Região do Algarve, em relação aos serviços de 

Desporto que disponibliza aos seus clientes, deve adoptar uma Visão estratégica do 

marketing de serviços – Marketing Mix: 

 Escolher a concorrência, existe concorrência entre os serviços; 

 Definir o(s) segmento(os) alvo, os clientes têm preferências, necessidades e 

possibilidades próprias; 

Optar pelo posicionamento, tudo comunica a imagem dos serviços 
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Estratégias face à Concorrência: 

 

 

 Figura 11 - Modelo das Forças Competitivas, de Porter (1980) 

. 

O profissional que opere no mercado turístico e desempenhe funções no âmbito do 

Marketing, deve integrar as opções estratégicas para os serviços numa estratégia de 

condução orientada da organização – Cultura de empresa – na escolha dos 

segmentos de mercado a atrair. 

 

Correia, A. (2009), caracteriza os principais factores a considerar na escolha do 

Posicionamento: 

- Simplicidade (KISS: Keep it simple and simple); 

- Apelativo (transformar atributos em benefícios); 

- Sedutor (interesse das pessoas); 

- Dirigido (pessoas concretas): 

- Diferenciado (atenção à concorrência). 

Seleccionar, desenvolver e comunicar o posicionamento escolhido, tendo em conta 

que tudo comunica. 

 

Comunicação 

Para que se verifique uma comunicação efectiva com os segmentos que se pretendem 

atingir, é necessário adoptar uma postura proactiva em relação ao Marketing de 
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Comunicação: Promoções, Relações Públicas, Publicidade, Marketing Directo, 

Patrocínios, Força de Vendas, Merchandising, etc.  

Terá que haver o estabelecimento e gestão da informação transmitida para o exterior, 

por uma qualquer organização que actue no contexto turístico, assentes no Mix de 

Comunicação, que deve estar de acordo com a estratégia da empresa:  

- Serviço (diversidade de serviços, design, marcas, garantias, qualidade); 

- Preço (lista de preços; descontos, subsídios, período de pagamento, condições de 

crédito); 

- Local (canais, acessibilidade, localização, transporte);  

- Comunicação (promoções, publicidade, patrocínios, relações públicas, marketing 

directo, licenciamentos). 

 

Promoção 

A necessidade de mais e melhor promoção, habitualmente entendida como a que 

deve realizar a administração pública, é uma reivindicação permanente de todos os 

sectores turísticos e em praticamente todos os destinos do mundo. 

Independentemente da maior ou menor justificação desta reivindicação, traduz uma 

falta de reconhecimento das deficiências e carências da oferta de produtos e serviços, 

que é uma responsabilidade praticamente exclusiva dos operadores privados. É de 

conhecimento geral, especialmente em Turismo, que a melhor promoção é o 

produto/serviço ser de qualidade, pois os principais factores de decisão para a escolha 

de um destino são a experiência própria e a recomendação de 

amigos/conhecidos/familiares, cuja orientação está directamente relacionada com o 

grau de satisfação obtido na experiência de viagem. 

 

Fidelização 

A qualidade do serviço influencia sentimentos de satisfação que, por sua vez, 

influenciam os comportamentos e intenções de compra futuras dos consumidores 

(McDougall & Levesque, 2000; cit in Correia, 2009). 

 

Clienting 

O componente Clienting do Modelo de Negócio corresponde a todas aquelas acções 

destinadas a atrair e fidelizar o cliente-alvo seleccionado. A eficácia das acções de 

comercialização e promoção, é de vital importância num mercado cada vez mais 

segmentado e no qual intervém um número crescente de concorrentes. 
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Discussão 

O encontro da oferta com a procura traduzir-se-á numa variedade de serviços que 

devem concorrer para a satisfação dos turistas que expressam comportamentos de 

consumo próprios. 

No caso de as suas expectativas serem correspondidas, terão tendência a adoptar 

comportamentos repetidos de consumo e tenderão para a fidelização. 

Não basta às unidades de alojamento produzir serviços diversificados e atraentes, é 

preciso que sejam aceites pelos clientes. 

Porém, não podemos elevar as expectativas em demasia sob pena de estimularmos a 

insatisfação. 

É necessário um modelo de gestão de marketing adaptado a cada contexto turístico, 

que saiba aproximar as unidades de alojamento das pessoas reais, pela elevação da 

satisfação. 

É de fulcral importância, a análise da satisfação como variável de forte impacto sobre a 

fidelização dos sócios, assim como a implementação de programas de melhoria dos 

níveis de satisfação e identificar as relações entre estes activos e a rendibilidade. 

"Gerir e reflectir sobre a Lealdade dos Clientes/turistas" é de importância crucial para 

a sobrevivência das organizações. A procura do Desenvolvimento Sustentado é um 

dos principais objectivos a longo prazo das organizações de Desporto. Para o 

conseguir, a criação e manutenção de uma base de clientes, sócios ou, 

genericamente, de interessados é decisiva. Em vários estudos, verificou-se que os 

clientes leais são mais rendíveis, compram mais, são menos sensíveis ao preço e 

dizem bem do produto/serviço, o que diminui o custo de atrair novos consumidores.  

 

2.2.3. – Empreendedorismo 

Infinito potencial de desenvolvimento no sector em estudo, reside na aposta no 

Empreendedorismo, pela construção de Planos de Negócios, ajustados à realidade 

actual do sector e tendo em consideração as tendências de evolução das actividades 

e profissões emergentes. De seguida, a título de exemplo, descrevemos a 

Idéia/conceito de negócio, que esteve na origem da criação de uma Empresa start-

up55 fictícia, vocacionada para a prestação de serviços de práticas desportivas no 

sistema turístico. 

                                                                 
55

 ver Anexos 23 - Empreendedorismo – Descrição resumida de estratégias de actuação de Empresa 

Start up. 
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“Ideia/Conceito de Negócio” de Empresa Start  up All Nature 

A ideia de negócio passa por proporcionar aos turistas e residentes o Algarve, a 

possibilidade de realizarem exercício físico durante todo o ano, indoor ou em contacto 

com a Natureza, sob a orientação e supervisionamento de profissionais qualificados.  

Considerando que: uma das principais razões apontadas pelas pessoas sedentárias 

para não fazerem exercício físico regularmente, é o facto de não gostarem de ir para o 

ginásio; que a tecnologia do Fitness teve um grande desenvolvimento nos últimos 

anos, e hoje está cientificamente provado que é possível a qualquer pessoa adoptar 

um estilo de vida activo, não tendo necessáriamente que frequentar um ginásio.  

A proposta passa por propôr actividades, predominantemente, ao ar livre, quer seja no 

campo, na praia ou no mar.  

A estratégia incide, particularmente, na promoção de actividades físicas prescritas e 

supervisionadas correctamente, de acordo com a condição física, motivações e 

limitações de cada indivíduo, com vista à obtenção de saúde. Abrange também a 

oferta de acompanhamento complementar em Nutrição e a Naturopatia.  

Neste sentido, a referida empresa prevê a criação de um Health (Nature) Club – numa 

unidade hoteleira de 4 ou 5 estrelas, que tenha ginásio e piscina interior - assim como 

a exploração de espaços naturais envolventes, para desenvolver diversos serviços de 

oferta desportiva out door. (Exemplos: Personal Training com Treino em suspensão 

TRX e Boot camp em Áreas Protegidas; Yoga no jardim com vista para o mar 

Assim, a futura organização, propõe um novo conceito de Spa e posicicionamento do 

Spa e do Health Club da unidade hoteleira: Health Nature Club - pela prescrição de 

exercício adequado a Populações Especiais (Obesos, Cardíacos, Hipertensos, 

diabéticos, Idosos, etc; tendo como factor de diferenciação estratégica o exercício 

físico supervisionado, em contacto com a Natureza. O foco principal serão os serviços 

de Desporto inovadores e de distinção, que devidamente contextualizados, possam 

ser factores decisivos na escolha do destino.  

Desta forma, contribuímos para o aumento da oferta desportiva à população local e 

conquistaremos vantagem competitiva em termos de oferta turística, pela oferta de 

produtos singulares e durante todo o ano, como alternativa ao tradicional e sazonal 

Turismo de ―Sol e Praia‖ – o turismo vocacionado para a obtenção de saúde, pela 

apropriação de um estilo de vido activo e saudável, pela realização de actividade física 

em contacto com a Natureza. 
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2.2.4. Consultadoria 

Em traços gerais, a Consultadoria (ou Consultoria) aplicada ao sector em análise, tem 

como objectivo fornecer opiniões e conselhos específicos acerca dos projectos a 

desenvolver ou em curso, tanto ao nível das organizações públicas, como privadas. 

Estes especialistas podem ainda desempenhar um papel importante ao nível de 

serviços de aconselhamento aos turistas que pretendem aderir a programas de férias 

activas. 

A Consultadoria consiste na prestação de um serviço na área da Gestão dos Recursos 

Humanos, que na análise do ambiente interno de uma qualquer unidade de 

alojamento, tem como ponto de partida a avaliação das necessidades de formação 

dos funcionários, que actuam na área da prestação de serviços desportivos. Depois, 

através de uma análise detalhada do ambiente externo à unidade de alojamento, 

consoante o seu posicionamento no mercado e Concorrência directa, permite construir 

propostas de actividades formativas adequadas, para dar resposta às estratégias 

emanadas pelos responsáveis da empresa.  

A realização de estudos empíricos, na área da Consultadoria, adaptados a cada 

empresa/unidade de alojamento ou grupos estratégicos de empresas específicas do 

sector, constitui-se como uma possibilidade de desenvolvimento de práticas de gestão  

Inovadoras de enorme potencial. 

A metodologia utilizada no presente estudo sectorial ou o por exemplo o Balance 

Scorecard, são ferramentas essenciais da Gestão Estratégica, que deverão ser 

aplicadas em qualquer empresa que tenha uma visão de mercado abrangente e 

dialéctica.  Os órgãos decisores das unidades de alojamento da Região do Algarve, 

deverão ter consciênciae que da necessidade permanente de, nos dias de hoje, 

proceder a constantes reajustamentos quanto às suas práticas ao nível da gestão de 

serviços desportivos, face às constante flutuabilidade do mercado no que diz respeito 

aos factores de competitividado que poderão afectar a sua perfomance económica em 

relação ao sector em estudo. 

Ter noção que o Desporto e o Turismo, são dois fenómenos distintos, que possuem 

pontos de contacto entre si, mas que não correspondem apenas à soma das duas 

partes, parece-nos ser uma idéia partilhada pela generalidade dos actores sociais que 

intervém de forma directa ou indirecta na gestão e planeamento da oferta desportiva 

na Região do Algarve. 

Porém, a contratação dos serviços de um consultor na área do Desporto e Turismo, 

que possa fornecer pistas reorientadoras em relação às estratégias empresariais de 
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produtos e serviço a desenvolver, alterações ao nivel do modelo organizacional assim 

como a introdução de inovações tecnológicas ou de práticas de recursos humanos, é 

uma realidade que, neste sector, acontece apenas de forma muito pontual ou casual. 

 

Este profissional, na área da Consultadoria, poderá ver reconhecida a importância do 

seu papel por empresas que, na definição do seu plano estratégico, encare a 

formação dos seus quadros humanos como um investimento e não um custo em si, 

que aposte na formação contínua dos seus recursos humanos, mas que acima de tudo 

valorize a prestação de serviços desportivos de qualidade e de valor acrescentado, 

como factor de diferenciação estratégica para a atracção e fidelização de clientes. 

 

 

2.2.5. Conceito de Desenvolvimento sustentado do Desporto 

O Desenvolvimento sustentado pressupõe que uma determinada região possa manter 

parcelas representativas (em termos ecológicos) dos seus ecossistemas naturais, ao 

mesmo tempo que permite actividades económicas que gerem empregos e mantêm a 

integridade das culturas locais, proporcionando, inclusive, rendimentos ao poder 

público e integrando a região na economia nacional e internacional. 

 

O Ecoturismo é apontado como uma das principais alternativas para a conservação 

de regiões com parcelas significativas de ecossistemas naturais e apontado como uma 

das maiores tendências crescentes de procura no turismo à escala mundial. 

O Desporto poderá ser o parceiro ideal, para em conjunto com as comunidades locais, 

se desenvolverem práticas desportivas nas quais a população local toma parte activa 

como praticante, colaborador, espectador, patrocinador, etc. Desta forma, a cultura 

desportiva enraíza-se nos hábitos da região onde ocorre, sendo potenciada a sua 

vertente turística de forma sustentada. 

 

É necessário que as populações locais sejam envolvidas e que, juntamente com os 

recursos ambientais, beneficiem com o turismo. As pessoas tornam-se cada vez mais 

cientes dos impactes socioculturais e ambientais adversos do turismo de massas 

incontrolado. A incorporação do ―eco‖ no seu título implica que o Ecoturismo deve ser 

uma forma de turismo ecologicamente responsável. De facto, se não agir de acordo 

com este requisito, as atracções naturais em que se baseia, sofrerão uma degradação 

até ao ponto em que os turistas deixarão de vir. 

 



210 
 

Ignacy Sachs (1993; cit in Boas Práticas Ambientais Ecoturismo) propõe cinco 

requisitos de sustentabilidade que devem ser respeitados para serem empregues na 

tentativa de alcançar um desenvolvimento sustentável, estes são: 

- Sustentabilidade ambiental: diz respeito à capacidade dos ecossistemas de absorver 

ou se recuperar das agressões derivadas da acção do homem; 

- Sustentabilidade social: consolidação de um novo processo de desenvolvimento que 

centre sua atenção no ser humano, atenda às necessidades materiais e às não-

materiais. Busca-se além de um crescimento económico sustentável melhorar 

significativamente as condições de vida e os direitos de toda a população; 

- Sustentabilidade espacial: está voltada para a questão da configuração territorial 

urbana e rural, e também para a melhor distribuição territorial das actividades 

económicas e dos assentamentos humanos; 

- Sustentabilidade cultural: apesar das mudanças que se dão na sociedade deve-se 

conservar a base cultural existente, além disso incentivando a busca de soluções 

particulares que respeitem as características do ambiente e das tradições locais; 

- Sustentabilidade económica: alocação mais eficiente de recursos, diminuindo o 

desperdício, tanto no sector privado como no público. A eficiência económica deve ser 

avaliada mais em termos macro-sociais do que apenas por meio de critérios de lucro 

micro-empresarial. 

 

O Ecoturismo tem adquirido alguma relevância em termos de investigação, no entanto, 

esta forma de turismo emergente é ainda insuficientemente estudada, existindo vários 

artigos dispersos por revistas e capítulos de alguns livros. A Organização Mundial de 

Turismo calcula que, em 2020, chegarão à Europa 717 milhões de turistas, cerca do 

dobro do que se registava em 1995. É importante que Portugal esteja preparado, a 

todos os níveis, para esta fluência de pessoas que nos afectará com certeza. A 

pressão do turismo far-se-á sentir também em áreas relativamente preservadas. 

O mercado já conhece e consegue identificar facilmente um consumidor potencial do 

Ecoturismo através de algumas características comuns a todo o grupo. A grande 

maioria dos indivíduos reside e/ou trabalha em grandes centros urbanos, são 

submetidos a uma rotina stressante, um quotidiano agitado, onde o contacto com a 

natureza é praticamente inexistente. Por isso, no tempo livre, são pessoas ávidas por 

práticas ao ar livre, actividades de relaxamento, contemplação e, principalmente, 

vivências que fujam totalmente da sua rotina urbana. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

Assumindo e interiorizando uma nova pedagogia de transmitir conhecimentos, mais 

centrada nos interesses e motivações dos alunos, prevista no Tratado de Bolonha, 

procurei realizar uma reflexão ideológica, documental e empírica sobre quais as 

características que deverá assumir a formação académica e profissional vocacionada 

para a oferta desportiva-turístico, a médio e longo prazo, numa perspectiva de 

Desenvolvimento sustentado, privilegiando a prática de actividades físicas desportivas, 

em contacto com a Natureza. 

No contexto específico das unidades de alojamento da Região do Algarve, em relação 

aos oito estudos de caso seleccionados, verificam-se focos diferenciados de 

segmentos do mercado a atingir, e uma consequente oferta distinta de produtos e 

serviços, que se traduz em diferentes perfis profissionais a privilegiar, no envolvimento 

de actividades de cariz desportivo. Destaque para os segmentos de Animação em 

Família, Sénior Activo e Férias Activas de Desportos de Natureza.  

A construção de pacotes de férias para estes segmentos, no caso dos turistas 

passivos, incluindo programas desportivos de valor acrescentado, poderá levar a uma 

elevada aderência e à satisfação dos clientes, pelas experiências vividas e provocar 

sentimentos de fidelização e lealdade, que os levarão a revisitar o local de destino, 

para participar de forma activa numa qualquer actividade desportiva, sobre a qual 

ganhou interesse. Nesse caso, comportam-se como turistas activos, para os quais 

deverão ser promovidas pacotes de férias incluindo actividades desportivas – gratuitas 

e/ou à la carte, de acordo com as características dos países de origem prioritários - 

como a Alemanha, Holanda e Reino Unido. Consideramos que, as actividades de 

Animação e o Marketing, contextualizadas em cada unidade de alojamento ou 

agrupamento estratégico, poderão ter um forte carácter impulsionador, a curto e médio 

prazo, no sector.  

Podemos inferir que as estratégias de produtos e mercado existentes, são 

tendencialmente pouco articuladas entre entidades públicas e privadas, não se 

verificando um envolvimento activo da população local, o que não se traduz em 

estratégias partilhadas que possam competir de forma efectiva e diferenciadora face à 

concorrência dos mercados nacionais e internacionais e posicionar a Região do 

Algarve como destino turístico vocacionado para o Desporto. 

Tendo por referência, a caracterização das estratégias públicas/institucionais e 

estratégias empresariais privadas, as inovações tecnológicas introduzidas: pela 
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utilização de instrumentos da mais alta tecnologia; através de mudanças 

organizacionais introduzidas no modelo de gestão; ou pela subcontratação de 

empresas especializadas - constatamos que as forças motrizes consideradas 

pertinentes para o sector de actividade em análise, serão determinantes no 

envolvimento das actividades físicas e desportivas e no desenvolvimento sustentado 

do Desporto no contexto turístico da Região do Algarve. 

Efectivamente, deparamo-nos com cenários de evolução bastante díspares e de difícil 

predição quanto à evolução dos principais factores críticos para a competitividade, 

associados ao sector. Porém, três perfis profissionais específicos do sector, deverão 

ser os eixos principais das profissões do Desporto e Turismo, que poderão gerar maior 

valor acrescentado e criação de receitas adicionais associadas - Gestor (a) de 

Animação Turística Desportiva; Técnico(a) de Desportos de Natureza; e Gestor(a) de 

Ginásio/Health Club/Academia/Centro Náutico. 

A formação adequada e certificada de profissionais especializados, deverá ser 

decisiva na elevação da qualidade dos serviços desportivos, e desde o cenário ―de 

Latão‖ ao cenário de ―Ouro‖, estes profissionais terão um papel acrescido, quanto 

maior fôr a expansão do sector, no contexto do Turismo em geral e da Economia da 

região em particular. 

De acordo com os agrupamentos estratégicos de empresas que definimos, 

preconizamos que deverão coexistir perfis profissionais distintos na área do Desporto 

no contexto do Turismo, para que a formação de profissionais no sector em análise, 

possa dar resposta às necessidades de competências exigidas por cada tipologia de 

unidade de alojamento, na promoção dos serviços de índole desportivo escolhidos 

consoante o segmento de mercado e as necessidades e motivações dos potenciais 

clientes.  

Consideramos que, pelo diagnóstico das necessidades de formação dos funcionários 

e colaboradores subcontratados das unidades de alojamento, da Região do Algarve 

em geral e dos Estudos de caso abordados em particular, é pertinente que se 

introduzam alterações criteriosas na prática de gestão de recursos humanos, com 

particular enfoque na formação, certificação e recrutamento. Foram claramente 

identificadas intervenções que poderão viabilizar novos modelos de competitividade e 

competências que pressupõem a intervenção do sistema de ensino nas vertentes da 

formação inicial e contínua.  
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Neste contexto, a formação a promover no sector do Desporto e Turismo deverá 

considerar no futuro, um espectro bastante alargado de actividades e de locais de 

trabalho, pelo que discordamos de qualquer idéia de antecipar numa licenciatura de 3 

anos, todo o conjunto de experiências que reproduzam a futura actividade profissional 

do profissional com formação superior em Desporto que actua no meio turístico. 

Nestas circunstâncias importará então privilegiar, antes do mais, as capacidades 

relativas à caracterização das realidades, de promover bons diagnósticos e 

entendimento dos procedimentos afectos às tomadas de decisão e de implantação das 

mesmas. E num segundo ciclo de estudos, o enfoque centrar-se em práticas de 

gestão estratégica, vocacionadas para o Planeamento, Organização, Controle e 

avaliação de actividades, para além de uma especialização numa outra área opcional 

entre Treino Desportivo, Animação ou Fitness.  

Deverão ser elaborados módulos de formação específicos para o sector, que forneçam 

conhecimentos sólidos em áreas transversais, tais como: Relações Públicas; 

Negociação; Línguas estrangeiras; Primeiros Socorros – de acordo com as funções a 

desempenhar.  

Concluímos que, o caminho mais assertivo em relação aos currículos a promover no 

sector do Desporto e Turismo, será assegurar que os estudantes com licenciatura na 

área do Desporto, frequentem uma pós-graduação ou mestrado na área da Gestão, 

Desporto, Marketing, Animação ou Turismo Esse caminho, garantirá uma gama de 

oportunidades de emprego para profissionais pós-graduados e permitirá a elaboração 

de legislação específica para regular o acesso às profissões, que exigem a 

apropriação de conhecimentos específicos na zona de interface entre o Desporto e o 

Turismo.56  

A possibilidade de estudantes licenciados na área do Turismo, Marketing ou outros, 

terem acesso às profissões do sector, caso tenham formação complementar em 

Desporto e experiência relevante na área ou como praticante desportivo, não se 

deverá colocar como hipótese pertinente para construção de um perfil profissional 

específico. 

Face ao exponencial crescimento do corpo de conhecimento afectado à área do 

Desporto e Turismo, às inovações tecnológicas introduzidas às estratégias de 

produtos e de mercado cada vez mais diferenciadas, à heterogeneidade e dispersão 

estratégica das práticas de gestão de recursos humanos e dos modelos 

organizacionais identificados, consideramos, indubitavelmente que, a proposta de 

                                                                 
56

 Este tipo de oferta curricular, é fomentado pelaa Universidade do Algarve, assim como na Universidade 

de Lougborough, em Ingaterra. 
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oferta de formação e qualificação de recursos humanos mais adequada para intervir 

no sector, será ao nível do desenvolvimento de currículos de pós-graduação e de 

mestrado, na área. 

As actividades físicas e desportivas, para se assumirem como uma mais valia face à 

concorrência de acordo com os desejos dos segmentos alvo a atingir, deverão ser 

planeadas e organizadas estrategicamente, para assumirem um contexto de lugar, 

envolvimento social e de actividade singular em ambiente turístico (―3 P‘s‖). Assim, 

pela análise dos referenciais de formação que se situam na zona de interface entre o 

Desporto e Turismo, constatámos que para que a intervenção de profissional no sector 

seja eficiente e geradora de valor acrescentado, a formação ideal deverá ser a de um 

Gestor Desportivo, com formação específica em gestão de Ginásios/Health Clubs, 

Academias ou em Centros Náuticos. 

O(A) Director(a) de Marketing, o Director(a) Técnico(a) de Instalações Desportivas, o 

Técnico(a) de Desportos de Natureza e o Gestor (a) de Animação Turística 

Desportiva, terão também um importante papel no desenvolvimento de boas práticas 

de serviços desportivos, em unidades de alojamento, tendo sido criados perfis 

específicos para as referidas funções e contextualizada a importância das suas 

intervenções, para dar resposta às necessidades de emprgo previstas, nos cenários 

delineados, para os agrupamentos estratégicos de empresas propostos. 

Estes perfis profissionais permitem dar uma resposta adequada às necessidades e 

motivações dos turistas que se deslocam para o Algarve, de acordo com os 

subsectores emergentes definidos: Turismo de Desportos de Natureza; Turismo 

Náutico; Turismo de Saúde e Bem estar e Turismo de Resorts – Animação.  

Em relação aos subsectores consolidados: Turismo de Golfe, Turismo de Eventos 

Desportivos, Turismo de Estágios Desportivos - consideramos que o perfil profissional 

de Gestor(a) de Desporto(a), é o mais adequado ao desempenho das funções 

relacionadas de forma directa, com a prestação de serviços desportivos, nos referidos 

segmentos de mercado. 

O mercado da hotelaria na Região do Algarve, continua demasiado obcecado pelo 

produto Sol e Praia nos meses de Verão e do cluster do Golfe nos restantes meses do 

ano. A criação de perfis de formação adequados a diferentes profissionais que 

intervém no fenómeno do Desporto e Turismo, poderá contribuir para a construção de 

estratégias proactivas diferenciadas, através de intervenções inovadoras e eficientes 

no contexto turístico. 
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O Planeamento e a Gestão da Oferta desportiva, deverá ser encarado como uma 

ferramenta estratégica captar e fidelizar o fluxo crescente de turistas que viajam com 

intenções de praticar uma determinada actividade física, enquadrada em condições 

singulares e genuínas, quer a sua participação seja factor de escolha do destino, como 

é predominante nos segmentos de Turismo Saúde e Bem estar ou Turismo Natureza; 

ou ocorra de forma ocasional, como se sucede por norma, em Programas de 

Animação exclusivos, de unidades de alojamento da região de Algarve. 

Outras estratégias de desenvolvimento, poderão ser: a aposta no fortalecimento de 

sentimento de pertença à empresa, por exemplo, pela aplição de recompensas 

negativas em vez de punições ou perspectivas de carreira – Cultura de empresa; 

assim como a adopção de um posicionamento estratégico vincado e uma 

comunicação efectiva em relação aos segmentos de mercados mais favoráveis – 

Marketing; a realização de estudos diagnósticos de necessidades de formação, com o 

intuito de renovar ou redireccionar a estratégia global da empresa ou dos serviços de 

índole desportivo em particular – Consultadoria; assim como a construção de planos 

de negócios, de base científica e tecnológica – Empreendedorismo. São factores 

críticos para a competitividade do sector, sobre as quais deverão ser desenvolvidas 

investigações para a sua adaptação ao sistema de ensino e formação. 
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