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1. ENQUADRAMENTO 

O desporto e o turismo evoluíram através de processos adaptativos e transformacionais re-

sultantes da melhoria da qualidade de vida e do aumento do tempo livre das populações para 

o qual contribuiu a Revolução Industrial e a consequente emergência da sociedade do lazer e 

consumo. As suas práticas fomentam o desenvolvimento humano, partilhando objetivos cul-

turais e estilos de vida saudáveis, bem como promovem a paz entre as nações e a qualidade 

de vida das populações, fonte de inspiração para converter sonhos em realidade. 

 

O desporto e o turismo assumem na sociedade contemporânea, elevada importância cultural, 

social e económica. Quem opera nos seus mercados tem a consciência de que por trás da 

performance de resultados no turismo, no espetáculo desportivo, na prática recreativa e no 

lazer e recreação, se encontram organizações, infraestruturas e recursos humanos de elevada 

competência, que prestam serviços cuja a aceitação social é inequívoca. 

 

Atendendo a emergência de novos paradigmas nas áreas aludidas, que sustentam e diferen-

ciam destinos turísticos, produtos e mercados de elevada importância económica, considera-

mos pertinente realizar um congresso internacional que contribua para o debate de temáticas 

relacionadas com o turismo e com o desporto, na perspetiva das boas práticas, do desenvol-

vimento económico, da equidade social e da preservação da natureza. 

 

Neste contexto, a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal con las 

Facultades de Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Economía, Empresa y Turismo de 

la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, irão promover nos dias 12, 13 e 14 de abril 

de 2018 um congresso internacional subordinado ao tema “Turismo Activo, Desporto, 
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Natureza e Sustentabilidade”, que irá ser realizado no Auditório Nobre do Instituto Politéc-

nico de Setúbal. 

 

Neste sentido, pretende-se promover o debate/contraditório através da reflexão, da apresen-

tação de estudos, investigações concluídas, experiências genuínas e simbólicas, bem como 

através de exemplos de boas práticas académicas e profissionais. A pertinência dos seus te-

mas advém da crescente importância do turismo e da difusão de produtos turísticos resultan-

tes da relação entre o desporto e turismo, nomeadamente o turismo activo. 

 

O evento contará com a participação de congressistas nacionais e internacionais, investiga-

dores, académicos, estudantes, autarcas, especialistas e profissionais do desporto, do turismo 

e do lazer, em momentos de debate e partilha de conhecimentos e boas práticas empresariais, 

num esforço conjunto entre académicos, autarcas e empresários. 

 

 

1.1. Áreas temáticas de submissão de resumos e trabalhos completos 

• Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Turismo Activo 

• Benchmarking no desporto e turismo 

• Cultura, Património, Desporto e Lazer 

• Desenvolvimento Organizacional em Contextos do Turismo Activo e Desporto 

• Desporto e Turismo para Populações Especiais 

• Destinos Turísticos e Atratividade Turística 

• Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade 

• Empresas de Animação Turística 

• Gestão do Risco e Segurança no Turismo Activo e Desporto 

• Novas tendências do Turismo Activo 

• Oportunidades do Portugal e Horizonte 2020 

• Política de Eventos e Desenvolvimento territorial 

• Prestação de Serviços de Excelência na Hotelaria e Restauração 

• Produtos e Serviços em Turismo Activo 

• Turismo Acessível em Portugal: Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças   
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3. MODELO ORGANIZATIVO 

3.1. Comissão de Honra 

Sessão de Abertura 

Ana Mendes Godinho – Secretaria de Estado do Turismo 

João Paulo Rebelo – Secretário de Estado da Juventude e do Desporto 

José Rodrigues – Presidente da Rede de Escolas com Formação em Desporto do Ensino Su-

perior Politécnico Público 

Maria das Dores Meira – Presidente da Câmara Municipal de Setúbal 

Pedro Dominguinhos – Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal 

Rafael Robaina Romero – Reitor Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Sessão de Enceramento 

Ângela Lemos – Diretora da Escola Superior de Educação do Instituto politécnico de       

Setúbal 

Antonio González Molina – Presidente da Comissão Científica 

Luís Araújo – Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, I.P. 

Paulo Nunes – Presidente da Comissão Organizadora 

Rogério Rodrigues – Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, I.P. 

 

3.2. Comissão Organizadora 

Presidente  
Paulo Nunes  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal 
 
Antonio González Molina 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España 
 
Ana Cristina Figueira 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Ana Pereira 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
António Mendes Lopes 
Professor Ensino Superior Politécnico. Aposentado 
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Carla Maria Machado 
Câmara Municipal de Sesimbra. Portugal 
 
Clara Silva 
Entidade Regional de turismo da Região de Lisboa. Portugal 
 
Dina Soares 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Fátima Silva 
Rota dos Vinhos da Península de Setúbal. Portugal 
 
Fernanda Correia 
Câmara Municipal de Setúbal. Portugal 
 
Fernando Santos 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Isabel Cruz 
Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal. Portugal 
 
Juan Manuel Benitez del Rosario  
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. España 
 
Jorge Carvalho  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Luís Liberato  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Mário Espada  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Maria João Carmo  
Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal. Portugal 
 
Natália Henriques  
Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal. Portugal 
 
Orlando César  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Susana Caetano  
Câmara Municipal de Palmela. Portugal 
 
Teresa Figueiredo  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
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3.3. Comissão Científica 

Presidente  
Antonio González Molina 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Del Deporte. España 
 
Vice-Presidente 
Teresa Figueiredo 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Albérico Afonso 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Abel Correia 
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Portugal 
 
Ana Pereira 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Abel Figueiredo 
Escola Superior de Educação de Viseu. Portugal 
 
Carla Cibele Figueiredo  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Carlos Colaço  
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Portugal 
 
Celina Gonçalves  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. Portugal 
 
Cláudia Gouveia  
Universidade Europeia. Portugal 
 
Elsa Pereira  
Universidade do Algarve. Portugal 
 
Eduardo Sarmento  
Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias. Portugal 
 
Fernando Santos  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Francisco Silva  
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Portugal 
 
Gastão Sousa 
Instituto Superior da Maia. Portugal 
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José Antonio Folgado  
Universidade de Extremadura. Espanha 
 
José Hernández Moreno  
Universidade de Las Palmas de Gran Canaria. Espanha 
 
Juan Manuel Benitez del Rosario  
Universidade de Las Palmas de Gran Canaria. Espanha 
Isilda Dias  
Instituto Superior da Maia. Portugal 
 
Jorge Soares  
Universidade da Madeira. Portugal 
 
Luísa Cagica Carvalho  
Universidade Aberta. Portugal 
 
Margarida Mascarenhas  
Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Portugal 
 
Maria José Carvalho  
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Portugal 
 
Mário Espada  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Nuno Abranja  
Instituto Superior de Ciências Educativas e Instituto Superior de Ciências da Administra-
ção. Portugal 
 
Paulo Nunes  
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Pedro Guedes Carvalho  
Universidade da Beira Interior. Portugal 
 
Pedro Rodrigues  
Instituto Politécnico Bragança. Portugal 
 
Roberto Reboredo Rodríguez  
Universidade de Las Palmas de Gran Canaria. Espanha 
 
Ricardo Salgado  
Escola Superior de Tecnologias do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
 
Teresa Costa  
Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal 
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3.4. Organização 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, em parceria con las Facul-

tades de Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Economía, Empresa y Turismo de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

ddd  
  

3.5. Destinatários 

Congressistas nacionais e internacionais, investigadores, académicos, estudantes, autarcas, 

especialistas e profissionais do desporto, turismo e do lazer. 

  

3.6. Parceiros Institucionais 

 

 
 
Setúbal contrasta entre a terra e o mar, a urbe e o natural, a tradição e a modernidade. No 

concelho e na capital do distrito, concentram-se importantes polos industriais e de serviços. 

Aqui, faz todo o sentido a imagem de marca: “Setúbal, é um mundo”. 

A população concentra-se fundamentalmente na cidade, apresentando as freguesias de 

Azeitão (atual união das freguesias de S. Lourenço e S. Simão), Sado e Gâmbia-Pontes-Alto 

da Guerra densidades populacionais significativamente baixas. 
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O concelho é montanhoso nas freguesias de Azeitão e de Setúbal, nesta última no território 

correspondente à antiga freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, áreas onde se situam parte 

das serras da Arrábida, de S. Luís e S. Francisco. 

O concelho de Setúbal, a cerca de 40 quilómetros de Lisboa, concilia, no conjunto das cinco 

freguesias, características urbanas e rurais. 

 
 

  

REDESPP – Rede de Escolas com Formação em Desporto do Ensino Superior Politéc-

nico Público, é uma rede que ocupa a totalidade do território continental, possibilitando uma 

intervenção coordenada na formação, na investigação e na intervenção na comunidade,         

visando o desenvolvimento do setor do desporto em Portugal. 

 

3.7. Parceiros Estratégicos 

 

O IPDJ, I. P., tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada para 

as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e privados, 

designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias 

locais. 
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O IPDJ, I. P., intervém na definição, execução e avaliação da política pública do desporto, 

promovendo a generalização do desporto, bem como o apoio à prática desportiva regular e 

de alto rendimento, através da disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros. 

A preservação da ética no desporto é ainda um dos escopos essenciais do IPDJ, I. P. 

De igual modo, o IPDJ, I. P., visa dinamizar o apoio ao associativismo, ao voluntariado e 

promoção da cidadania, à ocupação de tempos livres, à educação não formal, à informação 

e à mobilidade geográfica dos jovens em Portugal e no estrangeiro. Propõe-se, ainda, revi-

talizar o turismo jovem, em particular no que respeita à rede de pousadas da juventude e ao 

Cartão Jovem, de modo a incrementar a mobilidade, com ganhos de eficiência e economia. 

 

 

Com cursos nas áreas de formação inicial e de formação contínua, a Escola de Hotelaria e 

Turismo de Setúbal acompanha a evolução do setor, garantindo uma formação de excelência.  

Situada no antigo Quartel do 11 – um dos edifícios históricos da cidade de Setúbal – a Escola 

de Hotelaria e Turismo de Setúbal contribui para a resposta às necessidades atuais de quali-

ficação do setor turístico, sobretudo da região da Península de Setúbal. Como tal, a sua oferta 

centra-se nas áreas de cozinha/pastelaria, restauração e bebidas, gestão hoteleira e turismo de 

ar livre, através de cursos de Dupla Certificação e de cursos de Especialização Tecnológica.  

Com a capacidade para 300 alunos e situada num local privilegiado da cidade, disponibiliza 

estruturas como um hotel de aplicação, um restaurante de aplicação, um bar de aplicação, 

uma sala de análise sensorial, uma cozinha de produção e uma cozinha com estações de tra-

balho individuais, um auditório técnico de cozinha, uma pastelaria quente e fria e um auditó-

rio. Atualmente com um corpo docente composto por cerca de 30 profissionais com relevân-

cia profissional comprovada, aliado às infraestruturas de excelência, a escola garante não só 

a formação de topo dos seus diplomados como também uma dimensão de polo dinamizador 

da própria cidade de Setúbal, através da prestação de serviços a um leque diversificado de 

clientes e parceiros.  
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Seja através da organização ou do acolhimento de eventos, a escola mantém uma relação 

próxima com a os principais stakeholders da região envolvente, seja em contextos empresa-

riais, e ligados ao setor hoteleiro e do turismo, seja em contextos relacionados com a respon-

sabilização ambiental e social.  

 

 

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, também designada sob a forma abre-

viada por ERT-RL, foi criada pela Lei n.º 33/2013, de 16 de maio, diploma legal que lhe 

conferiu a missão de valorização e desenvolvimento das potencialidades turísticas da Área 

Regional de Turismo de Lisboa, que é coincidente com a Área Metropolitana de Lisboa. 

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa tem sede em Lisboa e uma delegação 

em Setúbal que integra um posto de informação turística. 

 

3.8. Parceiros/Apoios 

 

mm  
  

 
 
 

mm  
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 3.9. Parceiros/Colaboração 

mm mm  
 
 

 3.10. Parceiro Media 

 

mm mm  
 
 
 

 3.11. Revista Científica 

 

 
Acción Motriz – Tu revista científica digital – ISNN: 1989-2837. 
Edita: Associón Cientifica Cultural en Actividad Fisica y Deporte (ACCAFIDE). 
C/ León y Castilho, 26-28, 3º. 35004. Las Palmas de Gran Canaria (España). 
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4. PROGRAMA 

4.1. Programa Geral 
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4.2. Programa: Sessões Plenárias 

Dia 12 de abril de 2018 

 
Dia 13 de abril de 2018 
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4.3. Programa: Sessões Paralelas  

Comunicações Orais  
Período da manhã do dia 12 de abril de 2018 

  
 
Período da tarde do dia 12 de abril de 2018 
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Período da manhã do dia 13 de abril de 2018 

 
  
 
Período da tarde do dia 13 de abril de 2018 
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4.4. Programa: Mesas Redondas 

Dia 12 de abril de 2018 

  
 
 

Dia 13 de abril de 2018 
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5. RESUMO DAS INTERVENÇÕES NAS SESSÕES PLENÁRIAS 

Nota: Os interessados em obter as comunicações proferidas pelos pelos Keynote Speaker deverão solicitar 
a cedência aos autores. 
 
 
5.1. Professor Doutor Antonio González Molina 

"TENDENCIAS Y MODALIDADES DEL TURISMO ACTIVO EMERGENTE 
DE LA SOCIEDAD ACTUAL, EN ESPACIOS Y TERRITORIOS NATURALES. 

UNA PROPUESTA DE TAXONOMÍA DE ACTIVIDADES" 
 

DR. Antonio González Molina 
ULPGC / ACCAFIDE / España 

antonio.gonzalez@ulpgc.es 
 
 

5.2. Professora Doutora Elsa Pereira 

"DESPORTO, TURISMO, FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO" 
 

DRA. Elsa Pereira 
Universidade do Algarve/Portugal 

epereira@ualg.pt 
 
 
5.3. Professor Doutor José Hernández Moreno 

"LAS PRAXIS DE TURISMO ACTIVO EN ENTORNOS NATURALES:  
CONCEPTUALIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DISEMINACIÓN" 

Dr. José Hernández Moreno 
ULPGC / ACCAFIDE / España 

Jose.hernandezmoreno@ulpgc.es 
 
 
 
 
5.4. Professor Doutora Douto Jose Antonio Folgado  

"TURISMO Y DEPORTE. EL IMPACTO DE LAS MARCAS  
INTERNACIONALES EN EL TURISMO ACTIVO" 

 
DR. Jose Antonio Folgado 

Universidad de Extremadura/España 
jafolgado@unex.es 
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5.5. Professor Doutor Antonio González Molina 

"LA PRESERVACIÓN, DEFENSA Y DISFRUTE DE LOS PATRIMONIOS 
TANGIBLES E INTANGIBLES EN EL TURISMO DE NATURALEZA.  

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL " 
 

DR. Antonio González Molina 
ULPGC / ACCAFIDE / España 

antonio.gonzalez@ulpgc.es 
 

 
 

5.6. Professor Doutor Nuno Abranja 

"MARKETING RESPONSÁVEL EM DESTINOS SUSTENTÁVEIS" 

DR. Nuno Abranja 
ISCE / ISCA / Portugal 

antonio.gonzalez@ulpgc.es 
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6. RESUMO DAS INTERVENÇÕES NAS SESSÕES PARALELAS 

Nota: Os interessados em obter a bibliografia das comunicações apresentadas nas sessões paralelas deverão 
solicitar a cedência aos autores. 
 

6.1. Autores: Henrique Soares e Simas, Francisco Silva 

“Geoturismo e geoparques: uma análise crítica” 
 

Henrique Soares e Simas 1, Francisco Silva2 
E-mail: henriquesimas@campus.ul.pt1 

1IGOT – U. Lisboa 
2ESHTE e CEG-IGOT/U. Lisboa 

 
 

Resumo: 
 Na era da globalização, o setor do turismo tem sofrido alterações dinâmicas que 

se refletem na competitividade entre territórios e destinos turísticos. As estratégias têm 

passado, em grande parte, pela diversificação da oferta através de novos produtos como 

resposta às diferentes modalidades de que se reveste a procura.  

 O geoturismo é um segmento do turismo na natureza, que tem vindo a afirmar-se 

como produto âncora em alguns territórios com características peculiares em termos do 

seu património geomorfológico, geológico e paisagístico. Se não restam dúvidas que este 

é um produto de nicho muito específico, também é verdade que em determinados territó-

rios surge como aglutinador do produto global do destino.  

 Recorrendo a várias entrevistas a especialistas e à revisão bibliográfica, este artigo 

visa debater e ajudar a clarificar as estratégias dos territórios comprometidos com o geo-

turismo, e simultaneamente, esclarecer os aspetos principais que sustentam esta atividade. 

 Sendo polémicas algumas das intervenções que visam a facilitação da visita, estes 

territórios podem em certas situações, colidir com os princípios da conservação e preser-

vação do espaço natural, mas, por outro lado, podem contribuir para a valorização desses 

territórios e das suas comunidades. 

 
Palavras-chave: geoturismo, geoparque, ordenamento do território, desenvolvimento  
local. 
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6.2. Autores: António Brandão, Joel Pereira, Filipe Clemente 

“Análisis de la fiabilidad intra-e inter-observadores del  
Canyoning Assessment Tool” 

 

David Luís Sarmento1, António Brandão1, Joel Pereira1, Filipe Manuel Clemente1,2 

E-mail: davidluissarmento@gmail.com2  
1 Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço 

2 Instituto de Telecomunicação, Delegação da Covilhã, Portugal  
 
Resumen:  
 La existencia de varios manuales y formaciones, no garantiza un buen nivel téc-

nico. Para la medición del nivel de los practicantes es fundamental la utilización de un 

instrumento de evaluación, que cualquier formador / profesor / investigador pueda apli-

car. Objetivo: validar un instrumento de evaluación de las maniobras con cuerdas, para 

la modalidad de canyoning. Métodos: en el estudio participaron 28 individuos, entre ellos 

principiantes (<3 años de práctica) conocimientos básicos, y practicantes (≥ de 3 años de 

práctica) en la modalidad. Estos presentan un promedio de edades de 27,5 ± 7,89 años. 

La ejecución técnica se registró en vídeo para su posterior evaluación. Esta evaluación 

fue realizada, por tres observadores, experimentados en la modalidad y dos de ellos con 

varios años en la enseñanza superior. La evaluación fue repetida 20 días después, en las 

mismas circunstancias. Resultados: utilizamos la correlación intra-clase en el análisis 

intra- e inter-observadores, indicando niveles buenos y excelentes de fiabilidad. Conclu-

sión: después de analizar los resultados, percibimos que el CAT es un instrumento fiable, 

indicando concordancia entre las evaluaciones de los tres observadores. La magnitud de 

la correlación encontrada, indica criterios de evaluación claros, bien definidos y fáciles 

de evaluar e interpretar. 

 
Palabras-clave: deporte naturaleza y aventura, técnica, observación y análisis. 
 
 

 
 
  

                                                
2 Complexo Desportivo e Lazer Comendador Rui Soalheiro, 4960-320 Monte Prado, Melgaço, Portugal 
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6.3. Autores: Daniel Fernandes, António Brandão, Roberta Frontini, Jose Brañas, 
David Sarmento, Filipe Clemente 

“Análise exploratória entre os motivos para a prática do exercício físico em 
Canyoning, nacionalidade, género e grupos etários” 

 

Daniel Fernandes1*, António Brandão1, Roberta Frontini2, Jose Brañas1, David Sarmento1,  
Filipe Manuel Clemente1,3 

E-mail: daniel.tp.fernandes@gmail.com  
 

1Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, Portugal 
2 Instituto Politécnico de Leiria, Leiria, Portugal 

3Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã, Portugal 
 
 
Resumo: 
 O objetivo do estudo foi perceber quais as motivações para a prática do exercício 

físico no Canyoning, com a aplicação do questionário EMI-2, em portugueses e espanhol 

A amostra é constituída por 243 praticantes de canyoning, 105 praticantes de Portugueses 

e 138 Espanhóis, tendo como média de idades e desvio padrão respetivamente de (36,72 

± 8,58), no qual são 55 do sexo feminino e 188 do sexo masculino. 

 Os resultados mais evidentes foram a revitalização o prazer e a afiliação pelo 

canyoning. No que diz respeito à comparação entre género como referido anteriormente 

a revitalização e o prazer foram os mais evidentes. De destacar que na comparação entre 

nacionalidades foi enumerada com sendo de grande evidencia a afiliação a este desporto.  

 Observamos também que 60,5% dos praticantes de canyoning não realizam ativi-

dade física semanal suficiente. 

 Através dos resultados obtidos, observou-se que os motivos que levavam os in-

quiridos a praticar canyoning é o prazer, a revitalização e a afiliação que sentem pela 

modalidade. 

 
Palavras-chave: motivação, canyoning, desporto de natureza e aventura 
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6.4. Autores: Sérgio Matos, António Brandão, Joel Pereira, Filipe Clemente 

“Carga de treino, capacidade aeróbia e suas associações com o estado de bem-estar 
de atletas de trail running” 

 

Sérgio Matos1,3*, António Brandão1,3, Joel Pereira1,3, Filipe Manuel Clemente1,2, 
E-mail: sfcmatos@gmail.com3 

 
1Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, Portugal 

2Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã, Portugal 
3Unidade de Investigação e Treino em Trabalhos em Alturas e Atividades de Ar Livre 

 
 
Resumo:  
 O presente estudo propôs-se a analisar a relação entre variáveis relativas à carga 

interna e externa de treino e prova e as perceções de bem-estar medidas ao longo de um 

mesociclo. O estudo contou com a participação de 47 atletas dos campeonatos nacionais 

de trail running em Portugal (34,85  8,88 anos). Ao longo de 4 semanas, monitorizou-

se a perceção subjetiva de esforço (RPE), o tempo (min), a distância (m) e a perceção de 

bem-estar (questionário de Hooper). As correlações encontradas entre as variáveis do 

bem-estar e a perceção subjetiva de esforço (RPE) são correlações lineares e significativas 

com magnitude pequena. Entres as variáveis do teste de cooper e a carga das provas, 

verificamos que VO2máx correlacionou-se de forma linear negativa, com magnitude mé-

dia com a frequência de passada (pace). As conclusões do estudo sugerem que aumentos 

no consumo máximo de oxigénio resultam em melhorias da performance em atletas de 

trail running considerando a velocidade de deslocação em prova. 

 
Palavras-chave: monitorização do treino, sessão de RPE, GPS, desempenho, treino 
desportivo. 
 
  

                                                
3 Endereço para correspondência 
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6.5. Autores: António Brandão, David Sarmento, Joel Pereira, Filipe Clemente 
“Application and analysis of Perceived Risk Questionnaire in Canyoners to        

Portuguese and Spanish practitioners” 
António Brandão1*, David Sarmento1, Joel Pereira1, Filipe Manuel Clemente1,2 

1Instituto Politécnico de Viana do Castelo,  
Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, Portugal 

2Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã, Portugal   

 
Abstract: 
 Canyoning is part of Nature and Adventure Sports, being considered a risk activity, given 

the fact that places of this practice are difficult to access, with great instability and variability of 

terrain. Its practice is performed in sinuous, aquatic and vertical environments, so risks are exac-

erbated by isolation, among others, as the technical, physical, cognitive and even emotional com-

ponent. With this, our objective of the study was to understand the perception of the risk by the 

practitioners, with the application of the Perceived Risk Questionnaire in Canyoners (PQRc), Por-

tuguese and Spanish version. 247 canyoning practitioners were involved, 47.80% Portuguese 

practitioners and 51.40% Spaniards, having an average age and standard deviation respectively 

of 36.18 ± 7.69, in which 46 females and 201 males, with an average number of years of practice 

of 9.70 ± 7.07. These answered the PQRc by analyzing 6 dimensions: environmental; operational; 

cognitive; emotional; group behavior; and physiological, on a Likert scale of 1 to 4, being 1 never 

and 4 always.  

 Based on the results obtained, we verified that the sample has a perception of the risks 

inherent in the modality, since no dimension has values lower than 3.50 average. As far as na-

tionality is concerned, in the figures presented, there are only significant differences in the cog-

nitive dimension (p = 0.01; d = 0.30, small effect). When comparing gender, there are no signifi-

cant differences as well, however p<0.05, women show higher values than men. In general, in the 

sex and nationality group, it was observed that the operational dimension is the one that claims 

lower values: gender (p = 0.55, d = 0.09, no effect), nationality (p = 0.97, d = 0.00, without It is 

made); and the emotional dimension, which shows the highest values in gender (p = 0.34, d = 

0.17, no effect). Through this study, we conclude that the Portuguese and Spanish canyoning 

practitioners involved in this study, have a very high-risk perception of canyoning in the presented 

dimensions, being the most important of which, the emotional dimension and the minor the oper-

ational dimension. 

 
Keywords: Risk, Danger, Safety, Canyoning, Nature and Adventure sports 
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6.6. Autores: José Baptista, António Brandão, Joel Pereira, Filipe Clemente 

“Comparation the morphological and functional characteristics of elite and non-
elite group of obstacles course racing runners” 

 

José Baptista1, António Brandão1,2, Joel Pereira1,2, Filipe Manuel Clemente1,3 
E-mail: Baptistafunoutdoor@gmail.com4  

1 Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Desporto e Lazer, Melgaço, Portugal 
2 UNITAL, Portugal 

3 Instituto de Telecomunicações, Delegação da Covilhã, Portugal 
 

 
Abstrat:  
 This study aims to compare the morphological and functional characteristics of 

different groups of participants, with a sample of an elite group (n = 25) and a non-elite 

(n = 8) group of obstacle course race (OCR) runners. The results obtained demonstrated 

that there were no significant differences between the groups in any of the morphological 

characteristics analyzed. Regarding the functional aspects, elite practitioners with higher 

values did not obtain significant differences to the non-elite group in the different tests 

performed: from RM back squat (t=0.312; d=0.418); pull-up (t=0.386; d=0.357); throw-

ing of the medical ball (t=0.717, d=0.149); manual gripper dynamometer (t=0.943; 

d=0.029); SJ (t=0.144, d=0.609) CMJ (t=0.117, d=0.656) and DJ (t=0.501, d=0.277). In 

the agility tests, the differences between the groups were very small (t=0.731, d=0.145), 

and even in the RAST test, the non-elite group had the fastest values (t=0.757, d=0.122). 

It is concluded that, in general, there are no significant differences between elite and non-

elite groups. 

 
Keywords: Elite OCR, Power, Strength, Agility, Resistence. 
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6.7. Autora: Eunice Almeida Duarte 

“O turismo ativo como fator de atração turística para Setúbal” 
 

Eunice Almeida Duarte1 
 

E-mail: Eunice.duarte@campus.ul.pt  
1Doutoranda na Universidade de Lisboa/ Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e  

Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril 
 
 
Resumo:  

 O município de Setúbal, é conhecido pela diversificação dos seus recursos natu-

rais, nos últimos anos tem vindo a aumentar a sua procura enquanto destino turístico. 

O turismo surgiu como uma alternativa económica, no entanto, começam a surgir proble-

mas provocados por ele, destacando-se a sazonalidade da procura e a falta de uma oferta 

organizada. Sobretudo, devido à falta de oferta diferentes produtos turísticos e aproveita-

mento dos recursos existentes.  

 A adoção de novas estratégias de desenvolvimento turístico é, assim, essencial 

para que exista uma maior atratividade do destino, evitando que exista um grande efeito 

de sazonalidade, sendo fundamental que exista uma melhoria na qualidade, na ampliação 

e diversificação do produto turístico torna-se em um fator indispensável para o sucesso a 

longo prazo.  

 O lazer e o turismo são setores de ampla importância na economia contemporânea, 

apresentando um crescimento considerável nos últimos anos, sendo setores fundamentais 

para o desenvolvimento de muitas cidades, regiões e países. Atualmente, pretende-se que 

um destino turístico nos ofereça, além do descanso, outras atividades complementares, 

dentre as quais destacam-se pelo boom, ultimamente, atividades desportivas. 

 O presente trabalho identifica as principais linhas de investigação neste domínio, 

que aprofunda as fontes de dados disponíveis e analisar os recursos existentes no muni-

cípio em estudo. 

 Como tal, visa apresentar medidas para colaborar com o desenvolvimento turístico 

sustentável de Setúbal baseado no desenvolvimento de atividades de lazer ativo. Contri-

buindo para que o turismo ativo seja uma alternativa e complemento ao modelo atual de 

turismo, bem como aumentar a atratividade turística da cidade. 

 
Palavras-chave: Turismo Ativo, Desenvolvimento Sustentável, Destinos Turísticos, 
Atratividade Turística. 
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6.8. Autores: Tiago Pinto, João Nabais, Alexandre Real, Filipe Ferreira,          
Paulo Nunes 

“A Logística como atividade promotora do Turismo Activo:  Eventos e Lazer” 
 

Tiago Pinho1, João Nabais2, Alexandre Real3, Filipe Ferreira4, Paulo Nunes5 
tiago.pinho@esce.ips.pt1, joao.nabais@esce.ips.pt2, areal@sfori.com3, fferreira@sfori.com4,  

E-mail: paulo.nunes@ese.ips.pt5 

 

1 Escola Superior de Ciências Empresariais, Instituto Politécnico de Setúbal 
2 Escola Superior de Ciências Empresariais, Instituto Politécnico de Setúbal  

3 SFORI People Upgrade Company 
4 SFORI People Upgrade Company  

5 Escola Superior de Edução, Instituto Politécnico de Setúbal 
 
 
Resumo:  
 O turismo assume uma importância económica e social cada vez maior, promotor 

de riquezas e desenvolvimento socioeconómico nos países acolhedores. Portugal dispõe 

de eventos que projetam o que somos a nível internacional e que contribuem para dina-

mizar economias locais. Surgem novas empresas no setor que procuram singrar num mer-

cado competitivo.  

 Procura-se conseguir oferecer mais atividades com os mesmos recursos ou ofere-

cer mais atividades num mesmo período temporal. Este tipo de abordagem tem obrigado 

a um planeamento cuidado e uma organização transversal entre todos os departamentos 

da empresa. Neste sentido, torna-se fulcral uma correta comunicação para coordenar 

ações de modo a disponibilizar os recursos no momento exato na quantidade pretendida 

e qualidade acordada. A utilização da metodologia just-in-time e de uma abordagem pull-

flow, permitem realizar uma gestão adequada dos recursos procurando maximizar o nú-

mero de services provided de turismo activo.  

 Esta comunicação pretende clarificar como uma operação logística conveniente-

mente dimensionada permite alicerçar a realização de mais eventos/atividades com os 

mesmos recursos e com isso aumentar a rentabilidade da empresa oferecendo uma maior 

competitividade da mesma num mercado fortemente competitivo. Estas afirmações são 

ilustradas com exemplos retirados do dia-a-dia em duas vertentes distintas: a organização 

de eventos (atividade pontual de grande intensidade) e hotelaria (atividade contínua com 

alguma regularidade). 

 
Palavras-chave: Logística, Planeamento, Turismo, Eventos, Gestão de Projetos, Comu-
nicação, Sazonalidade. 
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6.9. Autores: Eunice Almeida Duarte, Fernando Felizardo 

“Os eventos desportivos no desenvolvimento dos municípios da  
centralidade da Arrábida” 

 

Eunice Almeida Duarte1 
E-mail: Eunice.duarte@campus.ul.pt  

 

Fernando Vasques Felizardo 
vasques.felizardo@signatureconcept.pt2  

1Doutoranda na Universidade de Lisboa/ Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e Escola de 
Hotelaria e Turismo do Estoril 

2 Doutorando na Universidade de Sevilha/EIDUS 
 
 
Resumo: 

 Em Portugal, existe uma cultura enraizada da prática desportiva, permitindo a re-

alização de eventos desportivos de repercussão internacional, sendo um país ao qual é 

reconhecida a capacidade de os organizar. O que torna esses eventos uma ferramenta vi-

ável para a promoção e fidelização dos destinos. 

 Os eventos desportivos de pequena escala, têm um impacto no destino muito po-

sitivo. Atendendo que permite um menor investimento em infraestruturas e uma maior 

interação dos atores locais. 

 A realização da atividade turística inerente à participação nesses eventos, neces-

sita como salvaguarda a preservação do ambiente, recursos naturais, desenvolvimento 

territorial e qualidade de vida da população local. Garantindo a sustentabilidade dos des-

tinos turísticos todas as suas dimensões. 

 A pertinência do estudo tem como objetivo de identificar uma política de eventos 

que permita um desenvolvimento da centralidade Arrábida, para que os impactos econó-

micos, sociais e ambientais sejam um fator de desenvolvimento local sustentável. 

 Assim, foi analisado o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida, e 

análise de casos. Verificou-se que os impactos do evento serão positivos, destacando-se 

mais-valias ao nível sociocultural. Este estudo viabiliza algumas propostas de planea-

mento de eventos, que permitem maior sustentabilidade turística dos municípios e uma 

gestão eficiente dos recursos naturais da Arrábida. 

 
Palavras-chave: Eventos desportivos, Desenvolvimento territorial, Destinos Turísticos, 
Política de eventos. 
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6.10. Autoras: Tânia Zacarias, Ana Isabel Inácio 

O fitness na oferta turística: férias mais ativas nas regiões de Lisboa e Algarve” 
 

Tânia Zacarias1, Ana Isabel Inácio2 
E-mail: taniazacarias@sapo.pt 

 
1IGOT – Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, UL 

2ESHTE – Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 
 
 
Resumo:  
 O aumento da população envelhecida, os desequilíbrios alimentares, o stress e o 

sedentarismo refletem as principais sintomatologias da sociedade atual. Logo, a impor-

tância no desenvolvimento de produtos de lazer e turismo que possam responder às novas 

práticas turísticas.  

 O presente estudo tem como premissa perceber a importância do fitness como 

parte integrante da oferta turística nas regiões de Lisboa e Algarve. A existência do giná-

sio em instalações hoteleiras e termais foi o principal indicador que permitiu classificar 

esta oferta como potencialmente relevante para o estudo proposto.   

 A metodologia seguida assentou na revisão bibliográfica e leitura de dados esta-

tísticos já existentes, que permitissem o enquadramento deste tema nos estudos turísticos. 

Seguiu-se uma análise dos websites a uma amostra constituída por estabelecimentos ho-

teleiros e um termal, nas regiões de Lisboa e Algarve, nos anos de 2011 e 2018. 

 Os resultados da análise determinaram que o fitness ainda não é significativo na 

oferta turística, no entanto verificou-se que atualmente alguns casos já têm programas que 

integram o exercício físico.  

Por conseguinte, a oportunidade do turismo inovar, criar e educar os clientes para um 

estilo de vida mais saudável, e por outro lado, proporcionar férias mais ativas para os que 

praticam exercício físico regularmente. 

 
Palavras-chave: Turismo, Fitness, Hotel, Estabelecimento Termal. 
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6.11. Autora: Teresa Maria Gamito  

“Água e Natureza: o potencial do Alqueva para o turismo e os desportos náuticos”  
Teresa Maria Gamito1 

E-mail: tmgamito@gmail.com  
 

1Consultora / Consultant 
 

 
Resumo:  
 A albufeira de Alqueva é o maior lago artificial da Europa, dotado de margens 

recortadas e ilhas diversificadas e de um território envolvente em parte classificado como 

Rede Natura 2000. Água e Natureza são dois dos 10 ativos estratégicos da Estratégia de 

Turismo 2027 (e não são os únicos que ocorrem nesta região). No entanto, este potencial 

está ainda muito pouco aproveitado.  

 Pretende-se, com esta comunicação, apresentar um contributo para o aproveita-

mento do potencial turístico do Alqueva, focando sobretudo nos dois ativos estratégicos 

referidos: o plano de água de Alqueva pode constituir um ativo relevante para a prática 

de desportos náuticos, nas suas várias vertentes (aprendizagem, lúdica e competi-

ção/treino), para a pesca lúdica, ou apenas para o lazer (passeios de barco, praias fluviais, 

contemplação da paisagem); ainda o plano de água, mas também a sua envolvente, são 

locais muito valiosos para a observação de espécies de fauna e de flora emblemáticas (e 

algumas em vias de extinção). 

 Uma aposta estratégica no potencial do Alqueva permitirá tirar partido destes dois 

ativos estratégicos não só para aumentar a atratividade de Portugal como destino turístico, 

mas também para contribuir para a valorização dos territórios do interior.  

 
Palavras-chave: Água, Alqueva, Desenvolvimento regional, Desportos náuticos,       
Natureza, Turismo 
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6.12. Autores: André Silva, Miguel Camões, Joel Pereira, Filipe Clemente 

“Injuries among Portuguese Skiers and Snowboarders”  
 

André Martins1, Bruno Silva1, 2, 3, Miguel Camões1, Joel Pereira1, 4, Filipe Manuel Clemente1, 5 
 

1 School of Sport and Leisure, Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Melgaço, Portugal 
2 Research Center in Sports Sciences, Health and Human Development (CIDESD), Vila Real, Portugal 

3 Faculty of Education and Sport Sciences, University of Vigo, Pontevedra, Spain 
4 Unidade de Investigação e Treino em Trabalhos em Alturas e Atividades ao Ar Livre, UNITAL, School 

of Sport and Leisure, Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Melgaço, Portugal 
5 Instituto de Telecomunicações, Covilhã, Portugal 

 
 
Abstract: 
 Skiing has been present in Portugal since around 1918, but with the introduction 

of Snowboarding into the world there has been a huge increase in the number of winter 

sports enthusiasts during the last 50 years. Since these sports are considered to have a 

relatively high injury risk, the changes in the demographic profile have influenced the 

injury patterns associated with Skiing and Snowboarding. This study’s aim is to analyse 

and compare the associated injury profiles, mechanisms and possible prevention strate-

gies from Portuguese Skiers and Snowboarders. A 2-years retrospective questionnaire 

was created and shared with the winter sports community in Portugal. A total of 218 

Individuals participated in this study, of which 87 (40%) of them were Skiers, 113 (52%) 

Snowboarders and 18 (8%) practised both sports. A total of 107 (49%) subjects were 

injured, with 42 (39.3%) Ski related and 72 (67.3%) Snowboard related injuries. The most 

frequent body location of injury was the knee in both sports (59.5% in Ski and 31.9% in 

Snowboard), 17% of the whole sample didn’t use any protective gear. This study verified 

that Snowboarding has a higher risk of injury compared to Skiing and climate conditions 

were not the main cause of injury. 

 
Keywords: Injuries; winter sports; descriptive analysis; sports and nature. 
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6.13. Autor: Fernando Vasques Felizardo 

“O Storytelling como ferramenta de promoção simultânea de um destino turístico 
e de um produto, estudo de caso Estrella Damm – Mediterraneamente, e a sua 

adaptabilidade como conceito para a promoção de Tomar e a                        
Herança Templária em Portugal” 

 

Fernando Vasques1
 

E-mail: vasques.f@gmail.com 
 

1Doutorando em Turismo na Universidade de Sevilha – EIDUS 
 
 

Resumo:  
 A Estrella Damm desenvolveu um conceito de comunicação desde 2009 que pode 

ser aceite como um referencial de sucesso com o uso do Storytelling, associando a pro-

moção do Destino, o Place and City Branding, o Turismo Activo, Lazer e Desporto, Cul-

tura e o Património, com a estratégia de “Product Placement”. Destacando a gastrono-

mia, a cultura etnográfica, e um “modos vivendis”, capaz de gerar a memorabilidade, mas 

também o desejo de experienciação e vivência. 

 Pretende-se com este estudo de caso entender a com exatidão relativa, se o mesmo 

modelo concepcional implementado pelo conceito “Mediterrânicamente™” poderá ser 

extrapolado para a promoção de Tomar - Herança Templária em Portugal. 

 No mesmo aferir-se-á o crescimento anual da notoriedade/visibilidade da 

marca/produto através do canal YouTube como centralizador de distribuição digital da 

campanha e por extrapolação do destino/oferta de produto turístico, atendendo que a pro-

moção de um está implícita noutro. 

 Possibilitará ainda este estudo recolher dados de investigação preliminar para en-

tendimento da importância de associação do produto à promoção do destino turístico, ou 

mesmo do destino se associar a um produto como elemento de promoção própria. Gerará 

o presente através das considerações finais um direccionamento para novas linhas de in-

vestigação. 

    
Palavras-chave: Storytelling, Turismo Activo, Estrella Damm, Mediterraneamente,  
Tomar, Templários. 
  



CITADNS´2018 - LIVRO DE ATAS  
Congresso Internacional de Turismo Activo, Desporto, Natureza e Sustentabilidade 
Instituto Politécnico de Setúbal | 12, 13 e 14 abr.2018 
 

 
 

    36/53 

6.14. Autores: Daniel A. Almeida, David Calado, Vasco Coelho, Ricardo Calado 

“Cicloturismo de natureza no Parque Natural do Vale do Guadiana em Mértola” 
  

Daniel A. Almeida1, David Calado1, Vasco Coelho1, Ricardo Salgado2 

E-mail: daniel.alexandre.almeida99@gmail.com 
 

1ESTS-IPS, Curso de Licenciatura em Tecnologias do Ambiente e do Mar, Escola Superior de Tecnologia 
de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, Rua Vale de Chaves, Campus do IPS, Estefanilha, 2910-
761 Setúbal, Portugal. 
2 ESTS-IPS-CINEA, Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, Rua 
Vale de Chaves, Campus do IPS, Estefanilha, 2910-761 Setúbal, Portugal.  
 
 
Resumo: 
 Mértola é uma vila do interior do Alentejo situada no centro do parque Natural do 

Vale do guadiana. A vila apresenta como principais problemas, o êxodo rural e, uma das 

formas de inverter esta situação, passa pelo aumento das ofertas turísticas da região. Exis-

tem algumas atrações turísticas que são exploradas na região, mas que incidem principal-

mente nos desportos ligado ao rio, como canoagem e outros desportos náuticos [1] e por 

via terrestre associadas a caminhadas [2]. Este trabalho propõe-se a desenvolver um pro-

jeto para uma rota turística de cicloturismo pelo Parque Natural do Vale do Guadiana com 

saída do centro da vila de Mértola e até cascata do Pulo do Lobo (num total de 36 km ida 

e volta), com passagem pelo Moinho de Escalda. A ideia consiste em disponibilizar bici-

cletas, por aluguer, á população ou aos visitantes para poderem usufruir da bicicleta, das 

paisagens e do desporto e depois devolver num dos postos de recolha disponibilizados 

pelo Município. O uso da bicicleta para visitar um parque natural torna-se uma alternativa 

à deslocação por veículo, sendo uma forma de turismo mais ambientalmente sustentável, 

para além de se poder usufruir de paisagens únicas, não acessíveis por veículos. Outra 

grande vantagem da proposta, é a possibilidade de praticar desporto e exercer esforço 

físico contribuindo para um estilo de vida saudável. É apresentado o circuito, a análise 

económica e atividades complementares ao longo do circuito, como resultado da análise 

ao percurso definido e a forma de viabilizar a processo de implementação do projeto.  

 
Palavras-chave: Cicloturismo; Bicicleta, sustentabilidade, estilo de vida, mobilidade 
Referencias 
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6.15. Autores: Ana Marçal Borralho, Ricardo Salgado 

“Importância da qualidade da água na atração turística regional” 
 

Anabela Marçal Borralho1, Ricardo Salgado2,3 
E-mail: af_mb@live.com.pt 

 
1 ESTB-IPS, Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal, Rua Américo 

da Silva Marinho, 2839-001 Lavradio, Portugal. 
2 ESTS-IPS-CINEA, Escola Superior de Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, 

Rua Vale de Chaves, Campus do IPS, Estefanilha, 2910-761 Setúbal, Portugal. 
3 LAQV, REQUIMTE, Departamento de Química, FCT, Universidade Nova de Lisboa. 

 
Resumo: 
 A costa atlântica portuguesa apresenta um grande potencial para as práticas des-

portivas e usos de toda a linha de costa como zonas balneares. Existem diversas modali-

dades desportivas praticadas na costa como náutica de recreio, vela, surf, kitesurf, bo-

dyboard, natação entre outras. Nestas atividades, os utilizadores estão em contacto com a 

água e é necessário garantir a qualidade das águas balneares e das areias nas zonas cos-

teiras. Para isso, são realizados um conjunto de analises microbiológicas que asseguram 

a sua qualidade do seu uso sem risco para utilizadores. Estas análises são mais recorrentes 

durante a época balnear [1] quando existem mais utilizadores, no entanto, fora deste pe-

ríodo estas zonas balneares continuam a ser usadas por surfistas, pescadores, etc. Pre-

tende-se com este trabalho evidenciar a importância da monitorização da qualidade das 

águas balneares costeiras para assegurar a continuidade turística anual destas zonas. 

 Como resultado das alterações climáticas, o período de uso da agua balnear tende 

a ser mais extenso.  Vai-se apresentar o caso de estudo das praias da zona da Ericeira, 

conhecida pela sua atração por surfistas durante praticamente todo o ano relacionando as 

variações da qualidade microbiológica da água ao longo do ano e a sua relevância para a 

atração de mais turistas para a região. 

 
Palavras-chave: Deporto; qualidade microbiológica da água balnear; sustentabilidade 
turística  
 
 [1] Portaria n.º 173/2017, de 26 de maio, que procede à identificação das águas balneares para o ano de 
2017 bem como à qualificação como praias de banhos e das praias marítimas. 
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6.16. Autores: Paulo Nunes, Carlos Colaço 

“A gestão do desporto ao serviço da náutica de recreio: contributo para a criação 
de modelo de gestão para o surfing em Portugal” 

 

Paulo Nunes1,3, Carlos Colaço2 
E-mail: Paulo.nunes@ese.ips.pt1,3 

 
1ESE-IPS – Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal 
2FMH-UL – Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa 
3CeSA – Centro de Estudos Sobre África, Ásia e América Latina ISEG-UL 

 
 
Resumo: 
 O desenvolvimento dos desportos de ondas, implicam um processo pensado, 

planeado e estrategicamente conduzido, visando a obtenção de objetivos previamente 

explicitados, podendo ser alcançados com maior objetividade se existir um planeamento 

definido.  

 Um modelo de gestão assente numa análise estratégica da realidade nacional, 

que permita identificar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, visando a tomada 

de decisão pelas áreas de negócio existentes, que permitam satisfazer as necessidades 

dos consumidores dos desportos de ondas, sendo por isso, crucial a existência de um 

plano estratégico para a definição da linha de ação das organizações dos setores pú-

blico e privado e que operam no mercado. 

 O principal objetivo deste estudo relaciona-se com a realização de uma análise 

estratégica efetuada às entidades que promovem o turismo náutico, na vertente da náutica 

de recreio, que operam no território nacional, visando contribuir para a criação de um 

modelo referencial para a sua gestão, assente em premissas claras e objetivas, quanto à 

eficácia e eficiência da gestão de recursos e obtenção de eventuais objetivos estratégicos. 

 
Palavras-Chave: Análise estratégica, Desportos de ondas, Gestão do desporto, Modelo 
de gestão, náutica de recreio, Turismo náutico. 
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6.17. Autores: Namércio Cunha, Sandra Loureiro, Eduardo Sarmento 

“Social partner characteristics as facilitators of the wine co-creation experiences” 

Namércio Cunha1, Sandra Loureiro2, Eduardo Sarmento3 
E-mail: namercio@gmail.com 

 
1Namércio Cunha, University Lusofona and ESHTL. 

2Sandra Maria Correia Loureiro2, Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).  
3Eduardo Moraes Sarmento, University Lusofona and ESHTL. 

 

 
Abstract: 

This study explores a dyadic perspective of wine producers and distributors using con-

ducting and analysing 44 in-depth interviews among members of top managers of wine 

producers and wine distributors. They represented 22 companies and 11 exchange rela-

tionships. Data gathered by the interviews were processed through the application of spe-

cialized software (WEBQDA) to develop the content analysis based on the Grounded 

Theory. Findings identify Personal Social Capabilities and Organizational Social Capa-

bilities as new constructs of Partner Characteristics, employed to describe the Relation-

ship Quality (RQ) between two important players of the market. The main findings high-

light Personal and Organizational Social Characteristics as core elements to develop an 

interactive relationship quality among stakeholders. 

 
Keywords: Relationship Quality; Personal Social Characteristics; Organizational Social 
Characteristics; Co-creation; Wine sector. 
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6.18. Autores: Ricardo Vidigal, Luís Monteiro, André Peres, André Sobral, Paulo 
Nunes, Teresa Figueiredo  

“O território do concelho de Sines e a oferta náutica desportiva, um cluster ao ní-
vel do crescimento turístico da costa alentejana” 

 
Ricardo Vidigal1, Luís Monteiro1, André Peres1, André Sobral1, Paulo Nunes1,2, Teresa Figueiredo1,3 
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3Centro de Investigação em Qualidade de Vida - CIEQV, ESDRM. Portugal 
 

 

Introdução: O concelho de Sines pertence ao litoral sudoeste de Portugal, no distrito de 

Setúbal, na Província do Alentejo. É limitado a sul pelo concelho de Odemira, a norte e 

nordeste Santiago do Cacém e a oeste apresenta o litoral no Oceano Atlântico. Tem uma 

área de 203.30 km², com 30 km de costa, nos quais existem aproximadamente dezasseis 

praias com potencial para turismo desportivo, uma estratégia de desenvolvimento do 

turístico cada vez mais utilizada por destinos turísticos consolidados (Ramallal et al., 

2010). Objetivos: Identificar e descrever a oferta de atividades náuticas desportivas no 

concelho de Sines. Métodos: Em 2016, decorreu o preenchimento de questionário por 

parte de nove instituições sediadas no concelho de Sines. Resultados: Três instituições 

não tinham fins lucrativos e do total, sete estavam localizadas em Sines e duas em Porto 

Covo. Seis eram de direito privado e três de direito público. Apenas quatro apresentam 

sócios, num total de 771, o que significa existir uma grande ênfase no lazer e recreação, 

e naturalmente, no turismo. Num total de 2650 praticantes, mais de 50% encontrava-se 

envolvido no surf, seguido de atividades subaquáticas, vela, pesca desportiva e remo. Era 

quase nula a existência de modalidades adaptadas e enquadramento técnico com 

qualificação académica superior. Conclusões: Foi evidente uma marcante oferta de ativi-

dades náuticas desportivas no concelho, com maior ênfase no surf e elevado número de 

praticantes. A não oferta de atividades aquáticas adaptadas e espaço para formação aca-

démica superior revelam um potencial para melhoria da oferta, fator que seguramente se 

afirmará como cluster para o turismo. 

 

Palavras-chave: Território; Sines; Atividades náuticas; Cluster; Turismo. 
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6.19. Autores: José Reis, João Silva, Nuno Santos, Paulo Nunes, Teresa Figueiredo  

“Análise das condições e prática de atividades náuticas desportivas no concelho do 
Seixal – a relação associativismo e turismo” 
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Introdução: Portugal é um país predestinado para a dinamização de desportos náuticos 

e novas perspetivas do turismo no sentido de uma conceção ativa de atividades reinforça 

a importância do turismo desportivo (Gibson, 2004). Objetivos: Analisar as condições 

das atividades náuticas desportivas no concelho do Seixal. Métodos: Preenchimento de 

um questionário por parte de cinco instituições com sede no concelho do Seixal, nomea-

damente Sub Nautilus, Clube Recreativo da Cruz de Pau, Escuteiros Marítimos do Seixal, 

Clube de Canoagem da Amora e Associação Naval Amorense. Resultados: Observou-se 

a existência de 1690 sócios na totalidade das instituições, todas elas com atividade regular a partir de 

1991, exceção feita ao Grupo Recreativo da Cruz de Pau (1954). Observou-se como atividades dinamizadas 

a vela (com 27 equipamentos na instituição), canoagem (entre 60 e 70 equipamentos), atividades subaquá-

ticas (155 equipamentos) e pesca desportiva (55 equipamentos). Existiam 612 atletas dos quais apenas 120 

no âmbito das modalidades desportivas canoagem e em representação de uma instituição. A maioria dos 

praticantes encontrava-se envolvido em atividades subaquáticas, onde se incluíam 247 praticantes acima 

dos 31 anos de idade. Conclusões: Verificou-se uma perspetiva no sentido do associativismo 

no concelho do Seixal a este nível, com as instituições a apresentarem vários sócios e 

atletas de competição e menos direcionadas para a vertente turística. Uma das limitações 

do estudo foi a não análise da totalidade de instituições do concelho, onde se inclui a 

Associação Náutica do Seixal que dinamiza várias atividades náuticas e associados. O 

concelho apresenta boas condições naturais para potenciação do turismo, nesse sentido 

as instituições devem procurar compatibilizar a sua função no associativismo, que é bem 

visível, com a dinâmica turística. 

 
Palavras-chave: Seixal; Atividades Náuticas; Prática; Condições. 
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7. INTERVENIENTES NAS MESAS REDONDAS 

7.1. Intervenientes: Francisco Silva, Teresa Bento, Elsa Gavinho, André Martins 

MESA REDONDA I 

"Benchmarking no Desporto e Turismo Activo" 

Doutora Teresa Bento                                                         
 ESDRM / IP Santarém 

Doutora Elsa Gavinho                                                     
ESHTE / CEG-U. Lisboa e Caminhos da Natureza 

Doutor André Martins                                                          
Bike Tour Portugal / Sócio Gerente 

Moderador: Doutor Francisco Silva                      
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril   

 
 
 
7.2. Intervenientes: Natália Henriques, Bárbara Leão, José Saleiro, Maria Pereira 

MESA REDONDA II   

"Oportunidades do Portugal e Horizonte 2020"   

Dra. Bárbara Leão                                                                                    
Biovilla 

Dr. José Saleiro                                                                           
Vertente Natural 

Dra. Maria Clara Pereira                                                                       
Entidade Regional de Turismo de Lisboa 

Moderadora: Dra. Natália Henriques                             
ADREPES  
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7.3. Intervenientes: Luís Liberato, Joaquim Gomes, Hugo Sousa, César Costa 

MESA REDONDA III 

"Política de Eventos e Desenvolvimento territorial"  

Dr. Joaquim Gomes                                            
Diretor da Volta a Portugal em Bicicleta, Podium Eventos 

Dr. Hugo Sousa                                                               
Diretor Geral da HMS Sport Consulting, Organização de Eventos 

Dr. César Costa                                                                   
Presidente do Conselho de Administração da Promotorres, Empresa Municipal 

Moderador:  Mestre Luís Liberato 
Câmara Municipal de Setúbal 

 
 
 
7.4. Intervenientes: Ana Barbosa, José Saleiro, Carlos Cruz, Jorge Pereira 

MESA REDONDA IV   

"Empresas de Animação Turística" 

Dr. José Saleiro                                                              
Empresa Vertente Natural 

Sr. Carlos Cruz                                                                   
 Empresa Mira Sado 

Dr. Jorge Sintra Pereira                                                         
Empresa Passeios e Companhia 

Moderadora:  Dra. Ana Barbosa                                     
  Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APECATE   

  



CITADNS´2018 - LIVRO DE ATAS  
Congresso Internacional de Turismo Activo, Desporto, Natureza e Sustentabilidade 
Instituto Politécnico de Setúbal | 12, 13 e 14 abr.2018 
 

 
 

    44/53 

7.5. Intervenientes: Maria João, Luís Teixeira, Sara Batista, José Sampaio, Nuno 
Sousa 

MESA REDONDA V 

"A Prestação de Serviços de Excelência na Hotelaria e Restauração no âmbito do 
Turismo Activo" 

Dr. Luís Ahrens Teixeira                   
Hotel Herdade da Cortesia 

Dra. Sara Batista                            
Hotel Martinhal Sagres 

Dr. José Sampaio                                                                                         
Hotel  FeelViana Hotel  

Dr. Nuno Avelar Sousa                                                                          
 Empresa Sniper 

Moderadora:  Dra. Maria João                                              
Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal 

 
 
 
7.6. Intervenientes: Jorge Carvalho, Rui Coimbra, Anabela Reis, Carlos Morgado 

MESA REDONDA VI 

"Turismo Acessível em Portugal: Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças" 

Dr. Rui Coimbra                                                                                 
Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral 

Dra. Anabela Reis                                                                                      
Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal 

Dr. Carlos Morgado                
Turismo de Cabo Verde 

Moderador:  Especialista Jorge Carvalho                                                                        
ESE-IPS 
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7.7. Intervenientes: Graça Gonçalves, Márcia Silva, Madalena Vidigal, Fátima 
Silva 

MESA REDONDA VII 
 
Projeto "BACCHUS SME: Organizational Diagnosis and B-Learning Tool for En-
hancement of the Wine Tourism"  

Márcia Silva                                                                                
Coordenadora Nacional do Projeto BACCHUS SME 

Madalena Vidigal                                                                                     
 Blog Entre Vinhas - Relatos de uma Enoturista              

Dra. Fátima Silva                                                                                     
Rota de Vinhos da Península de Setúbal 

Moderadora: Dra. Graça Gonçalves                                     
Sócio-gerente da AidLearn, Consultadoria em Recursos Humanos, Lda. 

 
 
 
7.8. Intervenientes: Ricardo Salgado, Antónia Correia, Rui Costa, Aldina Soares 

MESA REDONDA VIII 

"Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Turismo Activo" 

Doutora Antónia Correia                                                                                                          
Diretora da Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia 

Lic. Rui Manuel Reis Costa                                                                                                
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

Doutora Aldina Soares                                                                                                     
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 

Moderador:  Doutor Ricardo Salgado | EST-IPS 
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8. RESUMO DOS POSTERS SUBMETIDOS AO CITADNS´2018 

Nota: Os interessados em obter a bibliografia inerente aos posters apresentados durante o CITADNS´2018, 
deverão solicitar a cedência aos autores. 
 
8.1. Autores: Irina Carvalho, Pedro Gomes, Gonçalo Fernandes, Cátia Ferreira, 
Fernando Santos 

“O associativismo e proporcionar de ofertas náuticas desportivas no concelho da 
Moita - um potencial de atração turística”  

 

E-mail: fernando.santos@ese.ips.pt 
 

Irina Carvalho1, Pedro Gomes1, Gonçalo Fernandes1, Cátia Ferreira2,3, Fernando Santos1,4 
 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal. Setúbal, Portugal 
2Instituto Piaget, ISEIT, Campus Universitário Almada, Portugal 

3Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, Universidad de 
 Extremadura, Espanha 

4Centro de Investigação em Qualidade de Vida - CIEQV, ESDRM. Portugal 
 

 

Introdução: Atualmente, um novo rumo no turismo conduziu a que um local com mar e sol seja 

considerado como potencial destino no âmbito do turismo desportivo (Gammon & Robinson, 

2003), sendo nesse sentido importante caracterizar a oferta desportiva nos concelhos de Portugal 

Objetivos: Analisar a oferta náutica desportiva no concelho da Moita. Métodos: Foi utilizado 

um modelo de inquérito no ano 2016 visando responder aos objetivos do estudo junto de cinco 

instituições do concelho da Moita. Resultados: Foi verificado o desenvolvimento de várias mo-

dalidades náuticas desportivas: Vela, Canoagem, Barcos Típicos, Pesca Desportiva e também 

modalidades culturais: Regatas de Barcos Típicos do Tejo e Regatas de Barcos Típicos Teleco-

mandados. As cinco instituições encontravam-se distribuídas por três freguesias (Moita, Alhos 

Vedros e União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos). Quatro apresentavam âm-

bito regional/local e apenas uma, âmbito nacional. Na totalidade em atividade anteriormente a 

1988, sendo a instituição mais antiga de 1947. 67% dos inquiridos indicaram que o acesso ao 

plano de água se fazia através da praia e que 80% dos materiais disponíveis pertencia aos prati-

cantes, sendo 68% da prática de lazer e recreação e não existindo oferta de modalidades despor-

tivas adaptadas. Conclusões: A oferta de atividades náuticas desportivas no concelho da Moita é 

assente num forte associativismo com tradição de vários anos e disperso pelos concelhos, que 

proporciona fundamentalmente prática de lazer e recreação no âmbito da autonomia do praticante, 

o que se afirma como interessante do ponto de vista estratégico na possível criação de futura 

atração turística. 

 
Palavras-chave: Associativismo; Freguesias; Moita; Atividades náuticas.  
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8.2. Autores: Ana Almeida, Gonçalo Costa, Gonçalo Assunção, Ana Pereira, Mário 
Espada 

“Caracterização das motivações para envolvimento em atividades desportivas em 
função do género no distrito de Setúbal – aspeto relevante para a  

promoção turística” 
 

Ana Almeida1, Gonçalo Costa1, Gonçalo Assunção1, Ana Pereira1,2, Mário Espada1,3,4 

E-mail: mario.espada@ese.ips.pt 
 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal. Setúbal, Portugal 
2Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano - CIDESD. Portugal 

3Instituto Piaget, ISEIT, Campus Universitário Almada, Portugal 
4Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana - CIPER, FMH. Portugal 

 

Introdução: Foi previamente indicado que os homens são mais motivados que as mulhe-

res do ponto de vista da competição na prática desportiva, assim como por atividades de 

risco (Deaner et al., 2016). Contudo, é cada vez mais observável no quotidiano um cres-

cente envolvimento das mulheres em prática desportiva, nomeadamente em atividades de 

contacto com a natureza como o trail, surf, entre tantas outras. Objetivos: Caracterizar a 

motivação para envolvimento em atividades desportivas em função do género no distrito 

de Setúbal, um aspeto relevante para a promoção turística na perspetiva da população-

alvo. Métodos: A amostra foi de conveniência, uma vez que todos os participantes prati-

cavam regulamente atividade física. Foram selecionados 75 indivíduos do género mascu-

lino e o mesmo número do género feminino, que preencheram o Questionário de Motiva-

ção para as Atividades Desportivas, instrumento constituído por 30 itens, agrupados em 

6 fatores. Resultados: Verificou-se que os elementos do género masculino se envolviam 

em prática entre três a quatro dias por semana, valor superior quando comparado com as 

mulheres, que indicaram um a dois dias por semana. Ao nível dos fatores de motivação, 

observou-se uma atribuição de maior importância a aspetos como “objetivos desporti-

vos”, “orientação para o grupo” e “excitação” com os valores a não serem estatísticamente 

significativamente diferentes entre géneros, a saber, respetivamente entre homem e mu-

lher: “Realização/estatuto” (2.33±1.19 vs. 2.07±1.20), “objetivos desportivos” 

(3.69±1.05 vs. 3.55±1.00), “orientação para o grupo” (3.23±1.09 vs. 3.34±1.11), “excita-

ção” (4.08±0.82 vs. 4.14±0.30), “divertimento” (3.26±1.15 vs. 3.11±1.15) e “influência 

social” (2.62±1.19 vs. 2.95±1.19). Conclusões: As mulheres atribuíram maior importân-

cia comparativamente aos homens a fatores como “orientação para o grupo”, “excitação” 

e “influência social”, embora na sua globalidade não tenham sido observadas diferenças 

significativas. O facto de “excitação” ter sido a mais considerada por ambos os géneros é 
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revelador de interesse por atividades de evasão, de contacto com a natureza, que devem 

ser adequadas no âmbito da promoção turística. 
 
Palavras-chave: Atividades físicas; Homens; Mulheres; Fatores; Motivação. 
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8.3. Autores: Filipe Canhola, José Tabañez, Pedro Conceição, Ana Figueira,       
Teresa Figueiredo 

“Condições proporcionadas ao turismo por duas freguesias de Setúbal a nível de 
estruturas, equipamentos e atividades náuticas desportivas” 

 
Filipe Canhola1, José Tabanêz1, Pedro Conceição1, Ana Figueira1,2, Teresa Figueiredo1,3 

E-mail: teresa.figueiredo@ese.ips.pt 
 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal. Setúbal, Portugal 
2Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer- CIAFEL, FADEUP. Portugal 

3Centro de Investigação em Qualidade de Vida - CIEQV, ESDRM. Portugal 
 

Introdução: Setúbal tem evidenciado um robusto crescimento turístico alicerçado, em 

parte, na oferta de atividades desportivas, situação que foi evidente durante “2016 Setúbal 

Cidade Europeia do Desporto”. Não apenas os grandes eventos desportivos são atrações 

turísticas, também práticas bem estabelecidas de turismo desportivo como vela, golf, des-

portos de inverno e cicloturismo representam um papel importante na capacidade de atra-

ção turística (Daniels, 2007). Objetivos: Caracterizar a oferta de atividades náuticas nas 

freguesias de S. Sebastião e União de Freguesias de Setúbal. Métodos: Foi utilizado um 

questionário visando o diagnóstico da oferta de atividades náuticas desportivas durante o 

ano 2016. Resultados: Foi observada uma panóplia de oferta de atividades nas duas fre-

guesias: Remo (adaptado, indoor e sem limites); Vela (classe lazer e optimist); Pesca 

desportiva; Mergulho desportivo; Condução náutica, Windsurf e Canoagem. O acesso ao 

plano de água foi indicado como realizado de diferentes formas, cais/embarcadouro, doca 

de recreio/marina e também na praia. 70% dos técnicos das atividades existentes eram do 

género feminino e no global, 75% apresentavam formação académica superior. Conclu-

sões: São bem evidentes nas duas freguesias as várias possibilidades na oferta, desde logo 

várias atividades, diferentes formas de acesso ao plano de água, enquadramento técnico 

qualificado superiormente e inclusivamente oferta de atividades náuticas adaptadas, con-

dições que naturalmente potenciam a cidade de Setúbal no panorama do turismo nacional 

e internacional. 

 
Palavras-chave: Setúbal; Freguesias; Atividades náuticas; Equipamentos; Enquadra-
mento técnico. 
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8.4. Autores: André Casqueiro, Gonçalo Inácio, Ricardo Correia, Ana Figueira,   
Fernando Santos 

“A oferta de atividades náuticas num destino turístico com características de  
eleição - o concelho de Sesimbra” 

 
André Casqueiro1, Gonçalo Inácio1, Ricardo Correia1, Ana Figueira1,2, Fernando Santos1,3 

E-mail: fernando.santos@ese.ips.pt 
 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal. Setúbal, Portugal 
2Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer- CIAFEL, FADEUP. Portugal 

3Centro de Investigação em Qualidade de Vida - CIEQV, ESDRM. Portugal 
 
 
Introdução: A nível da oferta desportiva no âmbito do turismo tem-se observado uma 

estratégia de diferenciação do produto, alcance de vantagens competitivas e por último, a 

promoção de desenvolvimento socioeconómico (Griffin & Hayllar, 2007), tornando-se 

relevante analisar a oferta de atividades náuticas em função do território. Objetivos: 

Compreender a oferta de atividades náuticas desportivas no concelho de Sesimbra Méto-

dos: De entre as instituições que proporcionam atividades náuticas no concelho de Se-

simbra foram selecionadas cinco para o presente estudo que preencheram um questionário 

de caracterização das atividades náuticas no concelho no verão de 2016. Resultados: 

Verificou-se que a modalidade mais praticada era o surf, seguido do mergulho em apneia. 

Também se observou oferta de mergulho desportivo, pesca desportiva, pesca submarina, 

windsurf, paddle surf, canoagem entre muitas outros. Verificou-se uma grande diversi-

dade na oferta, nomeadamente na Lagoa de Albufeira, o que tem conduzido a que o fluxo 

de turistas seja observado não apenas na época de verão, mas tendencialmente com um 

número crescente nas restantes estações do ano, também em função de uma oferta cada 

vez mais estruturada para determinados públicos-alvo. O acesso ao plano de água apre-

sentava uma grande diversidade no concelho, quer via praia, doca de recreio ou cais/em-

barcadouro Conclusões: O concelho de Sesimbra apresenta uma ampla possibilidade de 

prática de desportos náuticos, que a par de contacto com a natureza por exemplo na Serra 

da Arrábida tem-se constituído como um upgrade para o Turismo na região, que beneficia 

naturalmente do território, mas também das condições de oferta estruturadas que têm sido 

criadas. Realce para o facto do estudo apenas incluir cinco instituições, existindo outras 

no território que apresenta um misto de rural/natureza e urbano, na vila piscatória. 

 
Palavras-chave: Turismo; Atividades náuticas; Oferta; Concelho; Sesimbra 
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8.5. Autores: Pedro Conceição, Marta Silva, Carina Lopes, José Reis, Filipe             
Canhola, Paulo Nunes, Fernando Santos 

“A importância atribuída a diferentes motivações por parte de praticantes de ativi-
dades desportivas individuais e coletivas – possíveis consequências ao                    

nível do turismo” 
 

Pedro Conceição1, Marta Silva1, Catarina Lopes1, José Reis1, Filipe Canhola1, Paulo Nunes1,2,              
Fernando Santos1,3 

 

E-mail: fernando.santos@ese.ips.pt 
 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal. Setúbal, Portugal 
2CEsA - Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina - CEsA, ISEG. Portugal 

3Centro de Investigação em Qualidade de Vida - CIEQV, ESDRM. Portugal 
 

Introdução: O envolvimento em prática desportiva encontra-se mais relacionado com prazer e 

interesse comparativamente a objetivos extrínsecos (Verloigne et al., 2011). Contextos que pro-

movam a autonomia e perceção de competência conduzem ao prazer e uma motivação sustentada 

(Hagger et al. 2006). Objetivos: Analisar a importância atribuída a diferentes motivações por 

parte de praticantes de atividades desportivas individuais e coletivas. Métodos: A amostra foi 

constituída por 117 praticantes, 64 de desportos coletivos e 53 de desportos individuais. O ques-

tionário utilizado foi o Questionário de Motivação para as Atividades Desportivas, constituído 

por 30 itens e 6 fatores de resposta como motivação numa escala com amplitude entre “nada 

importante” e “muito importante” de 1 a 5. Resultados: Os resultados evidenciaram que os mo-

tivos mais considerados de uma forma geral foram o “espírito de equipa”, “estar em boa condição 

física” e “ultrapassar desafios”. Como motivos menos considerados foram apontados “viajar”, 

“pretexto para sair de casa” e “ser conhecido”. Na comparação entre fatores ao nível de praticantes 

de desportos coletivos e individuais, os resultados foram respetivamente ao nível da “realiza-

ção/estatuto” (3.32±1.27 vs. 3.36±1.00), “objetivos desportivos” (3.80±1.11 vs. 3.84±0.97), “ori-

entação para o grupo” (3.48±0.97 vs. 3.34±1.11), “excitação” (3.77±0.97 vs. 3.22±1.10), “diver-

timento” (3.68±1.08 vs. 3.08±1.03) e “influência social” (3.68±1.04 vs. 3.64±1.03). Apenas nos 

dois primeiros (“realização/estatuto” e “objetivos desportivos”) foi atribuída importância superior 

pelos praticantes de desportos individuais. Conclusões: O facto de os praticantes de desportos 

coletivos evidenciarem valores superiores ao nível da excitação, divertimento e influência social 

confere um desafio à criação de oferta desportiva no âmbito do turismo desportivo no sentido de 

captar a atenção e interesse de população-alvo que tem como motivação para a sua deslocação/vi-

agem encontrar muitas vezes estas sensações. 

  
Palavras-chave: Atividades desportivas; Coletivas; Individuais; Fatores; Motivação.  
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8.6. Autores: Tiago Morgado, Rui Almada, Rúben Pinto, Catarina Dias,             
Cátia Ferreira, Mário Espada 

“As condições de oferta do surf no concelho de Almada – um território de           
acolhimento turístico por excelência” 

 
 

Tiago Morgado1, Rui Almada1, Rúben Pinto1, Catarina Dias1, Cátia Ferreira2,3, Mário Espada1,3,4 
 

E-mail: mario.espada@ese.ips.pt 
 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal. Setúbal, Portugal 
2Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, Universidad de Extremadura, Espanha3 

3Instituto Piaget, ISEIT, Campus Universitário Almada, Portugal 
4Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana - CIPER, FMH. Portugal 

 
Introdução: Um recente relatório demonstrou o relevante impacto do turismo relacio-

nado com o surf em países desenvolvidos (Baker, 2006), sendo o território de Almada 

composto por condições de excelência para acolher público-alvo nacional e internacional. 

Objetivos: Realizar um diagnóstico das estruturas, equipamentos e prática de atividades 

náuticas desportivas no concelho de Almada. Métodos: A amostra foi composta por oito 

instituições que responderam a um questionário elaborado no sentido de aferir as condi-

ções de dinamização de atividades náuticas desportivas no ano de 2016 no concelho de 

Almada. Resultados: A grande maioria das instituições não apresentava associados e to-

das as instituições trabalhavam na vertente do lazer e recreação, apenas quatro também 

na formação desportiva, integrando uma o quadro competitivo federado de surf. Três ins-

tituições proporcionavam oferta a praticantes entre os 5-10 anos de idade, seis para os 11-

15 anos de idade e em menor número oferta para as faixas etárias 16-20 e 21-30 anos de 

idade. Paralelamente ao surf, existia dinamização de outras vertentes da modalidade como 

o windsurf, bodyboard, paddle surf mas não se verificou uma oferta consolidada a nível 

do Desporto Adaptado. Conclusões: Encontra-se bem estabelecido que eventos de larga 

escala a nível do turismo desportivo atraem uma grande quantidade de pessoas a nível 

nacional e internacional (Ritchie et al., 2009), aspeto que é visível no concelho de Almada 

nomeadamente no “Caparica Primavera Surf Fest”, que congrega atividades desportivas 

e culturais. Verificou-se no presente estudo uma ampla oferta do surf no concelho, com 

cariz fundamentalmente de lazer e recreação bem disperso pelas várias faixas etárias, o 

que naturalmente contribuiu para o acolhimento turístico, sendo a prática adaptada e for-

mal do ponto de vista desportivo/competitivo um desafio que poderá alavancar o turismo 

no concelho. 

 

Palavras-chave: Almada; Condições; Oferta; Atividades Náuticas 
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8.7. Autores: Mário Espada, Ana Figueira, Cátia Ferreira, Ana Pereira 

“O desempenho em provas de curta duração em nadadores master – um segmento 
turístico que procura condições de lazer e treino de qualidade” 

 

Mário Espada1,2,3, Ana Figueira1,4, Cátia Ferreira3,5, Ana Pereira1,6 
 

E-mail: mario.espada@ese.ips.pt 
 

1Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal. Setúbal, Portugal 
2Centro Interdisciplinar de Estudo da Performance Humana - CIPER, FMH. Portugal 

3Instituto Piaget, ISEIT, Campus Universitário Almada, Portugal 
4Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer- CIAFEL, FADEUP. Portugal 

5Grupo de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, Universidad de Extremadura, Espanha 4Centro 
de 6Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano - CIDESD. Portugal 

 

 

Introdução: Em nadadores com idade mais avançada, os atletas master, a perda de massa mus-

cular (sarcopenia) encontra-se associada a uma redução na força muscular (Lynch et al., 1999), 

sendo o turismo sénior no quotidiano um segmento em crescimento e que procura qualidade, 

nomeadamente ao nível das estruturas desportivas para o treino quotidiano. Torna-se, nesse sen-

tido, fundamental caracterizar o desempenho desportivo na natação em idades avançadas, perto 

dos 50 anos de idade Objetivos: Analisar a relação entre peso corporal e antropometria com de-

sempenho em provas de curta duração em nadadores master de diferentes faixas etárias. Métodos: 

22 nadadores master participaram no estudo divididos em 2 grupos por faixa etária, 30-40 anos 

de idade (35.7±2.8 anos, 1.76±0.11 m, 72.1±12.7 kg, 23.1±2.5 kg/m2) e 40-50 anos da idade 

(45.2±2.2 anos, 1.70±0.09 m, 74.7±15.5 kg, 25.6±3.9 kg/m2). Em piscina de 25 m, cada nadador 

completou 50 m com partida dentro de água em nado crol, tendo sido registado o desempenho 

aos 15, 25 e 50 m (T15, T25, T50). Resultados: Na faixa etária 30-40 anos de idade, T15, T25 e T50 

(respetivamente 10.6±2.7-seg; 19.1±2.9-seg e 38.7±6.9-seg) revelaram-se correlacionados com o 

peso corporal (respetivamente, r=-0.76; -0.85; e -0,84, p<0.01), tendo sido o mesmo observado 

na faixa etária 40-50 anos de idade, onde T15, T25 e T50 (respetivamente 10.8±1.6-seg; 18.8±2.8-

seg e 38.2±6.5-seg) revelaram-se correlacionados com peso corporal (respetivamente, r=-0.79; -

0.88; e -0,83, p<0.01). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas no desem-

penho nas distâncias de nado entre grupos, assim como no peso corporal. Conclusões: Questões 

como o treino e alimentação estão intimamente relacionadas com o desempenho em atletas com 

idade avançada. O presente estudo revela que o desempenho em provas de curta duração não 

diferente muito entre os 30 e 50 anos de idade em nadadores, e que está muito relacionado com 

composição corporal, aspetos que sinalizam a importância da criação de condições de treino e 

alimentação de qualidade em ofertas turísticas também na organização de eventos nacionais e 

internacionais destinados a estas faixas etárias. 
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