PROGRAMA NACIONAL DE Tl?RISMO DE NATUREZA
PROTOCOL0 DE COOPERA@ EN?-RE A
SECRET& DE ESTADO DO TURISMO E A
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENT-E

Consi&rando que os *alores do Patrimhio Natural national. t6m sido encarados
Segundo uma cjptica de divulga@o individual, desperdisando-se b efeito de conjunto e
respectiva cnpacidade de atirma@o no mercado turistico nacibnal e intemacional;

Considerando a prrm;mente necessidade de desmistificar errheas percep@es e a
vaniagem de &monsrr:lr que no seio das Are,as Protegidas 6 possivel conciliar a
preserva@o dos valor?5 nalurais corn uma actividade turistica sustentada;

Considerrtndo qw :L< .-ireas Protegidas, assumindo-se coma fikis deposithias de
valores nacic)n;lis imp3rcs c coma espacos detentores de potencialidades didkticas e
recursos wnsi\~eis. permilcm uma adequada gest5.o e usufruto dos mesmos;

qw L) Turismo de Natureza 6 uma vertente da actividade turistica
ainda incipicnre n o now pais, a qua1 se torna necesskio dotar de capacidade de
atirmaqao .t c~~mperlrl\~idade, a s s e g u r a n d o , porem, a regulamenta@o necesstiia B
compaiibiIiz;lj.li~ corn ;I preserva@o dos valores naturais e corn as premissas do
d~s<nvolvimcnl~~ local suxrcntdvel;
ConsidcrdnJc,

Considcr:ln&l quc pi,r ~ocio o pais ocorrem valores do nosso Patrimhio Natural que
id<niificam I,v:I~<. rc~:lL~< e paisagens impares e que, adequadamente utilizados,
periililem ;IICI:U;II 2‘r 25simetria.5
r e g i o n a i s , criar e m p r e g o e promover 0
d<scnvoivin,r.ni, locnl:

Considerando que 6 necessario uma promocao flexivel e adequada, garantmdo OS
fluxes necessirios a rentabilizacao dos investimentos, nao pondo ‘em causa a
rentabilidade e a preserva@o das riquezas naturais ou construidas em pro1 de urn
turismo sustentavel;

Considerando que a consolidacao da imagem ,de Portugal coma urn destino turktico
de qualidade, diferenciado e competitive pode ser alcancada desde que OS recursos
naturais sejam preservados, as politicas sectoriais articuladas, qualificados OS recursos
humanos, estimulada a criatividade e a iniciativa privada dos empreendedores do
turismo, defendido o consumidor, mas favorecendo a estabilizacao e o crescimento
controlado ‘dos niveis de fluxo turistico e nao comprometendo a competitividade das
empresas, do sector nos mercados;.

Considerando que essa articulacao deve ser feita, tambem entre o patrimonio
cultural, historic0 e natural, valorizando-o e divulgando-o, na p’erspecriva do
desenvolvimento integado da economia turistica, promovendo, simultaneamente a
proteccao do ambiente, a dinamiza@o da vida cultural portuguesa e a qualidade Deb vida
dos cidadaos, atraves de urn aproveitamento das infra-estruturas suporte da actividade
turistica e de urn melhor aproveitamento das condi@es naturais e ciimatericas no todo
national;

Considerando que uma visao limitada e condicionada do desenvolvimento turistico
nao pode deixar de gerar uma dependencia excessiva do patrimonio natural, conduzindo
a uma concentracao em zonas sobrecarregadas e a urn incremento da indlistria paraleia,
travando a qualidade, desvirtuando OS precos, reforcando a sazonalidade da oferta e
reduzindo a capita@0 turistaidia e,’ sobretudo, inviabilizando, a prazo, a propria
sustentabilidade entre a actividade turistica e a protec@o ambiental;

Considerando as orientacdes preconizadas quer pela Resolucao de Conselho de
Ministros np 60197, de 10 de Abril, que tern em vista o estabeiecimento de orientacbes
estrategicas para o sector do turismo, articulando e promovendo as varias politicas
sectoriais que suportam o desenvolvimento turktico integado, quer pela Resolucao do
Conselho de Ministros n* 102/96, de 8 de Julho, que tern em~vista o estabelecimento de
medidas concretas para o desenvolvimento sustentavel das Areas Protegidas;

Entende-se ser de todo o interesse estabelecer uma estreita colabora@o entre o
sector do,Turismo e o sector da conservacao’da Natureza, corn incidencia especial na
Rede National de keas Protegidas, de forma a permitir a recupera$Zo e preserva@o do
patrimdnio historico, cultural e ambiental, estabelecendo condicoes especificas em
novas keas de desenvolvimento turistico, corn base em accoes integradas ou
complementares.

Nestes termos, entre a Secretaria de Estado do Turismo e a Secretaria de Estado do
Ambiente, e, estabelecido o presente Protocolo ,de Coopera$o, o qua1 se rege pelas
seguintes clausulas:

Clbusuh Pn’meira
Pelo presente Protocolo as partes comprometem-se a colaborar aos niveis tecnico,
cientifico, pedagogico, financeiro e logistico, no sentido de formular, estruturar e
regulamentar o “Programa National de Turismo de Natureza”, adiante designado por
Programa.

Cldusula Segunda
1 Para o efeito sera criado urn Grupo de Trabalho constituido par representantes
nomeados pelas duas Secretarias de Estado.
2 Este Grupo de Trabalho elaborara o referido Programa, no prazo de sessenta
dias a contar da data de assinatura do presente Protocolo.

Clausula Terceira
1 - 0 Programa National de Turismo de Natureza tern coma objective a promocao
e atirma@o dos valores e potencialidades do Patrim6nio Natural national, criando urn
produto turistico sustentavel denominado “Turismo de Natureza”, devidamente
autoriomizado dos restantes produros, mas corn OS quais devera estabelecer as
convenientes sinergias.
2 - 0 Programa National de Turismo de Natureza. tern co1110 objectives:
a)

~Promover no interior das Areas Protegidas, corn caracter prioritkio, a
instalacao e o luncionamento dos diferentes servifos de hospedagem de
Turismo no ES~:I<LI Rural, nas modalidades previstas nos nQs 1 e 3 do artigo 4p
do Decreto-ki 11’ 169197, de 4 de Julho, devendo as caracteristicas e O S
requisiros dais iwr:\la@es e do seu funcionamento obedecer ao regime previsto
no Dccreru-Re~u!.lrllintar n’ 37197, de 25 de Setembro;

b)

E\l;lh~lecl?r ~1 enquadramento legal que regule o regime juridico da
inst;ll:l+l ? do inrliI<lnamento de “Casas da Natureza” coma infraestruturas de
alojamento turi.\tiill que, nao sendo as unicas nas Areas Protegtdas, delas serao
excIu\ivas. not; l~rmos que vierem a ser propostos pela Comissao prevista na
clausui.~ quinta :I$) Grupo de Trabalho que sera responsavel pela formula@o,
estrwur;\$io i’ rL.;ulamenta$o d o “Programa National de Turismo de
NaIurWl”;

c) Prom~~\cr as ac~j\ ~tl;~des de animacao ou promocao que se destinem B ocupa$o
dos~rcn!;‘tr\ ih~rch &I\ turistas e contribuam para a divulgacao das caracteristicas,
produl~~\ e tradiciw integradas em Areas Protegidas,; designadamente o seu
patrini~~rli<l natur.11. paisagistico e cultural nos termos previstos no np 2 do artigo
4” dll fI.;i~re~o-L~~ II. 169/97, de 4 de Julho;
J) Esr;ll~l:.icr (1 <~,;LI.I Jramento legal que regulamenta as diversas componentes e
vertc’n~c\ quc \c’ .I:‘irnlem coma estruturantes e complementares nas actividades
de “Tur~\m<\ dc .Y!rur?za”, nomeadamente as previstas no artigo 38” do DecretoRegi~i.~rwn~;~r 11: .Y- ‘)7. de 25 de Setembro;

e) Incentivar e promover a cria95o de Micro-Empresas e PME’s de animacao
turistica que prestem serviqos directamente relacionados corn OS valores naturais.
f) Promover OS produtos de base local, nomeadamente atraves da gasfronomia que
utilize produtos agricolas e generos alimenticios certificados, nomeadamente OS
que sejam oriundos. das Areas Protegidas;
g) Incentivar e promover prkticas turisticas e de recreio nao nocivas para o meio
natural e compativeis corn a sua preserva@o, nomeadamente as que se
desenvolvam, complementarmente, na envolvente das heas Protegidas;
h) Fomentar novas actividades ludicas e praticas que contribuam para a
sensibiliza@o, educa+io e forma@o da populacao, motivando novas posturas e
novas condutas face ao Patrimonio Natural, nomeadamente atraves da adopcao
de codigos de conduta;
i) Criar uma marca que identifique e promova o produto “Turismo de Natureza”

Clhmda Quarta
Tendo em vista a motivat;ao do publico, a informa@o dos agentes. a divulgacao e
clarifica@o de regias e a promo@o do Programa, seri elaborado pelo Grupo de
Trabalho uma proposta de Guia Pratico do Turismo da Natureza.

Ckiusula Quirlfa
Para a implementacao, promo@o, acompanhamenro permanenre. coordenacao e
avaliacao periodica do Programa, sera criada uma Comlssao Parir6ria. composfa por
representantes da Direc$o-Geral do Turismo, do Fundo de Purism0 e do lnstituto de
Conservaqao da Natureza.

Ckiusuln Sexla
,A. Comisszo ParifBria, prevista na cl&usuIa anterior, deve apresentar ao Grt.~po de
Trabalho,, tie prm miximo de 36 dias B contar da data de assinatura do presente
Protocolo, urn project0 que identifique as fontes e OS mecanismbs financeiros, ja
existentes e a criar, necesskios i implementa@o do presente Protocolo.

Caberi k Dire@.o-Geral do Turismo, e m colabora@o corn o Institute da
Conserva+o da Natureza, a reg&m&ta@o especifica das actividades de “Turismo
de Natureza” em cada uma das keas Protegidas, previstas nas alineas c) e d) do n* 2
da cl$.&ula terceira, atrads d e pianos compatibilizados c o r n O S ~Planos d e
Ordenamento do Territkio das keas Protegidas e respectivos regulamentos, nos
termos previstos no Decreto-Lei rip 19/93 de 23 de Janeiro.

Lisboa, 1 2 d e Ma&o’del998.
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~~~ol&o do Conselho de Ministros n.O 112/99
OS espaps

naturais surgem cada vez mais, no contexto

intrmacional’r national, CO~O destinos turisticos em que
a exist@ncia de valores naturais e culturais constituem
atributos indissociheis do turismo de natureza. AS keas
protegidas (AP) sk, deste mode, locais privilegiados corn
novas destinos, em resposta ao surgimento de outros
tipos de procura, propondo a pratica de actividades ligad a s 80 recreio, ao lazer e ao contact0 corn a nalureza
e 2s culturas locais, cujo equilibria, traduzido nas was

paisagens, conferzm e transmitem urn sentido e a no@o
de &nico>> e de ((identidade de espa$w, que vk
rareando urn pouco por todo o nosso tenit6rio.
Considerando que as AP se assumem coma fitis depo-

sitzXas de valores nacionais impares e coma espa~os
detentores de potencialidades didkticas e recursos sensiveis, que carecem de uma adequada gest%o e usufruto;
Considerando a necessidade dc conciliar a preserva$o dos valorcs naturaii e culturais, corn uma actividade turistica a eles ajustada;
Considerando que a consolida@o da imagem de Por-

iugal coma urn destino de qualidade, diferenciado e
competirivo pode se, alcansada dcsde que os rccursos
naturais sejam preservados e. as politicas sectoriais articuladas, em ordem a n?io comprometer a competitividade das empresas;
Considerando que o turismo “as AP dew:
Ser ecologicamente sustentkel a longo prazo, de
forma a assegurar a manuten@o dos processes
ecoldgicos essenciais g biodiversidade;
Ser cultural e socialmente sustentkl, de forma
a assegurar que o desenvolvimento desejkl seja
compativel corn a manuten@o dos valores culturais e so&is, podendo, desk mode, manter-se
a jdenridade da comunidade;
Contribuir de maneira positiva para o desenvolvimento econ6mico local, nomeadamente atrav& da promogso de emprego, utiliza@o dos produtos e valoriza@o dos saberes locais, visando
revitalizar as actividades ligadas Bs economias
tradicionais, coma a agricultura e pesca, e favorecer a cria$o do plurirrendimento e da pluriactividade;

Considerando ainda que o turismo nas AP deve
obedecer aos seguintes principios:
OS projectos de actividade turistica devem ser
concebidos na 6ptica do desenvolvimento sustent&l, garantindo que a utiliza@o dos recurSOS nao comprometa 0 seu usufruto pelas gera~.
@es f”tur&
As actividades turfsticas. em cada AP, devem respeitar OS valores ambidntais intrkcos e reck
nhecer que algumas zonas, peia sua sensibilidade
ecol6gica, sao interditas ou condicionadas;
A localiza@ das acrividades e instala@es turfsticas deveri obedecer a crit&ios de ordenamento que evitem a press?10 em Qreas sensfveis,
respeitando a capacidade de carga do meio natural e social;
A tipoiogia de empreendimentos e de actividades ruristicas, para cada AP, deverj ser pieviamente definida, tendo em conta a capacidade
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o seu equilibria e perenidade;
e) OS projectos turisticos devem ser ambientaimente respons~veis, designadamente atravk da
adop@o d e tecnologias nao poluentes, poupanga de energias e de recursos essenciais coma
a igua, reciclagem e reutiliza@.o de matCrias-primas ou transformadas e formas d e transpane altemativo e ou colectivo visando uma
maior efickia energttica;
fl Devem ser estabelecidos programas de monitoriza@o relativamente B visita@o n a s Areas
protegidas, dc mode a ajustar eventuais disfun@es e introduzir formas compativeis d e actividades turisticas;
g) OS objectives de conserva@o de cada AP devem
ser claramenre entendidos por todos OS intervenientes, atravCs do estabelecimento de parcerias entre a popula@o local, a actividade turistica e outras organizagks interessadas;
h) OS conceitos de turismo sustentivel e de rurismo
de natureza devem ser desenvolvidos e incorporadoa nos prpgfayn?s educacionais e de forma@o dos protiss~onais de turismo; ‘,.
i) A promo@o do turismo nas AP dever$ obedecer
a uma 6otica de sensibilizacHo dos visitantes para
o m&to pelos valores q& cada &a enckrra;
j) OS pianos de ordenamento do territtrrio, n o
Ambiro das AP, devem contemplar a cria@o de
sistemas de gestF+o e planeamento que garantam
urn desenvolvimento turistico sustcnt8vel;
Tendo em conta as Resolu@es do Conselho de Minisuos n.Os 102196, de 5 de Who, e 60197, de 30 de Janeiro,
e reconhecendo que o desenvolvimento da actividade
turistica deve: nas AP, contribuir para a valoriza&%o do
seu patrim6mo natural e cultural, foi celebrado urn protocolo de coopera@ entre o Ministerio da Economia
e o Ministkio do Ambiente, em 12 de Mario de 1998,
corn o object& de impiementar o Programa National
de Turismo de Natureza.
Assim:
Nos termos da alinea g) do artigo 199.” da Constirui@o, o Conselho de Ministros resolveu:
1 -Crier o Programa National de Turismo de Natureza, adiante @@ado par PNTN, aplic&el na Rede
National de Areas Protegidas, visando ‘a promo@ e
afiia@o dos valores e potencialidades que estes espa~0s encerram, especializando uma actividade turktic?,
sob a denomina@o <cturismo de natureza~~, e prop,ciando a cria@o de pmdutos turkticos adequados.
2 - 0 turismo de natureza pressupk a pratica integrada de actividades diversificadas, que via desde o usufruto da natureza atravts de urn passeio B prstica de
caminhadas, escalada, espeleologia, orienta@o, passeios
de biciclefa ou a cavalo, actividades aquiticas e subaqugticas, entre oufras, a~ contacto corn o ambiente rural
e culturas locais, atraks da sua gastronomia e manifesta@es etnogr%icas, rotas temiticas, nomeadamenre
histkicas, arqueol6gicas e ou gastrokmicas, e a estada
em casas~tradicionais.
3 - 0 enquadramento juridico do turismo de natureza sera efectuado atraves de decreto-lei e respectivos
diplomas regulamentares, nos quais se estabelecer&
designadamente, a definisio e a regulamenta@o das
modalidades acasas da natureza~~, ractividades de anima@ ambiental>>, a sua instala@o e funcionamento.
4 - 0 regime relative aos .guias de naturezaa ser&
esrabelecido em diploma regulamentar prdprio.
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5 - 0 PNTN funcionar6 na depend&ncia dos membros do Governo que tutelam a.irea do turismo e do
ambiente.
6 - A estrattgia de implementa@o do PNTN assume
a necessidade de consagrar a integra@o e sustentabilidade dos seguintes vectores:
a Conserva@o da natureza;
b Desenvolvimento local;
c i Qualificagso da oferta turistica;
d) Diversifica@o da actividade turfstica.
7 - 0 PNTN tern 0s seguintes objcctivos:
a) Compatibilizar as actividades de turismo de
natureza corn as caracteristicas ecol6gicas e culturais de cada local, respeitando as respectivas
capacidades de car@;
b) Promover projectos e ac@es ptiblicas e privadas
quz contribuam para a adequada visitabilidade
das AP, atravks da cria@o de infra-estruturas.
equipamentos e servlws;
c) Promover no interior das AP a instala@o e 0
funcionamento dos diferentes servi$os de hospedagem em casas e empreendimentos turisticos de turismo em espa~o rural;
d) Promover a instalacHo e o funcionamento de
acasas de natureza,;, coma infra-estruturas de
alojamento que, “$0 sendo as finicas nas AP,
delas serZ.o exclusivas;
Valorizar a recupera@o e ou a reconversHo dos
elementos do patrim6nio construfdo existentes,
passiveis de utiliza@o p&s actividades de
turismo de natureza;
Promover a cria@o de infra-estruturas e equipamentos necess&os Bs actividades de turismo
de natureza que salvaguardem a sua adequada
integra@.o;
8) Instalagk em cada AP de centros de recep@o
e ou interpreta@q, circuitos interpretativos,
n6cleos eco-museologicos e de sinalizasio adequada as fun@es d e recepsao, informa@o,
interpreta@o e visitas turfsticas;
h) Incentivar priticas turisticas, de laze, e de
reck0 nao nocivas para 0 meio natural e compativeis corn a sua preserva@o;
9 Fomentar actividades que contribuam para a
sensibiliza@o e educa@o ambientais dos visitantes e p”pula~Ho em geral;
j) Incentivar a cria@o de micro e pequenas empresas de serviqos de alimenta@” e bebidas e de
animaG%o turistica, particularmente as iniciativas end6genas q u e promovam o desenvolvimento local e as rela.@es de proximidade entre
as popula@es e OS turistas;
Incentivar 0 aparecimento de novas profissks
e actividades na area do turismo mais aliciantes
2 fiia@o dos jovens;
Promover as actividades de anima$ao que se
destinem g ocupa&o dos tempos livres dos visitames e que contribuam para a diwlga@o e
interpreta@o do patrim6nio natural e cultural;
Promover OS produtos de base local e a sua
cnmercializayH0, nomeadamente atravCs da gastronomia;
Divulgar as manifesta@es tradicionais e etnogrAficas lock corn0 forma de afirma@o da
ideniidade cultural.
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8 - Para a prossecu@o dos objectives do PNTN,
pod& ser necessirio 0 envolvimento de outros 6rgks

da admiiistra@o central, regional e local, empresas, institui@es privadas sem fiis lucrativbs, organiza@es nao
govemamentais e pessoas singulares, atravCs da celebra$20 de contratos, acordos e protocolos de colabora@o.
9 -No imbito da implementa@o do PNTN, devem
ser concretizadas as seguintes medidas:
n) Elabora@o do piano de promo@o do PNTN
e das ac+.s nele contempladas, que sera elaborado pelo Instituto da Conserva@o da Natureza (ICN) e pela Direc@o-Geral do Turismo
(DGT);
b) Elabora@o de urn guia do turismo de narureza,
que sere elaborado pelo ICN e pela D G T ;
c) Elabora@o de urn piano de forma@o profissional, que seri efectuado pelo Institute Nacionai
de Forma@o Turistica em parceria cum o ICN;
d) Elabora@o de urn c6digo de conduta para o
turismo de natureza, que deverj ser efectuado
pelo ICN e pela DGT, podendo ser ouvidas
outras entidades corn reconhecida competkka
na mat&a, em estreita colabora@o corn o Instituto National de Desporto, no tocante a mat&rias da wa competZncia.
10 -Acompanhamento e controlo de execu@o do
PNTN:
n) A coordena<Ho e avalia@o da execu@o material
e fmanceira do PNTN ~$0 efectuadas por uma comisszo
paritiria.
b) A con&Ho paritkia i composta por dois representantes da Secretaria de Estado do Arnbiente e dois
representantes. da Secretaria de Estado do Turismo.
c) A comiss?m parikia procedera B elabora@o do
seu regulamento, no prazo de 60 dias a contar da data
de public@o do presente diploma, 0 qua1 serti sujeito
~8 aprova@o das respectivas tutelas.
11 - Financiamento:
n) 0 PNTN compbe-se de urn programa de investimento ptiblico e de urn programa de investimento privado.
b) 0 programa de investimento pliblico sexi composto
pelos projectos apresentados pelo ICN, sem prejuizo de
colabora@o corn outras entidades pliblicas para o efeito.
c) Para efeitos de investimento pliblico, serli elaborado
urn piano relative a cada AP, especificando o conjunto
d e ac@es, orqamentos e a respectiva calendariza@.o.
d) 0 programa de investimento piiblico a ser incluido
no PNTN dever& Ser proposto pela comissHo paritkia,
sob proposta do ICN, no prazo de 30 dias fiteis a confar
da recep$o daquela proposta, defiiiri o enquadramento financeiro das x$&s ai previstas e deveri ser
submetido B homologa@o dos membros do Governo
responskeis p&s Breas do turismo e do ambiente.
e) 0 programa de investimento pliblico sera financiado, para o an0 de 1999, pelo ICN.
fi As ac@es de forma@o dos guias de natureza serk
tinanciadas, para 0 ano de 1999, pelo Institute National
de Forma@o Turistica.
g) 0 investimento privado, para 0 ano de 1999, serj
aberto e financiado corn recurso aos vkios sistemas em
vigor e 00s termos neles estabelecidos.
h) No %nbito do PNTN, deverao ser entretanto preparadas as medidas e ac@es a serem incluidas no Quadro Comunitbrio dc Apoio 2000-2006, nos termos e prazos previstos para 0 cfeito, quer para 0 investimento
pliblico quer para o investimento privado.
12 - 0 programa de investimento para 0 PNTN e
0 respective cnquadramento financeiro SW&J object0
de diploma pr6prio.

