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resumo 
 

 

Inserida na dinâmica da economia global, a atividade turística pode ser um 
setor estratégico para a sustentabilidade social, económica e ambeintal dos 
países em todo o mundo, apresentando grande versatilidade e capacidade de 
crescimento. Sendo uma atividade que promove grandes impactos, positivos e 
negativos, está em permanente evolução de conceitos e práticas. Se 
implementada e gerida de forma responsável, pode promover sinergias de 
crescimento e complementaridades com outros agregados de produção local, 
contribuindo para atenuar as assimetrias regionais, gerar emprego, coesão 
social e estimular o desenvolvimento sustentável. 
 
Neste contexto, esta tese tem como objetivo central verificar e analisar a 
atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo nos arquipélagos de 
Fernando de Noronha (Brasil) e dos Açores (Portugal) e, em específico, 
conhecer as condicionantes que afetam a atuação destas organizações e seus 
contributos nos dois destinos turísticos insulares. O intuito é demonstrar a 
importância de um modelo de turismo que envolva estes atores e propor a sua 
implementação como forma de promover um turismo mais responsável, 
participativo, inclusivo, ético e sustentável. 
 
Optou-se como metodologia o estudo de caso, através de análise qualitativa, 
tendo por base dados primários e secundários. O estudo empírico 
desenvolveu-se em duas partes distintas e complementares (arquipélago de 
Fernando de Noronha - 1 ilha e arquipélago dos Açores - 9 ilhas). Esta 
metodologia possibilitou realizar uma análise comparativa, compreendendo e 
demonstrando o contributo desta abordagem que defende o envolvimento das 
ONGA para a definição de estratégias holísticas para o planeamento, gestão, 
monitorização e valorização do turismo em ilhas. Também foram analisadas as 
percepções dos responsáveis pelo Governo, com o intuito de consolidar os 
resultados obtidos com as ONGA, dando suporte ao modelo proposto. 
 
Deste modo, os resultados demonstram que existem muito mais semelhanças 
do que diferenças na atuação das ONGA nos dois arquipélagos, onde todas 
acreditam que podem auxiliar no planeamento e na gestão do turismo em 
ilhas. Constatou-se que, o que diferencia a atuação destas ONGA na 
sustentabilidade do turismo está relacionada com a estrutura política local e 
com a postura dos responsáveis em assumir tais responsabilidades. A análise 
dos resultados permite concluir que as ONGA possuem um importante papel 
na sustentabilidade do turismo em ilhas, podendo contribuir no planeamento, 
gestão, monitoramento e valorização do turismo, se feito de forma 
responsável, ética, sustentável e acessível a todos, fomentando sinergias para 
a criação de uma rede coesa e participativa. 
 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keywords 

 
Sustainable tourism, island, ENGO, environment, planning. 
 

abstract 

 
Inserted in the dynamics of global economy, tourist activity can be a strategic 
sector for the social, economic and environmental sustainability of the countries 
around the world, presenting great versatility and capacity for growth. As an 
activity that promotes great impacts, both positive and negative, it is in 
permanent evolution of concepts and practices. If implemented and managed 
in a responsible manner, it can promote growth synergies and 
complementarities with other local productive aggregates, contributing to 
alleviate regional asymmetries, generate employment, social cohesion and 
stimulate sustainable development. 
In this context, this thesis aims to verify and analyze the performance of ENGO 
in the sustainability of tourism in the archipelagos of Fernando de Noronha 
(Brazil) and the Azores (Portugal) and, more specifically, to know the 
conditioning that affect the performance of these organizations and their 
contributions, in the two island tourist destinations. The aim is to demonstrate 
the importance of a tourism model that involves these actors in the 
development of tourism and propose its implementation as a way of promoting 
a more responsible, participatory, inclusive, ethical and sustainable tourism. 
The case study methodology was chosen through qualitative analysis, based 
on primary and secondary data. The empirical study has developed into two 
distinct and complementary parts (archipelago of Fernando de Noronha – 1 
island and archipelago of the Azores – 9 islands). This methodology made 
possible to perform a comparative analysis, understanding and demonstrating 
the contribution of this approach that advocates the involvement of ENGO in 
the definition of holistic strategies for the planning, management, monitoring 
and evaluation, of island tourism. We also analyzed the perceptions of 
governmental representatives, in order to consolidate the results obtained with 
the ENGO, supporting the proposed model. 
In this way, the results show that there are much more similarities than 
differences in ENGO’s performance in the two archipelagos, where they all 
believe that they can assist in the planning and management of island tourism. 
It was verified that what differentiates the performance of these ENGO in the 
sustainability of tourism is related to the local political structure and the attitude 
of those responsible. The analysis of the results allows us to conclude that the 
ENGO have an important role in the sustainability of island tourism, contributing 
to the planning, management, monitoring and valuing of tourism, if done in a 
responsible, ethical, sustainable and accessible manner to all, fostering 
synergies for the creation of a cohesive and participative network. 
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CAPÍTULO 1 –  

INTRODUÇÃO 



2 

 

CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização do Tema Investigado 

 

A sustentabilidade ambiental representa um dos maiores desafios da atualidade, 

principalmente em territórios insulares, devido à necessidade de conciliar a conservação 

dos ecossistemas com o desenvolvimento socioeconómico para garantir a qualidade de 

vida das comunidades locais e visitantes. Os desafios são inúmeros e variam desde os de 

natureza ambiental, geográfica e económica, às ameaças vigentes à sustentabilidade nos 

territórios insulares, como as de alterações climáticas, perda da biodiversidade, gestão de 

resíduos entre outros. Com o objetivo de mitigar o paradigma negativo centrado nas 

limitações e obstáculos existentes nestes territórios insulares, a União Europeia (UE) vem 

tentando delinear políticas de coesão territorial, procurando uma abordagem mais positiva, 

cujo foco está no potencial e no papel estratégico dos territórios insulares, caracterizados 

como Regiões Ultraperiféricas, no desenvolvimento e crescimento global da UE. Assim, 

esses territórios passam a ser vistos como laboratórios para estudos holísticos, onde a 

biodiversidade e os ecossistemas únicos podem promover a inovação e o 

empreendedorismo em várias áreas da ciência, como as energias renováveis, a 

biotecnologia e o turismo sustentável (Gil, 2016). 

 

Inserida na dinâmica global, a atividade turística pode ser um setor estratégico para o 

desenvolvimento sustentável dos países em todo o mundo, apresentando grande 

versatilidade e capacidade de transformação. Quando planeada, implementada e gerida de 

forma correta, pode promover sinergias entre os atores sociais, contribuindo para atenuar 

as assimetrias regionais, gerar emprego, coesão social, e fomentar a sustentabilidade.  

 

O turismo está em permanente transformação de conceitos e práticas. A atividade turística 

promove grandes impactos de diversa ordem, desde os mais sutís até os mais óbvios e 

visíveis e que podem ser considerados positivos ou negativos, dependendo do ponto de 

vista. Tendo como recursos as novas tecnologias de informação, comunicação e gestão, o 

turismo tem procurado responder às necessidades da procura que são cada vez mais 
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exigentes, claras e abundantes. O crescimento económico de muitos países levou ao 

aumento do turismo massivo através do maior número e frequência de viagens. 

Dependendo do contexto, do planeamento e das estratégias, o turismo massivo pode ser 

destrutivo. Neste cenário, acentuam-se os desafios de cuidar, proteger, resgatar e promover 

a identidade local, através de estratégias conjuntas com todos os atores envolvidos na 

atividade. 

 

O turismo pode ser particularmente importante para os destinos insulares emergentes. Face 

aos seus desafios e limitações, estes destinos precisam analisar a melhor forma de atuar em 

termos de planeamento e gestão sustentáveis. Todavia, a gestão responsável desta atividade 

requer colocar em prática todos os princípios da sustentabilidade (i.e., ambiental, social, 

económico, político, territorial, cultural, simbólico, filosófico), envolvendo os atores locais 

em todas as etapas, de forma ética, participativa, inclusiva e responsável. 

 

Neste cenário, as Organizações Não Governamentais de Ambiente (ONGA) passam a 

integrar a rede de atores envolvidos no turismo. Estas organizações têm como objetivos a 

conservação e valorização do ambiente, mas também desenvolvem ações que podem 

contribuir para a sustentabilidade do turismo, assim como criar novas tensões e conflitos 

(Gama, 2009; Lavini, 2002; Rabinovici e Lavini, 2005; Rabinovici, 2009; WWF-Brasil, 

2012). 

 

Desde o início do século XXI que se verificam estudos que abordam o papel das ONGA na 

sustentabilidade ambiental, como também a sua atuação em inúmeras experiências e 

tentativas de promoção de um turismo mais responsável, a partir de princípios e diretrizes 

que, muitas vezes, são aprendidos de outros setores da economia e da gestão empresarial, 

aplicáveis ou não aos contextos locais, o que, por vezes, torna complexa a tarefa de 

distingui-las de empresas com viés social. Igualmente existem estudos que evidenciam o 

potencial das ilhas para o turismo devido à sua exuberante beleza natural, nos quais se 

referem às fragilidades ambientais destes contextos insulares (Gama, 2009; Lavini, 2002; 

Rabinovici e Lavini, 2005; Rabinovici, 2009; WWF-Brasil, 2012). 
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Se por um lado, existem estudos que enfatizam o papel positivo das ONGA na 

sustentabilidade do turismo em vários destinos mundiais, por outro existem estudos que 

alertam para os efeitos negativos que estas organizações podem fomentar, principalmente 

para a comunidade local. Este cenário traz reflexões sobre a legitimidade e os processos 

participativos das ONGA, bem como o que diz respeito aos conflitos socioambientais 

(Rabinovici, 2009). 

 

Desta forma verifica-se que o papel ocupado pelas ONGA é algo ainda pouco explícito, 

sendo necessários estudos que englobem várias abordagens e perspectivas, como por 

exemplo as condicionantes que influenciam estas organizações atuarem ou não com o 

turismo em ilhas. Com base neste pressuposto, a  investigação realizada nesta tese de 

doutoramento foi pensada e desenvolvida, trazendo reflexões sobre as condicionantes 

associadas para a atuação das ONGA com o turismo e seus reais contributos e conflitos em 

territórios insulares, apresentadas nas seções que se seguem. 

 

 

1.2. Relevância 

 

Embora o turismo seja um tema bastante discutido e analisado na área académica, na 

prática, o seu desenvolvimento ainda está longe de concretizar os princípios da 

sustentabilidade, colocando em risco várias comunidades e localidades, consideradas como 

“destinos” turísticos em todo o mundo (Butler, 1999; Coriolano, 2006; Irving et al., 2005; 

Rabinovici, 2009; Rabinovici e Lavini, 2005;). Assim, mais investigações são cruciais para 

analisar a forma como o turismo vem sendo planeado e gerido, viabilizando um olhar mais 

alargado e crítico do desenvolvimento desta atividade. 

 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo conhecer e analisar o papel das ONGA 

na sustentabilidade do turismo em ilhas, nomeadamente as condicionantes para esta 

atuação e quais os contributos para a promoção de um turismo mais responsável, 

participativo, inclusivo, ético e sustentável. A identificação destas questões é de 

fundamental importância para repensar o papel ocupado por estas organizações, assim 

como a forma que o turismo é pensado e gerido, na especificidade dos contextos insulares.  
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Deste modo, no âmbito do estudo empírico, analisa-se o papel das ONGA na 

sustentabilidade do turismo nos arquipélagos de Fernando de Noronha (FN), no Brasil, e 

dos Açores, em Portugal. Por conseguinte, analisa-se e sugere-se um modelo de 

operacionalização da sustentabilidade do turismo ao caso dos dois destinos turísticos 

insulares. Para isso, analisa-se o papel destas organizações demonstrando as possíveis 

vantagens, desvantagens, conflitos, limitações, contributos e condicionantes que estão por 

trás desta atuação, possibilitando um olhar reflexivo sobre o desenvolvimento do turismo 

utilizado nos dois casos de estudo. Este modelo tem como base uma rede de parcerias, na 

qual as ONGA destacam-se como um dos atores chave, podendo contribuir para que as 

boas experiências e práticas, compatíveis com as diretrizes da sustentabilidade, possam 

trazer, sob a ótica das comunidades locais, benefícios e boas transformações às ilhas e à 

população.  

 

As ONGA são importantes atores no planeamento, na gestão, na monitorização e na 

promoção do turismo em ilhas, contribuindo para a conservação e a valorização do 

ambiente. Para além disto, promovem reflexões sobre práticas relacionadas ao turismo que 

repetem, às vezes, lógicas pouco ou nada sustentáveis, ou ainda, de experiências pouco 

participativas e inclusivas. Portanto, o resultado final deste estudo, para além de uma 

análise da realidade existente nos dois arquipélagos, propõe estratégias assentes nas 

tendências de planeamento e gestão do turismo, tendo como base a parceria e a 

sustentabilidade da atividade. 

 

A justificativa da escolha dos dois arquipélagos deve-se às semelhanças de variáveis 

existentes, tais como: são ambos distantes do continente mais próximo (territórios 

confinados); são considerados destinos turísticos sustentáveis pelo mercado turístico 

(Green Destinations; Totem Tourism; Vision on Sustainable Tourism; National 

Geographic Traveller etc.); possuem grande biodiversidade e ecossistemas reconhecidos 

por instituições e organizações nacionais e internacionais (Ministério do Meio Ambiente 

do Brasil – MMA; Insternacional Union for Conservation of Nature – IUCN; European 

Coastal and Marine Union – EUCC; Organização das Nações Unidas para a Educação a 

Ciência e a Cultura – UNESCO; World Wildlife Fund for Nature – WWF etc.); são ilhas de 
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formações geológicas únicas, detentoras de um notável património geológico enquadradas, 

ou em processo de enquadramento, como Geoparque; e possuem ONGA regionais e 

nacionais atuando nas ilhas.  

 

A escolha também é fundamentada pelo atual estado de desenvolvimento do turismo. Em 

FN o turismo encontra-se consolidado, com políticas públicas voltadas para a gestão e 

monitorização da atividade. Nos Açores encontra-se em desenvolvimento, cujas políticas 

públicas centram-se na promoção e qualificação do destino. Esta distinção possibilitou um 

olhar mais alargado do papel das ONGA, contribuindo para uma reflexão mais 

aprofundada e crítica destas organizações na sustentabilidade do turismo em destinos 

insulares. 

 

Portanto, procura-se perceber e refletir sobre a atuação das ONGA no turismo em ilhas. 

Quais as características das ONGA que atuam em ilhas? Será que estas trazem contributos 

para a sustentabilidade do turismo nas ilhas? Se sim, de que forma? Quais? E assim, quais 

as condicionantes que afetam a atuação, ou não, das ONGA no turismo em ilhas?  

 

Deste modo, é necessário evidenciar uma nova abordagem do planeamento, gestão e 

monitorização do turismo, analisando e discutindo os fatores determinantes e as mais-

valias destas experiências para todos os envolvidos, contribuindo para a sustentabilidade e 

a melhoria dos destinos e produtos turísticos insulares. Assim, a partilha de conhecimentos, 

de estratégias locais e experiências académicas, empresariais e governamentais, possibilita 

traçar a cooperação no domínio da estruturação da oferta e da procura, como também das 

boas práticas, culminando na promoção de um turismo mais ético, responsável, 

participativo e inclusivo. 
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1.3. Objetivos, Questões e Hipótese da Investigação 

 

Esta tese tem como objetivo principal alargar o conhecimento sobre o papel das ONGA na 

sustentabilidade do turismo em ilhas, procurando perceber como estas organizações podem 

ser importantes no desenvolvimento de um turismo sustentável, principalmente em 

ambientes confinados como as ilhas. 

 

Para a concretização deste objetivo principal, desenvolveram-se as seguintes questões: 

 

Num contexto de mudança e em atenção as singularidades dos territórios insulares, em que 

a conservação do ambiente e a gestão sustentável da atividade turística são imperativos, 1) 

quais as condicionantes para que as ONGA desenvolvam ações ligadas ao turismo e 2) 

de que forma a sua atuação pode contribuir para a sustentabilidade do turismo em 

ilhas? 

 

A investigação tem como ponto de partida a revisão da literatura sobre as novas formas de 

pensar e gerir o turismo, mais especificamente sobre a sustentabilidade do turismo em 

ilhas. Pretende-se identificar o que a literatura evidencia sobre o papel ocupado pelas 

ONGA na sustentabilidade do turismo em ilhas, e de que forma estão inseridas no 

desenvolvimento desta atividade. Verifica-se que a literatura existente evidencia as ilhas 

como um lugar detentor de um elevado património natural, onde o turismo é colocado, 

muitas vezes, como a salvação para o desenvolvimento económico destes territórios. 

Também é possível observar uma vasta literatura sobre os impactos do turismo, trazendo à 

reflexão os modelos de desenvolvimento assumidos por estes destinos. Todavia, ao tratar 

das ONGA, a literatura aborda o percurso histórico destas organizações em vários países 

do mundo, dando ênfase aos impactos positivos e negativos que suas ações podem trazer 

para o turismo e, principalmente, para as comunidades locais onde esta atividade é 

praticada. No entanto, verificou-se uma ausência de estudos que abordem as 

condicionantes associadas a atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo. Assim, 

esta tese contribui para colmatar esta lacuna, fornecendo evidências empíricas sobre a 

atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo em dois arquipélagos: FN (Brasil) e 

Açores (Portugal). 



8 

 

Ao discutir estas questões pretende-se contribuir para o conhecimento científico de 

diferentes formas. Em termos teóricos, amplia o conhecimento permitindo a inserção das 

ONGA como atores importantes no desenvolvimento do turismo sustentável em ilhas. Em 

termos empíricos, contribui para o aprofundamento deste tema nos arquipélagos de FN e 

nos Açores, refletindo sobre a atuação e o papel ocupado pelas ONGA na sustentabilidade 

do turismo em ambos arquipélagos. Por último, como resultado do estudo desenvolvido, 

identificam-se linhas orientadoras para a melhoria da atuação das ONGA, como também 

para a implementação de um modelo de desenvolvimento do turismo que reconheça o 

importante potencial das ONGA para um turismo mais participativo, ético, inclusivo, 

responsável e sustentável.  

 

 

1.4. Metodologia Geral 

 

A ciência tem como objetivo obter conhecimentos válidos sobre a realidade. Assim, para 

analisar, explicar, prever e intervir sobre a realidade das ONGA na sustentabilidade do 

turismo nos arquipélagos de FN e Açores, utilizou-se do método científico, possibilitando a 

sua aplicação em outros territórios insulares. Deste modo, a metodologia adotada para este 

estudo é exemplificada de forma mais objetiva na tabela a seguir (tabela 1): 

 

Tabela 1 - Etapas do processo de investigação do estudo de doutoramento 

FASE DE 

INVESTIGAÇÃO 

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO 

1. Fase Conceptual 

- Escolha e formulação do problema de investigação 

- Revisão da literatura (ONGA, Turismo, Ilhas, Sustentabilidade, Ambiente) 

- Elaboração do quadro de referência 

- Definição do objetivo 

- Formulação da hipótese de investigação 

2. Fase 

Metodológica 

- A ética na investigação 

- Escolha do desenho de investigação (Estudo de caso) 

- Definição da população (ONGA que atuam nos arquipélagos de FN e dos Açores) 

- Identificação e classificação das variáveis 

- Principais métodos de recolha de informação (Método descritivo – Estudo de Caso) 

- Escolha do método de recolha e análise dos dados (Método descritivo – Estudo de Caso | 

Metodologia qualitativa) 

3. Fase Empírica 

- Recolha dos dados (Entrevistas com os responsáveis pelas ONGA e entrevistas com os 

responsáveis locais pelo Governo – Turismo, Ambiente e Áreas Protegidas) 

- Apresentação dos dados 

- Interpretação dos resultados (Análise qualitativa – estatística descritiva) 

- Comunicação dos resultados (Artigos científicos, Revistas Científicas, Tese 

Doutoramento) 

Fonte: Adaptado de Vaz Freixo (2012). 
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Em turismo, a análise qualitativa é uma forma sistemática de interpretar a realidade, 

compreendendo os fenómenos turísticos através da visão da realidade, opiniões e 

experiências dos investigadores, como também dos inquiridos. O investigador atua como 

um processador da informação (OMT, 2005). Quando se estuda uma nova área, é provável 

utilizar o método descritivo para identificar os principais fatores ou variáveis existentes 

numa determinada situação ou comportamento, onde esta identificação se baseia 

frequentemente numa observação atenta (Vaz Freixo, 2012). No turismo, a estatística 

descritiva é considerada uma ferramenta fundamental para conhecer as características de 

populações específicas, como também para prever a evolução dessas características (OMT, 

2005). 

 

Para o presente estudo, tendo em atenção o método descritivo, foi selecionado o tipo de 

comportamento que se deseja observar e estudar, compreendendo o “como” e “porquês” 

dessa entidade, ressaltando a sua identidade e características, que julga ser única ou 

especial, contribuindo para a compreensão global do fenómeno de interesse. Utilizou-se do 

estudo de caso, definindo de forma clara a entidade investigada (ONGA), estando atento à 

sua história e à maneira como se desenvolve em ilhas, observando e analisando os 

elementos exteriores da realidade local e da natureza social e sistémica que mais as 

influenciam (OMT, 2005; Ponte, 2006; Vaz Freixo, 2012). 

 

Desta forma, neste estudo foram analisadas e comparadas as perceções dos representantes 

legais das 25 ONGA, sobre: a atuação, vantagens, desvantagens, limites, sustentabilidade 

do turismo na Região, efetividade das organizações, etc. A finalidade do estudo empírico 

foi compreender e demonstrar, com os resultados obtidos, o contributo desta abordagem 

que defende o envolvimento destas organizações para a definição de estratégias holísticas 

para o planeamento, a gestão, a monitorização e a valorização do turismo em ilhas. Neste 

estudo também foram analisadas e comparadas as perceções dos representantes legais do 

Governo (Direção de Turismo, Direção de Ambiente e Direção das Áreas Protegidas), com 

o intuito de corroborar os resultados obtidos com as ONGA e perceber as relações 

existentes para consolidar o modelo proposto. 
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Assim, a ênfase da investigação está no estudo das condicionantes existentes para a 

atuação das ONGA em prol da sustentabilidade do turismo em ilhas e seus reais 

contributos. Para tal analisa-se o desenvolvimento do turismo e da conservação do 

ambiente nos dois arquipélagos em estudo, FN (Brasil) e Açores (Portugal), a fim de 

contextualizar o momento atual no qual as ONGA se inserem. Com o intuito de analisar e 

destacar a participação destas organizações na sustentabilidade do turismo em ilhas, 

propõe-se investigar os objetivos estatutários e as atuações das ONGA, como supostamente 

representantes da sociedade civil, verificando a exequibilidade destas organizações como 

mais um ator a auxiliar no fomento de um turismo responsável, ético, inclusivo e 

ambientalmente correto, buscando contribuir, efetivamente, para a melhoria das práticas, 

da qualidade e da promoção do turismo sustentável e participativo. 

 

 

1.5. Estrutura da Tese 

 

A presente tese organiza-se em cinco capítulos. O primeiro, o presente capítulo, apresenta 

uma breve introdução do tema investigado com uma descrição da relevância desta tese 

para a investigação em turismo, com os objetivos, questões e hipótese da investigação, 

seguido da metodologia geral adotada e a sua estrutura.  

 

No segundo capítulo, procedeu-se à revisão da literatura, apresentando as reflexões 

teóricas que deram base para a construção do quadro conceptual, evidenciando os 

principais conceitos e variáveis envolvidas na atuação das ONGA na sustentabilidade do 

turismo em ilhas. Dessa forma, a revisão da literatura apresenta os seguintes subtemas: 

- No capítulo 2.1. analisam-se as novas perspectivas do turismo, trazendo uma análise da 

evolução dos paradigmas e modelos do turismo, como também da sua sustentabilidade, e 

reflexões sobre as políticas públicas e as novas tendências do turismo; 

- No capítulo 2.2. explora-se o contexto insular, como também as relações existentes com 

as componentes ambiente, turismo e sustentabilidade; 

- No capítulo 2.3. analisam-se as ONGA através do aparato legal que sustenta estas 

organizações e suas relações com o ambiente, turismo e sustentabilidade. 
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No terceiro capítulo faz-se a descrição detalhada do estudo empírico e a metodologia 

utilizada. No quarto capítulo apresenta-se os resultados obtidos por cada arquipélago, 

como também a análise compartiva. No quinto e último capítulo, discutem-se os resultados 

obtidos, trazendo as conclusões para a teoria e a prática, apresentando algumas orientações 

para os estudos de caso e para futuras investigações. 
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QUADRO CONCEPTUAL 

 



14 

 

CAPÍTULO 2 – QUADRO CONCEPTUAL 

 

Dada a natureza da presente tese de doutoramento, que se centra no papel das ONGA na 

sustentabilidade do turismo em territórios insulares, importa contextualizar teoricamento os 

conceitos que lhe dão mote, nomeadamente as questões relacionadas com a evolução dos 

paradigmas, modelos e políticas públicas do turismo, fundamentando o desenvolvimento 

desta atividade e trazendo à reflexão as novas tendências mundiais.  

 

O enquadramento teórico permitirá explicitar a discussão sobre a sustentabilidade do 

turismo, essencial para o entendimento do tema investigado. E neste âmbito, analisa-se o 

contexto insular, possibilitando um olhar holístico sobre o funcionamento das ilhas e sobre 

as formas de perceção e investigação destes territórios. São apresentadas as singularidades 

e fragilidades das ilhas, demonstrando o importante papel da biodiversidade e dos 

ecossistemas para a manutenção do equilíbrio ambiental local. Assim, aborda-se a 

relevância das áreas protegidas para a conservação do ambiente em ilhas, como também 

para a promoção de um turismo mais responsável.  

 

Por último, apresenta-se uma análise da atuação das ONGA, abordando as leis que incidem 

nestas organizações, como também os diversos discursos, naturezas e características, 

possibilitando uma reflexão sobre o papel que estas ocupam na sociedade. Finalmente, 

apresenta-se uma sistematização da literatura sobre a relação das ONGA com a 

sustentabilidade do turismo, fundamentando o objetivo principal desta investigação. 

 

 

2.1. Novas Perspectivas do Turismo 

 

Antes de refletir sobre a evolução do turismo no mundo ao longo das últimas décadas, 

nomeadamente a evolução dos paradigmas, modelos e políticas públicas do turismo, é 

importante inicialmente definir o que é o turismo. Existem vários autores que definem esta 

atividade complexa e multi-setorial, procurando abranger todos os aspetos que a envolvem. 

Desta forma, o conceito de turismo apresenta distintas interpretações e uma variedade de 

definições e descrições. Como forma de referenciar esta atividade, segue a definição da 
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Organização Mundial do Turismo – OMT, que considera o turismo como “o conjunto de 

atividades desenvolvidas por pessoas durante as viagens e estadas em locais situados fora 

do seu ambiente habitual por um período consecutivo que não ultrapasse um ano, por 

motivos de lazer, negócios e outros” (OMT, 2001, p.38). 

 

Dito isto, ao abordar o turismo, é necessário esclarecer que, embora existam vários 

segmentos do turismo, não será função desta investigação analisar as definições existentes, 

mas sim enfatizar a importância da sustentabilidade desta atividade. Portanto, as 

terminologias utilizadas em toda a investigação, seja pelos autores citados no decorrer 

deste estudo ou pela investigadora, terão como foco um turismo responsável, que busca o 

contacto com a natureza de forma sustentável, conservando e valorizando o património 

(natural e cultural) de forma ética, inclusiva e participativa, principalmente em áreas 

protegidas.  

 

Assim, ao olhar o turismo como a atividade económica que mais cresce no mundo, é 

necessário incorporar novos olhares no planeamento, resultante do seu potencial gerador de 

emprego e renda, contributo de benefícios económicos, sociais e ambientais, como também 

inclusão e transformação social. Todavia, para que o turismo possa de facto possibilitar 

benefícios sociais, é imprescindível ter em atenção as questões relacionadas com a 

participação da comunidade local no planeamento, na implementação e na monitorização 

da atividade (Irving et al., 2005). 

 

Verifica-se cada vez mais a preocupação de organizações internacionais, dos académicos e 

da literatura especializada, em promover o desenvolvimento do turismo sustentável. Por 

conseguinte, o planeamento turístico é um instrumento capaz de proteger o património, 

matéria-prima do turismo, promovendo uma maior eficácia e eficiência nos investimentos 

públicos e privados nesta área. Todavia, nem sempre os modelos adotados de planeamento 

conseguem incorporar todas as componentes do sistema turístico, tornando a 

sustentabilidade da atividade algo inatingível (Fazenda et al., 2008). 

 

Assim, é importante que os Governos promovam uma Política Nacional de Turismo, com 

estratégias regionais, autónomas e integradas na visão nacional. Para isso, estas estratégias 
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regionais devem promover a articulação intersectorial, numa abordagem de planeamento 

global à escala regional do desenvolvimento turístico, possuindo ferramentas que 

influenciem todo o sistema turístico regional (ambiente, ordenamento do território, cultura, 

marketing, formação, entre outros) (Fazenda et al., 2008). 

 

Portanto, promover o turismo de forma sustentável não é uma tarefa fácil, onde verifica-se 

a criação e a adaptação de novos modelos e paradigmas, direcionando as políticas públicas, 

o planeamento e a gestão do turismo. 

 

2.1.1. Evolução dos Paradigmas e Modelos do Turismo 

 

O turismo é uma atividade com múltiplas relações, onde várias correntes de pensamento 

têm tentado tecer definições, procurando identificar as diferentes formas de planeamento, 

no qual o diálogo entre os diversos integrantes do sistema é uma necessidade (Patrucco e 

Barretto, 2011). Diante disto, pode-se verificar que o turismo já passou por algumas fases, 

onde foram construídas bases científicas com modelos e paradigmas relacionados com esta 

atividade. 

 

De acordo com Costa (2014) pode-se classificar a evolução do turismo mundial em três 

grandes fases: do lazer (até a década de 1960); do turismo de massas (1960-1990); e do 

turismo como instrumento de desenvolvimento (1990-…). Na primeira fase, a do lazer, não 

existia uma coordenação, legislação e administração do turismo. Destacavam-se as 

atividades de lazer em torno de lugares habituais de residência e poucos deslocamentos 

com objetivos de negócios.  

 

Na segunda fase, do turismo de massas, a economia mundial começou a crescer, 

juntamente com o rendimento dos países e das famílias, e com a evolução das tecnologias 

relacionadas aos transportes e às comunicações. De uma pequena atividade de lazer, o 

turismo configurou-se numa atividade de grande dimensão geográfica e económica, 

surgindo os “polos de turismo” e o turismo de massas de “sol e praia”. Estas áreas 

adquiriram novas dinâmicas e implicações específicas relacionadas com o ordenamento do 

território, impactos ambientais, relações sociais e economia. E neste cenário, o Governo 
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atuava em duas linhas específicas: criação de estruturas organizacionais com o objetivo de 

aumentar o fluxo turístico; e regulação do funcionamento das empresas de turismo. Na 

terceira fase, entre os séculos XX e XXI, o turismo é visto como instrumento de 

desenvolvimento, onde o modelo do turismo é orientado pelo crescimento económico, pela 

generalização mundial e dinamização das bases económicas locais (Costa, 2014). 

 

É a partir dos anos de 1990 que o fenómeno do turismo se configura com uma crescente 

diversidade de produtos e serviços, atrativos em termos económicos, sociais e políticos. Os 

destinos passam a ter que administrar a complexidade da procura, tendências, indústria, 

gestão e instrumentos de planeamento, passando a valorizar as experiências locais vividas 

pelos turistas, elemento mobilizador e catalisador de novas procuras. Surgem então os 

novos mercados, os novos perfis de turismo, uma nova indústria, e consequentemente 

novas formas de planear e gerir os destinos (Costa, 2014). 

 

Tendo em atenção as fases que a atividade turística percorreu até os dias atuais, verifica-se 

que a evolução dos paradigmas da sociedade possui relação direta com o turismo, passando 

dos paradigmas ´clássico´ e ´racional´ para o de ´mercado´, onde a visão mais planeada e 

coordenada da gestão do espaço evolui para uma visão de mercado mais abrangente de 

desenvolvimento económico e social, apoiada em visões holísticas da sociedade (Costa, 

2014). 

 

Todo este contexto de mudanças direcionou a evolução dos modelos na área do turismo. 

Para Costa (2014, p.26), o turismo é uma ciência recente, podendo ser categorizada dentro 

das principais correntes de pensamento, a saber: “modelos racionais do turismo; modelos 

sistémicos do turismo; modelos de produto para o turismo; e modelos de gestão 

estratégica para o turismo”. 

 

Modelos Racionais do Turismo 

Nas décadas de 1950-1970 predominaram os modelos que tinham como base abordagens 

racionais, com métodos científicos rigorosos. Ou seja, acreditava-se que todo o problema 

tinha uma causa objetiva que poderia ser resolvida com soluções técnico-científicas. Neste 

período, dois modelos exemplificam esta abordagem sequencial racionalista, estando 
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orientados para o planeamento e para a organização do território: o modelo de Donald Getz 

(1986) e o modelo de Alberta (Gunn, 1988) (Costa, 2014). 

 

O modelo de Donald Getz afirma que o planeamento e a gestão do turismo devem seguir 

uma sequência (inventário e classificação dos sistemas; modelação; identificação de 

cenários futuros; e monitorização do futuro). Já o modelo de Alberta propõe que siga de 

forma linear através de etapas pré-definidas (inventário de produtos; definição de 

objetivos; elaboração de programa de desenvolvimento; e implementação). Por serem 

métodos que tinham como base a ciência, ambos eram considerados abordagens justas e 

neutras, na época, estando acima da subjetividade (Getz, 1986; Gunn, 1988; citado em 

Costa, 2014). 

 

Modelos Sistémicos do Turismo 

Possivelmente pela ligação do turismo com as formas que a geografia e o planeamento 

interpretam o espaço, surgiram os modelos sistémicos do turismo, destacando-se: o modelo 

de Leiper (1979) e o modelo de Inskeep (1991). Estes modelos evidenciam o processo de 

planeamento e gestão em turismo, mas também o entendimento da forma como o turismo 

se desenvolve, nomeadamente seus impactos ambientais, sociais, económicos, geográficos 

e políticos (Inskeep, 1991; Leiper, 1979; citado em Costa, 2014). 

 

Assim, o modelo de Leiper enfatiza a interrelação dos sistemas de turismo, abordando as 

áreas e economias geradoras de turistas, como também as áreas-destino e as regiões de 

trânsito. O modelo de Inskeep afirma que a sustentabilidade do turismo está relacionada 

com a qualidade dos seus recursos (ambientais, culturais, patrimoniais e económicos). 

Contudo salienta que o destino tem que possuir superestruturas adequadas (alojamento, 

transportes, atrações, governança etc.) para apoiar e dinamizar este desenvolvimento 

(Inskeep, 1991; Leiper, 1979; citado em Costa, 2014). 

 

Modelos de Produtos para o Turismo 

A fundamentação dos modelos de produtos para o turismo reside na base dos modelos 

racionais, mas diferencia quando evidencia a necessidade de criação e desenvolvimento de 

produtos turísticos. A importância do produto turístico surgiu após o turismo de massa e 
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seus impactos, nomeadamente as más práticas de desenvolvimento turístico (De kadt, 

1979; Mathieson & Wall, 1982), onde os destinos passaram a segmentar a sua oferta em 

conformidade com as motivações dos turistas (turismo de praia, religião, saúde etc.). Para 

além disso, também existiu a necessidade de incorporar a viabilidade económica e 

financeira destes produtos. Destacam-se os seguintes modelos de produto para o turismo: o 

modelo PASOLP (Fred Lawson e Baud-Bovy, 1977) e o modelo de Butler (1980) (Butler, 

1980; Fred Lawson e Baud-Bovy, 1977; citado em Costa, 2014). 

 

O primeiro modelo, o de PASOLP, enfatiza a necessidade de analisar e verificar a 

viabilidade dos produtos existentes oferecidos e as dinâmicas atuais e previsíveis dos 

mercados. E neste sentido, a formatação dos produtos turísticos locais deve fazer parte do 

Plano de Turismo do destino. O segundo modelo, o do Ciclo de Vida do Produto de Butler, 

aborda os produtos turísticos de forma mais ampla, envolvendo os territórios turísticos 

como produtos. Evidencia que existe uma evolução natural dos produtos turísticos 

(envolvimento, exploração, desenvolvimento, consolidação e estagnação), com vários 

cenários possíveis (rejuvenescimento ou declínio), dependendo da forma como são geridos 

(Butler, 1980; Fred Lawson e Baud-Bovy, 1977; citado em Costa, 2014). 

 

Modelos de Gestão Estratégica para o Turismo 

Decorrente da complexidade e das dinâmicas do turismo, como também da necessidade de 

gerir os recursos de forma eficiente e eficaz possibilitando a sustentabilidade em todos os 

níveis, surgiram os modelos de gestão estratégica para o turismo, nomeadamente o modelo 

de Mill e Morrison (1985) e o modelo Produto-Espaço (Costa, 2001) (Costa, 2001; Costa, 

Panyik & Buhalis, 2013; Mill e Morrison, 1985; citado em Costa, 2014). 

 

O modelo de Mill e Morison defende que o planeamento e a gestão do turismo devem ser 

realizados através de uma avaliação cuidadosa dos recursos (condições internas e fatores 

externos), da formulação de políticas, da idealização de oportunidades e também de 

estratégias assentes na sustentabilidade do destino a longo prazo. O modelo Produto-

Espaço considera que a sustentabilidade de um destino está relacionada com a quantidade e 

qualidade dos produtos existentes. Neste sentido, é necessário fazer uma avaliação 

criteriosa destes produtos (recursos) através da inventariação, identificação de clusters 
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organizados (redes) e massa crítica de produtos. O planeamento e a gestão do turismo 

devem ser feitos de forma integrada e em parcerias com os setores público e privado, 

estruturando a sua oferta dentro de um sistema de governança flexível e em conformidade 

com as características do destino. Ou seja, o destino deve-se organizar e estruturar para o 

mercado global, tendo como suporte produtos turísticos e massas críticas de negócios 

locais, possibilitando a rentabilidade dos operadores e o desenvolvimento social e 

económico da comunidade (Costa, 2001; Costa, Panyik & Buhalis, 2013; Mill e Morrison, 

1985; citado em Costa, 2014).  

 

No mesmo sentido de compreender a evolução do turismo, é de fundamental importância 

perceber a evolução dos paradigmas da sustentabilidade no turismo. Tendo em atenção a 

complexidade da ‘sustentabilidade’ no planeamento, gestão e monitorização do turismo, 

será abordado de forma mais detalhada este tema no ítem que se segue. 

 

2.1.2. Sustentabilidade do Turismo 

 

É possível verificar na literatura um intenso debate sobre a definição e operacionalização 

do turismo sustentável devido à relação existente com o paradigma do desenvolvimento 

sustentável. Neste sentido, é importante perceber como o conceito de desenvolvimento 

sustentável se originou e quais são os princípios da sustentabilidade, para compreender a 

ideia de sustentabilidade no domínio do turismo. O que se pretende é destacar algumas 

visões e considerações das diferentes conceções identificadas na literatura sobre estes 

temas. 

 

As distintas compreensões e significados relacionados ao conceito de desenvolvimento 

sustentável e sustentabilidade facultam uma série de implicações e princípios éticos, que 

vêm sendo inseridos e aplicados em diversos contextos, nomeadamente no turismo. Assim, 

o turismo provoca e incentiva o desafio da aplicação destes princípios através de um 

desenvolvimento mais responsável da atividade, direcionando a sua abordagem ao 

planeamento a longo prazo, centrado em ações operativas e sistemáticas que viabilizem a 

concretização dos princípios e aspirações da sustentabilidade (Hanai, 2012). 
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Portanto, a adaptação dos princípios norteadores de sustentabilidade e a operacionalização 

do conceito de desenvolvimento sustentável têm constituído um grande desafio para as 

diversas áreas, entre elas o turismo, no sentido de implementar ações concretas que 

possibilitem uma maior equidade social, um nível elevado de conservação ambiental e uma 

maior eficiência económica (Irving et al., 2005). 

 

- Desenvolvimento Sustentável 

Pode-se observar na literatura uma vasta bibliografia sobre o desenvolvimento sustentável, 

com inúmeras propostas e definições. Para auxiliar no entendimento destes conceitos, 

serão apresentadas algumas reflexões mais significativas, com o objetivo de compreender 

as bases que deram origem a noção de turismo sustentável, sem ter a pretensão de realizar 

uma revisão bibliográfica exaustiva sobre este tema (Moniz, 2006; Swarbrooke, 1999; 

WTO, 2016). 

 

O desenvolvimento sustentável surgiu como um paradigma da contradição entre o 

crescimento económico e a proteção do ambiente, nomeadamente com a realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, conhecida pela Conferência de 

Estocolmo, em 1972. Resultante desta Conferência, foram criados ministérios e agências 

de ambiente em vários países, colocando a preocupação com a degradação ambiental no 

nível internacional (Hardy e Beeton, 2001). 

 

Em 1980 o conceito de desenvolvimento sustentável aparece no relatório World 

Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development 

(IUCN/UNEP/WWF, 1980). Como consequência da problemática entre o ambiente e o 

desenvolvimento, foi criada, em 1983, a Comissão Mundial para o Ambiente e o 

Desenvolvimento na Assembleia Geral das Nações. Mas foi em 1987, através da 

publicação Our Common Future, conhecida por Relatório Brundtland, que o conceito de 

desenvolvimento sustentável passa a ter uma maior relevância, influenciando organizações 

governamentais e não governamentais (WCED, 1987). 

 

No Relatório Brundtland, o conceito de desenvolvimento sustentável é entendido como 

sendo uma forma de desenvolvimento que atende as necessidades do presente sem 
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prejudicar as necessidades das gerações futuras. Tal conceito é fundamentado em dois 

significativos aspetos, o da satisfação de necessidades humanas e o da solidariedade inter-

geracional, conduzindo a uma mudança de paradigma e reflexão sobre as reais 

necessidades humanas. Após esta publicação, decorreram várias reflexões em torno deste 

conceito, nomeadamente pela realização da Cimeira do G-7 (Estados Unidos da América, 

Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e Japão), realizada em 1989, em Paris. 

Neste evento foram elencados cinco princípios a serem seguidos: o conceito de 

planeamento holístico e a elaboração de estratégias; a importância de preservar e conservar 

os processos ecológicos; a necessidade de proteger a biodiversidade e o património 

humano; a necessidade de promover formas produtivas sustentáveis a longo prazo; e a 

meta de alcançar um equilíbrio de justiça e oportunidades para todos. Em 2017 esta 

Cimeira denomina-se G20, tendo como objetivo principal reunir regularmente as mais 

importantes economias industrializadas e emergentes para discutir questões-chave da 

economia global e promover políticas compatíveis com o acordo aprovado pelo G20, em 

2004 (Bursztyn, 2005; Monjardino, 2009; WCED, 1987; WTO, 2016). 

 

No entanto, foi em 1992 que o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou 

notoriedade internacional, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, denominada Cimeira da Terra (RIO 92). Como 

consequência desta Conferência, os princípios do desenvolvimento sustentável passaram a 

integrar a Agenda 21, documento que tem como objetivo assegurar a sustentabilidade 

futura do planeta Terra. Este documento foi subscrito por 179 países, entre eles Brasil e 

Portugal, e constitui-se como um novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. 

Assim, foi a partir da RIO 92 que as autoridades de vários países vêm buscando orientar 

suas políticas de desenvolvimento de acordo com os princípios do desenvolvimento 

sustentável. E neste sentido, vários países vêm tentando viabilizar a operacionalização 

deste conceito, como por exemplo a construção de indicadores de sustentabilidade 

(UNCED, 1992).  

 

Desta forma, o conceito de desenvolvimento sustentável iniciou por estar centrado nos 

aspetos ligados particularmente ao ambiente e aos recursos naturais, tendo sido alargado às 

preocupações socioeconómicas e culturais. Consequentemente, a dimensão ambiental é 
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frequentemente colocada em relevo quando se trata do desenvolvimento sustentável, 

ficando em segundo plano os aspetos sociais, nomeadamente no domínio do turismo 

(Moniz, 2006).  

 

Verifica-se que o conceito de desenvolvimento sustentável alcançou uma grande 

propagação, contudo ainda existe uma certa ambiguidade e, consequentemente, uma 

dificuldade para tornar operacional este paradigma (Ivars Baidal, 2001). 

 

Dresner (2002) afirma que o termo desenvolvimento sustentável é frequentemente 

utilizado de forma indiscriminada pelos responsáveis políticos para justificar a 

continuidade do crescimento económico, não tendo em atenção as implicações ambientais 

do crescimento e a equidade intra e inter-gerações. E neste sentido, muitos ambientalistas 

colocam em causa o significado e o conteúdo deste conceito, argumentando que muitas 

vezes pode ser utilizado para encobrir a destruição da natureza. Já os defensores, afirmam 

que é um conceito em contínuo debate e definição. 

 

Desta forma, um dos grandes desafios do desenvolvimento sustentável é aceitar as 

mudanças da visão global dos problemas e soluções numa perspectiva de longo prazo, para 

reconhecer que, mais que integrar o ambiente na economia, é necessário integrar os 

subsistemas socioeconómicos no sistema ecológico global. E nesta perspectiva, a solução 

para os grandes problemas associados às mudanças globais não está em soluções parciais 

que melhorem o ambiente, mas sim através de políticas globais complexas, integradas e 

multidimensionais, que integrem as implicações sociais, económicas, ecológicas, culturais 

e institucionais dos modelos de desenvolvimento atuais, facultando, de forma ética, uma 

mudança da visão antropocêntrica para biocêntrica. Assim, é fundamental entender o 

desenvolvimento sustentável como um processo em contínua mudança, e não como um 

estado fixo de harmonia ou de equilíbrio ideal. Consequentemente, alcançar um 

desenvolvimento sustentável é uma tarefa complexa e ambiciosa, que requer um maior 

compromisso político e social (Jiménez Herrero, 2006). 

 

No âmbito do turismo, a OMT reconhece a importância do conceito de desenvolvimento 

sustentável, assumindo um compromisso de auxiliar na sua disseminação, como também 
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na aplicação destes princípios em seus estudos sobre planeamento, desenvolvimento e 

monitorização do turismo (Moniz, 2006; Swarbrooke, 1999; WTO, 2016).  

 

- Princípios/Paradigmas da Sustentabilidade 

Embora seja comum verificar na literatura o conceito de desenvolvimento sustentável 

como sinónimos de sustentabilidade, é importante salientar as distinções existentes entre 

estas duas dimensões. Neste sentido, Spangerberg e Bonniot (1998) afirmam que a 

sustentabilidade é uma complexa e ambiciosa meta que estimula as definições de políticas 

que tenham como base critérios ambientais, sociais e económicos, promovendo uma 

sociedade sustentável. Para Hanai (2012), as pretensões de sustentabilidade decorrem das 

reflexões académicas, ideológicas e tecnológicas sobre o processo vigente de 

desenvolvimento social e económico, direcionando novas ideias e formas de pensar, 

debater e agir em processos de desenvolvimento. 

 

Desta forma, a sustentabilidade é entendida como um conjunto de princípios funcionais 

dos sistemas que faculta um estilo de desenvolvimento sustentável como uma opção social 

que engloba objetivos múltiplos, de acordo com escalas de valores e contextos instáveis 

que vão sendo modificados ao longo do tempo, e permanentemente retroalimentando. 

Portanto, a transformação e a adaptação representam propriedades constitutivas da 

sustentabilidade, mantendo a capacidade co-evolutiva dos sistemas sociais e naturais numa 

sociedade em mudança e transformação (Jiménez Herrero, 2006). 

 

Embora haja uma certa homogeneidade de critérios para avaliar a sustentabilidade, ainda 

se verifica alguma dificuldade na sua análise. Existem várias tendências na área da 

sustentabilidade que representam distintas visões ideológicas e enfoques metodológicos, 

que vão desde posições frágeis, tendo como base uma orientação económica, até posturas 

mais fortes, enquadradas numa perspectiva ecológica. Todavia, não existem verdades 

absolutas em matéria de sustentabilidade, pois cada território possui características 

biogeográficas, socioeconómicas e culturais próprias. Na realidade, o que falta é uma visão 

intemporal para observar outros contextos e cenários alternativos numa perspectiva de 

sustentabilidade. Pois o que vivemos é uma época de transformação de processos, onde é 
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preciso passar de sistemas insustentáveis para outros mais sustentáveis (Jiménez Herrero, 

2006). 

 

Logo, é notória a necessidade de medir e avaliar, de forma o mais objetiva possível, os 

processos de desenvolvimento, de acordo com os critérios de sustentabilidade. E neste 

caso, são necessários indicadores adequados que indiquem para onde vamos, aonde 

queremos chegar e qual caminho que queremos seguir, como também que modelo 

devemos usar para orientar esse caminho. Logo, são necessários bons indicadores para 

medir e verificar o uso do capital natural e social, possibilitando uma reflexão global sobre 

o presente para repensar o futuro numa lógica de sustentabilidade do desenvolvimento, de 

acordo com os contextos, dinâmicas e interações socioeconómicas e ambientais, de cada 

território. Assim, o objetivo da utilização dos indicadores é facilitar a informação útil para 

o debate e as decisões, encontrando soluções capazes de transformar, de forma duradoura, 

as condições, os meios e o modo de vida da comunidade para alcançar o progresso social e 

económico, em equilíbrio com os sistemas naturais de cada território, vinculados com os 

processos de governança (Jiménez Herrero, 2006). 

 

Portanto, a transposição dos princípios de sustentabilidade, da teoria à prática, como 

também a operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, são grandes 

desafios para as distintas áreas de conhecimento, fomentando iniciativas e ações que 

gerem, em simultâneo, um nível elevado de conservação ambiental, uma maior equidade 

social e uma maior eficiência económica (Irving et al., 2005). 

 

Por conseguinte, em virtude dos esforços dos acordos internacionais em promover a 

conservação e utilização sustentável da biodiversidade, como a Convenção da Diversidade 

Biológica e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é necessário procurar novas 

formas de distribuição, justa e igualitária, dos benefícios resultantes de processos 

económicos associados à conservação do ambiente. E neste sentido, as atividades 

relacionadas ao turismo sustentável têm sido consideradas como uma das alternativas 

possíveis, podendo contribuir para a operacionalização do conceito de desenvolvimento 

sustentável (Botenho e Rodrigues, 2016). 
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Assim, as distintas compreensões e significados relacionados ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, como também as discussões da sustentabilidade, 

condicionam os temas centrais da atualidade, acarretando implicações e princípios éticos, 

sendo aplicados em segmentos sociais, contextos académicos, planos e processos de 

desenvolvimento, entre eles o fenómeno turístico (Hanai, 2012). 

 

- Turismo Sustentável – Sustentabilidade do Turismo  

O primeiro passo no entendimento da atividade turística, é perceber que: 

 “o turismo é uma das mais novas modalidades do processo de acumulação, que 

vem produzindo novas configurações geográficas e materializando o espaço de 

forma contraditória, pela ação do Estado, das empresas, dos residentes, e dos 

turistas. Compreender essa dinâmica significa entender as relações produtivas do 

espaço e o exercício de poder do Estado, das classes empresariais e trabalhadores 

em movimento e conflito” (Coriolano, 2006, p.367-368). 

 

E neste sentido, para compreender a relação da sustentabilidade e do desenvolvimento 

sustentável com o turismo, ressalta-se de forma sucinta a evolução ocorrida na 

interpretação do conceito de turismo sustentável e as distintas abordagens à sua 

operacionalização, designadamente no planeamento e gestão estratégica de destinos 

turísticos insulares (Moniz, 2006; OMT, 1999; WTO, 2016).  

 

Segundo a Organização Mundial do Turismo, o turismo sustentável é: 

“Aquele que atende as necessidades dos turistas de hoje e das regiões 

receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as oportunidades para o 

futuro. É visto como um condutor ao gerenciamento de todos os recursos, de 

tal forma que as necessidades econômicas, sociais e estéticas passam a ser 

satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos processos 

ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a 

vida” (OMT, 2003, pp.24) 

 

Neste sentido, para a OMT, o turismo sustentável deve promover a gestão dos recursos de 

modo que as necessidades sociais, económicas e estéticas sejam satisfeitas, salvaguardando 

a integridade cultural e ambiental. Um marco na política da OMT, ocorreu em 1980, com a 

publicação da Declaração de Manila, trazendo uma nova visão sobre o turismo. Após a 

Declaração de Manila, foi elaborado o Relatório Brundtland, que embora seja significativo 

para a definição de desenvolvimento sustentável, não fazia referência expressiva sobre a 

importância do turismo e da necessidade de gerir de forma sustentável esta atividade em 
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contínuo crescimento em todo o mundo. Colmatando esta falha, em 1992 a OMT colocou a 

sustentabilidade do turismo como foco na Cimeira da Terra (RIO 92), inserindo o turismo 

na Agenda 21 (Monjardino, 2009; UNCED, 1992; WCED, 1987; WTO, 2016). 

 

Pode-se verificar que diversos documentos e declarações oficiais do setor do turismo 

abordam a evolução das relações entre turismo, sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável, tais como (CMTS, 1995; OMT, 1999, 2003, 2005; Sustentare, 2009; 

UNEP/WTO, 2005; UNCED, 1992; UNEP, 2003; UNWTO/UNEP/WMO, 2008; WTO, 

1997): 

- Carta do Turismo Sustentável de Lanzarote, que trata das intenções e princípios 

estruturais do turismo sustentável; 

- Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo, que estabelece princípios de acordo 

com a oferta e procura turística; 

- Código Global de Ética do Turismo;  

- Declaração do Quebeque sobre o EcoTurismo;  

- Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável;  

- Declaração de Djerba sobre Turismo e Alterações Climáticas;  

- Comité Mundial de Ética no Turismo;  

- Plano de Ação para um Turismo Europeu mais Sustentável;  

- Lançamento dos critérios globais de Turismo sustentável; 

- Guias e manuais publicados pela United Nations Environment Programme (UNEP) e 

OMT, que institui diretrizes para o desenvolvimento do turismo sustentável, como também 

indicadores para a gestão responsável do turismo nos destinos. 

 

Observando esta evolução dos princípios de sustentabilidade na atividade turística, é 

importante referir que a literatura traz uma reflexão sobre a distinção entre os conceitos de 

“sustentabilidade do turismo” e de “turismo sustentável”. O tema turismo sustentável 

surgiu como resultado das discussões sobre o relatório “Our Common Future”. Contudo, 

existe uma confusão resultante das definições imprecisas e conflituantes deste conceito, 

sendo importante distinguir turismo sustentável da sustentabilidade do turismo que tem 

como base os princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável (Butler, 

1999). 



28 

 

Assim, os princípios da sustentabilidade devem fundamentar o objetivo principal de 

qualquer território, produto ou serviço turístico, em todos os seus estados evolutivos, não 

restringindo apenas às modalidades supostamente consideradas alternativas, como por 

exemplo o turismo rural (Ivars Baidal, 2001). 

 

Segundo Rabinovici (2009, pp. 122-123), para que o turismo seja de facto sustentável é 

necessário “manter a integridade dos processos ecológicos, biológicos, ambientais além de 

satisfazer as necessidades económicas, culturais, éticas, estéticas das pessoas e dos 

ambientes envolvidos (dos visitados e dos visitantes)”. No entanto, a autora afirma que 

ainda não foi possível identificar nenhum destino que tenha alcançado todas estas 

variáveis, pelo que a aplicação deste conceito pode cair em descrédito, passando a ser 

utopia. Para ela, são necessários exemplos concretos, com impactos sociais bem-sucedidos, 

para que assim possa continuar atraindo atores (pesquisadores, comunidades, ONGA etc.) 

para a efetivação desta sustentabilidade. 

 

No turismo, a dependência ao ambiente, tanto como recurso e fonte de fatores produtivos, 

como também a existência de conflitos ambientais, socioculturais e/ou económicos, pode 

comprometer a viabilidade desta atividade, conferindo grande importância para a 

necessidade de se alcançar um desenvolvimento turístico sustentável. E neste sentido, é 

necessário um melhor entendimento do conceito deste paradigma, como também maiores 

avanços nos instrumentos e nas técnicas de planeamento e gestão do turismo (Ivars Baidal, 

2001). 

 

Para Irving et. al. (2006, p.2), a sustentabilidade no turismo: 

“depende de uma concepção estratégica e duradoura de desenvolvimento, apoiada 

numa interpretação interdisciplinar e integral da dinâmica regional, resultando de 

uma sinergia mutante, apoiada na noção de ‘espaço’ material e imaterial, lugar 

concreto e abstrato, cenário de interações, conflitos e transformações, ponto de 

contacto simbólico entre local e global”. 

 

Mesmo existindo uma vasta literatura sobre o tema, ainda existe uma ambiguidade na 

definição do conceito de turismo sustentável, onde praticamente qualquer forma de turismo 

pode ser designada de sustentável. Todavia, a questão fundamental é como esta 
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sustentabilidade pode ser monitorada e medida, para que uma definição de turismo 

sustentável seja aceite (Butler, 1999). 

 

A resposta a esta questão, sobre como avaliar os contributos reais do turismo, pode ocorrer 

através de investigações longitudinais aprofundadas e auditorias ambiental, social e 

económica. É de fundamental importância a clareza de definições e paradigmas da 

sustentabilidade e de possíveis indicadores que serão utilizados, além da certeza de que, a 

depender dos indicadores e dos pontos de vista diversificados entre os atores sociais 

envolvidos com o turismo, ter-se-ão visões distintas sobre o sucesso das mudanças em 

curso, causadas direta ou indiretamente pelo turismo, já que, o que pode ser considerado 

transformação e/ou contributos positivo para uns, será dado como negativo para outros. 

Desta forma, os estudos devem repensar todos os contributos envolvidos no turismo, 

sempre considerando o ponto de vista dos diferentes atores do destino, mostrando a 

amplitude de transformações que o turismo pode abarcar, em conjunto também com outras 

variáveis transformadoras.  

 

Estudos de longo prazo requerem um financiamento estável e vontade dos investigadores 

em se comprometerem em investigações desta natureza. Neste sentido, é importante 

operacionalizar o conceito e avaliá-lo em funcionamento. Esta não é uma tarefa fácil, 

sendo necessária uma abordagem multi-sectorial, que vá além da estimação dos efeitos 

diretos do turismo nos ambientes físico e humano, nos destinos. Esta dificuldade também 

ocorre quando os elementos e processos de sustentabilidade são identificados e 

compreendidos, mas não são garantias da sua aplicabilidade nos destinos turísticos (Butler, 

1999). 

 

A identificação do turismo sustentável como um processo em evolução qualitativa que 

garanta o equilíbrio entre a preservação do património (natural e cultural), a viabilidade 

económica da atividade e a equidade social do desenvolvimento, representa o ponto de 

partida para a aplicação efetiva dos princípios do desenvolvimento sustentável. Logo, o 

desenvolvimento do turismo sustentável deve constituir-se em objetivos alcançáveis, cujos 

princípios devem ser aplicados a todos os distintos tipos de desenvolvimento do turismo, 

nomeadamente o turismo de massas, que é um dos que mais necessita de novos enfoques 
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de planeamento e gestão turística. E neste sentido, enfoques capazes de diagnosticar de 

forma efetiva a evolução da atividade no contexto do desenvolvimento local, de reorientar 

o crescimento para objetivos qualitativamente distintos e de guiar ao processo de 

transformação para a sustentabilidade (Ivars Baidal, 2001). 

 

Isto posto, é importante enfatizar que para a sustentabilidade ser alcançada é necessário 

assegurar que todas as partes envolvidas no turismo estejam dispostas a participar deste 

processo, e que as políticas e ações relacionadas com a sustentabilidade do turismo sejam 

aceites por todos os atores envolvidos na atividade. Desta forma, é importante refletir com 

profundidade os princípios e conceito da sustentabilidade, mas é muito mais relevante 

refletir sobre como operacionalizar estes princípios, nomeadamente no turismo (Butler, 

1999). 

 

Como consequência do aumento progressivo da sensibilização social, institucional e 

política em torno da sustentabilidade, verifica-se um aumento dos instrumentos de 

planeamento e gestão do turismo. Contudo, seu grau de aplicação e consistência não tem 

acompanhado esse crescimento, com o risco de incorporar funções aparentemente 

duvidosas que deveriam estar asseguradas em instrumentos normativos e vinculativos. 

Instrumentos como a avaliação da capacidade de carga e do impacto ambiental, os sistemas 

de gestão ambiental, as Agendas 21 Locais, entre outros, demonstram a necessidade de 

redimensionar a informação territorial-turística para adapta-la aos parâmetros do 

desenvolvimento sustentável, reconhecendo a necessidade de existir sistemas de 

indicadores de sustentabilidade como ferramenta chave para a concretização deste 

paradigma. Todavia, estes indicadores devem adaptar-se à complexa 

multidimensionalidade do desenvolvimento sustentável, melhorando os sistemas de 

informação, onde existam sistemas de indicadores específicos, integrados em processos de 

planeamento e de gestão turística. Neste caso, os indicadores devem estar adaptados à 

realidade local, ter objetivos e alcance claramente definidos e, sobretudo, que garantam a 

participação social em todas as fazes de gestão do sistema (Ivars Baidal, 2001).  

 

O discurso do turismo é constituído como uma opção para o desenvolvimento dos países, 

regiões e municípios. Todavia, na prática, é uma superestimação de desempenho, gerando 
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falsas expectativas e não conseguindo solucionar os problemas sociais e ambientais 

existentes. Pensar no turismo como um propulsor do desenvolvimento local, da 

preservação dos lugares e das culturas, é legítimo, mas é necessário ter em atenção a 

contradição que decorre desta atividade, que destrói e beneficia o destino e a comunidade 

local. Um dos pontos positivos decorrentes do turismo, é a descoberta comunitária de que é 

possível um outro turismo. Um turismo diferenciado na sua utilização e nas relações 

sociais de produção, que determina mais ou menos exploração e concentração de renda, em 

relações mais flexíveis e adaptadas aos interesses das comunidades locais (Coriolano, 

2006). 

 

Para que haja de facto benefícios advindos da atividade turística, é preciso uma sociedade 

crítica, que perceba a falácia do discurso governamental, evitando o desenvolvimento de 

um turismo segregado, que impeça o turista de conhecer verdadeiramente o local que 

visita. E neste caso, é preciso estar atento aos conteúdos subjacentes ao planeamento, 

gestão e monitorização do turismo, garantindo assim um redireccionamento da política 

para os interesses das economias populares, enquanto alternativa social mais ampla e 

continuada (Coriolano, 2006). 

 

Assim, como consequência do seu potencial como gerador de emprego e renda, aporte de 

benefícios económicos, sociais e ambientais, e como mecanismo para a inclusão e 

transformação social, o turismo passa gradualmente a integrar novos olhares de 

planeamento. No entanto, para concretizar esses contributos sociais é preciso um olhar 

mais cuidadoso, no que respeita às questões relacionadas a participação da comunidade 

local no planeamento, na implementação e no monitorização da atividade (Irving et. al., 

2005). 

 

Portanto, do turismo global, emergiu o turismo local e alternativo, dando espaço aos 

interesses dos residentes, da valorização e manutenção da identidade local. Neste processo 

seletivo de lugares para o turismo, verifica-se o surgimento de novas contradições e 

conflitos, fazendo surgir o turismo alternativo, desenvolvido a partir das comunidades e 

pelas comunidades. O turismo comunitário manifesta-se assim como “uma estratégia de 

sobrevivência, e de entrada daqueles de menores condições económicas na cadeia 
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produtiva do turismo. Uma forma de turismo que pensa o lugar, a conservação ambiental 

e a ressignifica a cultural” (Coriolano, 2006, p.373-374). 

 

O turismo de base comunitária vem se consolidando como um modelo de organização do 

turismo na escala local em alguns locais do mundo, como por exemplo o Brasil, mas muito 

ainda há para ser desenvolvido para que o mesmo efetive todo o seu potencial em prol do 

desenvolvimento social das comunidades locais (Bursztyn e Bartholo, 2012). 

 

Por conseguinte, o esforço em sensibilizar a sociedade para o turismo sustentável é 

fundamental para a construção de novos paradigmas de desenvolvimento turístico, 

incluindo, para além da capacitação das comunidades locais, o investimento nas 

potencialidades de uma região e a discussão dos riscos e benefícios que a atividade 

turística pode promover num determinado destino. Agregando a isto, é importante associar 

à discussão, temas relacionados à educação, cultura e formas de organização social, 

viabilizando a organização e a qualificação das comunidades locais para a gestão do 

turismo (Irving et. al., 2005). 

 

Desta forma, é fundamental que as comunidades locais participem efetivamente nos 

processos de planeamento e gestão do turismo no destino, visto conhecerem e vivenciarem 

a realidade imediata. Desta forma, é a comunidade local a mais apta para identificar os 

problemas e as necessidades, avaliar alternativas viáveis, desenvolver estratégias para a 

conservação e/ou valorização do património natural e cultural, como também procurar 

soluções efetivas para os problemas identificados, propondo caminhos que promovam a 

qualidade de vida, a valorização e fortalecimento da cultural local e o bem-estar social 

(Irving et. al., 2005). 

 

Dito isto, o turismo de base comunitária não deve ser entendido como um novo segmento 

de mercado, mas sim como uma nova utopia para as práticas de turismo. Práticas estas que 

devem ser incorporadas aos segmentos já existentes e influenciar o mercado em sua 

totalidade, com o objetivo maior de torná-lo mais sustentável (Bursztyn e Bartholo, 2012). 
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Com base nas premissas do desenvolvimento sustentável, é possível verificar que alguns 

projetos turísticos procuram discutir e internalizar a temática da qualidade no processo de 

planeamento, integrando o saber compartilhado e a participação da comunidade local, 

buscando beneficiar os que geralmente são excluídos do processo turístico. Esta tendência 

pode ser observada nas definições de bases para a certificação do turismo, agregando valor 

aos produtos e serviços turísticos sociais e ambientalmente responsáveis, numa perspectiva 

de parceria e co-responsabilidade. Por consequência, o destino passa a incorporar um 

diferencial de qualidade, onde o turista passa o ocupar um lugar de agente de 

transformação, quando da seleção de um destino. E neste sentido, o turista passa a exigir 

do trade turístico uma nova postura, privilegiando a competitividade, as especificidades e a 

qualidade do destino. Todavia, isso só é possível quando existe de facto a participação 

social, assegurando o direito de cidadania para a tomada de decisões políticas em todos os 

níveis (Irving et. al., 2005).  

 

Esta nova consciência dos turistas vem alterando a sua postura nos destinos, onde se pode 

observar que muitos, já em seu momento de lazer, querem se engajar ativamente em ações 

de cunho social e ambiental, considerando-se responsáveis pelos impactos gerados pelas 

suas viagens, querendo de alguma forma minimizá-los. Este crescimento de consciência 

crítica, por parte dos turistas, é sem dúvida um forte aliado das iniciativas de cunho 

comunitário, que pretendem promover um turismo mais justo e sustentável. No entanto, 

colocar em contacto direto os principais atores desse processo, nomeadamente o turista 

responsável e as comunidades locais dispostas a recebê-los, é um grande desafio a ser 

superado (Bursztyn e Bartholo, 2012). 

 

Portanto, observa-se que a literatura demonstra que ocorreu uma transformação no 

conceito do turismo sustentável ao longo dos anos, nomeadamente na sua 

operacionalização, demonstrando que este não é um conceito rígido, no qual as mudanças 

no mundo e nas atitudes da sociedade influenciam diretamente o desenvolvimento desta 

atividade (OMT 1999; Swarbrooke, 1999; WTO, 2016;).  

 

Desta forma, a evolução do turismo verifica-se também nas mudanças de paradigmas e nos 

modelos de planeamento e gestão da atividade, bem como na oferta e procura turística. 
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Como consequência do turismo de massa praticado em todo o mundo, cada vez mais os 

turistas buscam destinos considerados e divulgados como sendo intocados em termos 

ambientais e onde possam vivenciar a cultura local. Do mesmo modo, os destinos turísticos 

procuram modelos de desenvolvimento da atividade que promovam novos segmentos, que 

sejam participativos e, sobretudo, minimizem os impactos negativos no património e na 

comunidade local. Para isso, é imprescindível criar modelos sustentáveis compatíveis com 

a conservação do património, a sustentabilidade económica, a equidade e a justiça social 

(Moniz, 2006; Monjardino, 2009; OMT, 1999). 

 

Em atenção a evolução ocorrida nos modelos de turismo ao longo dos anos, mencionada 

acima, presencia-se uma mudança das responsabilidades assumidas pelo Governo, 

instituições privadas e a sociedade, onde destaca-se o papel das organizações não 

governamentais (ONG). Neste sentido, o Governo deixou de ser o agente responsável pela 

infraestrutura e serviços turísticos, passando a ser o responsável pelas políticas públicas do 

turismo (legislação e regulamentação) e pela promoção institucional do destino. Contudo, a 

indefinição dos papéis pode provocar uma confusão entre os atores envolvidos no turismo, 

comprometendo a sustentabilidade da atividade (Beni, 2007; Patrucco e Barretto, 2011). 

 

Assim sendo, é nesta nova forma de ver e gerir o turismo que as ONGA aparecem como 

atores importantes no planeamento, gestão, monitorização e valorização. Por fazerem o elo 

entre Governo e comunidade local, onde a participação e democracia devem ser os pilares 

de todas as ações, as ONGA podem ajudar na concretização de um turismo mais 

responsável, inclusivo, ético e participativo.  Assim, o terceiro setor passa a integrar a rede 

de relações entre os atores envolvidos no turismo, podendo contribuir para a massa crítica 

local e a sustentabilidade da atividade, para além da conservação do ambiente. 

 

Todavia, há-de se ter atenção a atuação das ONGA no turismo, pois nem sempre elas 

expressam os anseios da comunidade local, onde a participação e a cidadania são 

questionadas, fragilizando assim a sua representatividade e legitimidade. Para além disso, é 

importante estar atento para os impactos negativos que a atuação das ONGA pode 

promover num destino, como também a criação e/ou acirramentos dos conflitos 

socioambientais entre os atores locais envolvidos (Rabinovici, 2009).   
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Embora as organizações do terceiro setor (ONG) sejam, no futuro, um dos principais atores 

no planeamento e gestão do turismo num destino, evidencia-se que caberá sempre ao 

Governo a responsabilidade de definir o tipo de turismo que se quer fomentar, como 

também estabelecer regras e monitorar, garantindo com isso um desenvolvimento 

sustentável (ambiental, social, cultural e económico) (Beni, 2007). No entanto, é preciso 

reivindicar políticas públicas específicas para o desenvolvimento do turismo, que através 

de um planeamento integrado às demais políticas sociais e económicas, seja capaz de 

promover o desenvolvimento local (Irving et. al., 2005). 

 

Ressalta-se que a sociedade civil organizada, como por exemplo as ONGA, tem também a 

obrigação de fiscalizar a forma como o Governo desenvolve o turismo num destino, 

alertando e auxiliando para formas mais responsáveis de planear, gerir e monitorar a 

atividade.  

 

Portanto, é fundamental que os setores público e privado, juntamente com a sociedade, 

trabalhem em cooperação para desenvolverem de forma responsável o turismo no destino, 

tendo em atenção o controle dos limites ambientais e culturais, melhorando a eficácia do 

marketing, da produtividade e da gestão deste fenómeno social que é o turismo (Patrucco e 

Barretto, 2011). 

 

Pensar a sustentabilidade no turismo requer um idealismo e visão estratégica de longo 

prazo, mas sobretudo um pragmatismo fundamentado a partir de experiências que 

consigam transformar utopias em possibilidades, discurso em prática cotidiana. É através 

da participação ativa da comunidade local que o turismo poderá se consolidar como 

veículo de transformação social, extrapolando as fronteiras políticas e alcançando o campo 

da ética global (Irving et. al., 2005). 

 

Desta forma, na ausência de investigação no domínio da sustentabilidade do turismo nos 

Arquipélagos de FN e dos Açores, numa perspectiva do papel das ONGA nesta 

sustentabilidade, e sendo o turismo um dos pilares de desenvolvimento regionais 

delineados nas políticas destes territórios, o contributo desta tese foi o de estudar a 
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realidade local e as perceções dos responsáveis pela ONGA, Governo e áreas protegidas, 

numa perspetiva de fornecer dados e delinear estratégias para a operacionalização de um 

modelo que promova de facto a sustentabilidade do turismo em ilhas. 

 

2.1.3. Políticas Públicas do Turismo 

 

Devido a importância económica, social e ambiental, o turismo tem alcançado cada vez 

mais espaço nas políticas públicas em todo o mundo, sendo uma das atividades 

mercadológicas com maior índice de crescimento. Como consequência deste rápido 

crescimento, houve uma maior preocupação do setor público (Governo) que iniciou um 

processo de criação de políticas de regulamentação e incentivos à atividade, onde o turismo 

passou a fazer parte das políticas públicas, incentivando um planeamento estratégico. 

Sendo as políticas públicas ferramentas que podem promover o desenvolvimento social e 

económico de um destino, a participação de todos os atores envolvidos na atividade é um 

pré-requisito (Silva et al., 2013). 

 

Dessa forma, as políticas públicas do turismo são um conjunto de diretrizes que culminam 

em objetivos globais para o turismo de um país, estabelecendo as ações e prioridades que o 

Governo deve seguir, cujo objetivo maior é o desenvolvimento coerente da atividade. 

Assim, estas políticas públicas devem ser geridas tendo em atenção as condicionantes 

sociais, culturais, ambientais e económicas, onde o Governo deve estabelecer prioridades, 

promover incentivos e administrar recursos, criando diretrizes de regulamentação e apoio 

ao desenvolvimento participativo e sustentável do turismo (Beni, 2007).  

 

Isto é, para que o turismo possa obter resultados positivos, em todos os níveis, é preciso 

haver políticas públicas que estabeleçam regras e diretrizes a serem cumpridas a longo 

prazo, avaliando e monitorando as ações desta atividade, tendo em atenção o 

desenvolvimento da comunidade local, o desenvolvimento económico de todos os atores 

envolvidos (Henz et al., 2010; Silva et al., 2013), como também o uso sustentável do 

património natural. Assim, observando os diversos exemplos de impactos negativos 

decorrentes da atividade turística em todo o mundo, torna-se clara a necessidade de um 
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planeamento turístico adequado, destacando-se a intervenção do Governo no 

desenvolvimento desta atividade.  

 

O aumento da importância das questões ligadas à sustentabilidade e ao turismo responsável 

vem influenciando o planeamento turístico e agregando valor às componentes das 

articulações políticas, onde o planeamento passa a abranger, não apenas o planeamento do 

uso do solo, mas também as relações complexas das atividades envolvidas no turismo. 

Outra função que o planeamento turístico vem assumindo é a crescente preocupação em 

manter a atratividade dos produtos e serviços oferecidos, e consequentemente a 

atratividade do destino como um todo. Dito isto, o planeamento é um processo dinâmico 

que demanda instrumentos de análises e monitorização de políticas públicas, englobando 

as dimensões sociais, económicas, físicas e ambientais, como também a participação da 

comunidade em todas as etapas (Bursztyn, 2005). 

 

Desta forma, os novos paradigmas e modelos evidenciados oferecem subsídios para a 

formulação de políticas públicas do turismo, com elementos que podem ajudar no 

planeamento estratégico da atividade, tendo em vista à promoção da inclusão social. Neste 

sentido, a abordagem comunitária é fundamental para promover um planeamento de longo 

prazo que garanta o controlo por parte da comunidade local, como também uma 

experiência única e memorável no destino (Bursztyn, 2005). 

 

Assim, no sentido de promover políticas públicas adequadas e experiências singulares nos 

destinos turísticos, é importante estar atento aos exemplos, positivos e negativos, desta 

atividade em todo o mundo, procurando perceber as novas tendências para desenvolver o 

turismo de forma responsável e inovadora. 

 

Acompanhando estas novas tendências, onde se enfatiza a participação dos atores locais e a 

criação de redes e parcerias, verifica-se que as ONGA passam a desempenhar um papel 

importante no desenvolvimento do turismo sustentável. Estas organizações também vêm 

passando por um processo de mudanças, alterando suas formas e níveis de atuação e, 

consequentemente, os seus resultados. Muitos são os exemplos de ações e projetos em 

turismo desenvolvidos pelas ONGA, onde são enfatizadas as diversas metodologias 
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participativas e mecanismos de empoderamento da comunidade local. Todavia, ainda são 

observadas muitas contradições, práticas e teóricas, e poucos são os exemplos de sucesso 

que tenham conseguido de facto incorporar todas as componentes da sustentabilidade do 

turismo. Assim, o que se verifica são exemplos pontuais de sucesso, mas com um caminho 

ainda a percorrer, onde é necessária uma constante reflexão crítica do seu papel na 

sociedade. 

 

 

2.2.  Ilhas – Ambiente, Sustentabilidade e Turismo 

 

Após perceber a evolução que o turismo teve com seus modelos e paradigmas, como 

também verificar as bases que sustentam as novas tendências para o desenvolvimento desta 

atividade com suas políticas públicas, este sub-capítulo traz uma reflexão sobre as ilhas e 

como estes territórios se relacionam com o tema em estudo.  

 

Assim, analisa-se três temas centrais em contexto insular, que são: a conservação do 

ambiente, a sustentabilidade e o turismo. Mas para perceber a relação com estes tópicos, 

inicialmente discute-se o que é, e como é construído o território insular, dando suporte para 

as análises finais da investigação. Em seguida são enfatizadas as questões ambientais 

inerentes aos contextos insulares e a importância da sustentabilidade como forma de 

manter a dinâmica insular e a identidade destes territórios. Por fim, segue-se uma descrição 

do potencial das ilhas para o turismo e uma breve análise histórica referente à 

sustentabilidade do turismo, destacando a evolução ocorrida na interpretação do conceito 

de turismo sustentável e as diversas abordagens à sua operacionalização, numa perspectiva 

de planeamento e gestão estratégica de destinos turísticos insulares. 

 

2.2.1. Ilhas, Insularidade, Ilheidade 

 

O contexto insular é considerado um símbolo com vários conteúdos e significados 

atribuídos pelos seres humanos ao longo do tempo: paraíso e inferno; liberdade e prisão, 

refúgio e útero materno, entre outros. Nos últimos séculos, os meios de comunicação 

promoveram as ilhas como lugares paradisíacos, exóticos, de aventura e lazer tranquilo, 
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tendo as agências de viagens passado a vender as ilhas como um produto especial para a 

classe de alto poder aquisitivo, sendo indicadores de status e exclusividade. Assim, 

turistas, fotógrafos, escritores e jornalistas passaram a responder aos apelos e a viajar para 

estes pedaços de terra no meio do oceano (Diegues, 1999). 

 

Neste cenário, existe um crescente interesse, a nível mundial, em estudos sobre o universo 

insular. Vários são os motivos, como por exemplo a maior facilidade de visitação nestes 

destinos, como também a representação política de alguns destes territórios na Organização 

das Nações Unidas (ONU) (Diegues, 1999). 

 

Esse aumento do interesse pelos estudos insulares pode ser verificado ao longo das últimas 

décadas, através das pesquisas de diferentes áreas disciplinares, promovendo uma nova 

linha de investigação: a ciência das ilhas. Nesta evolução, destaca-se o papel da Geografia 

na disseminação destes estudos, principalmente no que respeita a problemática dos 

conceitos relacionados com a definição de ilha e as questões da insularidade. Assim, os 

estudos insulares figuram-se numa fase avançada, no que respeita a sua consolidação 

(Espínola et al., 2014). 

 

Na Europa, têm existido cada vez mais estudos sobre a redescoberta dos ilhéus por si 

próprios, afirmando-se enquanto identidade cultural. Essa reconstrução da identidade dos 

ilhéus tem ocorrido através da valorização do seu estilo de vida e do seu território, e parece 

ter relação com a invasão turística que vem ocorrendo em vários destinos insulares ao 

longo dos tempos, conduzindo a vários impactos, nomeadamente impactos negativos como 

a perda da terra. Assim, a perceção dos ilhéus sobre o modo de vida nestes territórios está 

relacionada a um conjunto de representações, imagens e memórias, constituídas sobre o 

espaço geográfico-cultural insular. Deste modo, geógrafos e antropólogos franceses dão o 

nome de ilheidade (îleité) a estes processos, diferenciando do conceito de insularidade, que 

está associado com a distância e o isolamento geográfico e social (Péron, 1993; citado em 

Diegues, 1999; Vieira, 2015). 
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Segundo Diegues (1999), os conceitos fundamentais para analisar as sociedades e seus 

espaços têm como base autores tais como Moles (1982), Péron (1993) e Coddacioni-

Meisterheim, (1989), que definem: 

 “_ insularidade como os fenômenos sociais resultantes do relativo isolamento dos 

espaços insulares e que podem ser quantificados (distância do continente, etc.); 

_ ilheidade como as formas de representação simbólicas e imagens decorrentes da 

insularidade e que se expressam por mitos fundadores da ilha e de sua sociedade”. 

(p. 7) 

 

Neste contexto, é importante distinguir insularidade de isolamento. Destaca-se que as ilhas 

são parcialmente isoladas, pois se desenvolvem através de momentos alternados de 

abertura e fechamento com a sociedade continental. Vários autores defendem que o que 

separa os ilhéus dos continentais está mais relacionado com as origens socioculturais do 

que simplesmente geográficas. E neste sentido, é importante estudar estas populações 

tendo em atenção o espaço geográfico-cultural das sociedades insulares. Para isso é 

necessário ter um quadro referencial que contenha aspetos simbólicos e as representações 

que estas sociedades fazem de si mesmas, como também as que a sociedade global faz das 

sociedades insulares (Diegues, 1999). 

 

Implícita à ideia de insularidade, está o conceito de ilha, fundamental ao estudar estes 

contextos territoriais. O Dicionário da Língua Portuguesa (2012) traz duas definições para 

ilha: uma geográfica, onde define como sendo uma “porção de terra emersa rodeada de 

água, nos oceanos, mares e lagos”; e outra no sentido figurado, onde a ilha é “algo 

completamente isolado ou incomunicável”. Na prática, essa definição não é consensual 

entre os investigadores, sendo difícil distinguir seus limites. Assim, definir, classificar e 

tipificar as ilhas é um processo complexo (Espínola et al., 2014; King, 2010). 

 

Relacionada com esta complexidade de conceitos que definem as ilhas e as questões da 

insularidade, existem as ilhas de pequena dimensão que são territórios ainda mais 

singulares. Os fatores de diferenciação centram-se na disponibilidade de recursos, no nível 

de desenvolvimento e nas questões políticas e ambientais. Assim, as ilhas que são 

consideradas mais vulneráveis e que possuem um nível de desenvolvimento mais baixo são 

intituladas como Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Elas possuem 

características comuns como: “a reduzida dimensão territorial e demográfica, o 
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isolamento, a descontinuidade territorial, as dificuldades de acessibilidade, a dependência 

e debilidade económica, uma importante diáspora e a vulnerabilidade ambiental”. E neste 

caso, os fatores económicos possuem grande importância, destacando-se a atividade 

turística (Moniz, 2006; Silva, 2013, p.211). 

 

Tratando-se da insularidade, Vieira (2015, p.3) afirma que esta “tem expressão em termos 

do discurso científico, basicamente com a Geografia (e hoje também com a Nesologia) e a 

política. Ambos os discursos constroem a teoria ou argumentação da existência ou 

negação da insularidade”. Para o autor, a classe política nas ilhas empenhou-se na criação 

e afirmação do discurso da insularidade e ultraperificidade, justificando a necessidade de 

apoios financeiros continentais, como por exemplo o subsídio de insularidade, para 

compensar tais limitações e constrangimentos. Contudo, na classe política e no meio 

académico continentais, existe uma desconstrução e negação deste pensamento, surgindo o 

discurso da anti insularidade (Armstrong e Read, 2005; Godenau e Martin, 1996; Santos, 

2011). Estes desvalorizam esta realidade e declaram que o isolamento possui iguais 

circunstâncias no continente como, por exemplo, as limitações vividas no interior dos 

países. Assim, é na vida política e partidária que este discurso da negação ganha expressão. 

Para o autor, a ideia e a presença física desta barreira/isolamento, como delimitação e 

afirmação do espaço insular e da vida dos que lá vivem, é que reforça a insularidade. 

 

Tendo em conta todas estas características e condicionantes, as ilhas atribuem-se como 

identidades e espaços singulares, detentoras de património mateiral e imaterial único, num 

mundo cada vez mais globalizado (Espínola et al., 2014). Sendo um território específico, a 

ilha é um espaço historicamente constituído por distintas práticas simbólicas, produzido 

dentro e fora da ilha através de ciclos e práticas económicas em constante modificação. 

Dessa forma, observando a importância de todas estas dimensões (simbólicas, culturais, 

sociais, históricas e políticas), ao estudar as sociedades insulares é imprescindível uma 

abordagem interdisciplinar para conseguir perceber as dinâmicas e singularidades locais 

(Diegues, 1999). 

 

Segundo King (2010), ao investigar ilhas, existem atualmente três perspectivas: uma 

associada com a “Nissologia” de McCall (1994, 1996); a seguinte relacionada com a noção 
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de insularidade (Baldacchino, 2004); e a terceira que distingue as ilhas como laboratórios 

espaciais (Connell & King, 1999). Para o autor, a primeira perspectiva, de McCall, é 

criticada por privilegiar os investigadores locais, havendo o risco de enviesamento dos 

resultados, como também a homogeneidade e a unanimidade com que é tratado o contexto 

insular através do termo “Nissologia”. Para além disso, não é simples delimitar quem é 

local e não local, observando o extenso historial migratório de grande parte das ilhas. A 

segunda perspectiva, de Baldacchino, evidencia-se o perigo sobre o negativismo associado 

ao termo insularidade, tratando-se de um conceito difícil de se definir. E a terceira 

perspetiva, a que considera as ilhas como laboratórios espaciais, traz a perspectiva de que 

estes territórios são locais de testes, enquanto contexto semi-laboral. Este tipo de visão 

também é questionado pelo autor, pois as ilhas não são sistemas fechados e muitas vezes 

não podem ser utilizadas como réplicas em pequena escala para os territórios continentais. 

 

Isto posto, ao estudar as sociedades insulares, é preciso ter em atenção estas perspectivas, 

mas sobretudo perceber a associação que existe entre ilha e a ideia de vulnerabilidade. Esta 

associação ocorre numa perspectiva de fraqueza e dependência. Muitas vezes estes 

territórios insulares estão associados a um conjunto de constrangimentos estruturais, 

assumidos como consequência do seu tamanho, disponibilidade de recursos, potencial 

económico, populacional, poder político etc. Contudo, é possível observar exemplos de 

ilhas que conseguiram se desenvolver e obter reconhecimento mundial, como a ilha da 

Grã-Bretanha. Isto demonstra a diversidade de dificuldades e potencialidades que estes 

territórios insulares têm que vivenciar diariamente, sendo excelentes campos de estudo. 

Assim, os estudos sobre ilhas, independente da perspectiva utilizada, evidenciam uma 

grande dimensão temática (Espínola et al., 2014).  

 

Verifica-se que grande parte das dificuldades das ilhas de pequena dimensão está associada 

com a limitação do território e o número da população residente. Assim, a limitação do 

território condiciona as práticas de usos do solo, como a agricultura, sendo também 

diminuto em matérias-primas para sustentar outras atividades, como por exemplo as 

associadas ao setor industrial. E em relação à dimensão demográfica, a pequena população 

pode limitar a formação de uma massa crítica apta a assegurar o tecido empresarial 
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privado, como também capaz de gerar receitas, através do pagamento de impostos, para 

serem investidos em áreas como a educação, saúde e transportes (Espínola et al., 2014). 

 

Isto posto, é importante enfatizar que, uma pequena ilha ou um arquipélago, não têm 

necessariamente que ser vulneráveis às forças exteriores, podendo escolher o seu próprio 

modelo de desenvolvimento. As limitações colocadas acima podem ser minimizadas com 

uma produção industrial baseada em matérias-primas disponíveis nas ilhas, como por 

exemplo a pesca. E neste caso, o recurso mar pode ser uma mais-valia para estes territórios 

insulares, destacando-se a pesca, a produção de energia sustentável e o turismo balnear 

(Espínola et al., 2014). 

 

Pode-se verificar na literatura três modelos de desenvolvimento, que surgiram para opor-se 

às vulnerabilidades colocadas aos territórios insulares de pequena dimensão: o primeiro 

fundamenta-se num sistema de dependência do exterior (MIRAB); o segundo assenta no 

aproveitamento dos recursos endógenos ou na constituição de offshore (PROFIT); e o 

terceiro baseia-se no fomento da atividade turística como propulsora de um 

desenvolvimento mais sustentado (SITE) (Baldachino, 2006, 2010; citado em Espínola et 

al., 2014; Bertram & Watters, 1985). 

 

Embora o turismo seja um setor-chave para a prosperidade de muitas ilhas, essa atividade 

envolve seus próprios riscos e limitações. Problemas específicos do turismo em ilhas 

podem ser exemplificados com: “o carácter sazonal da actividade económica, a 

perturbação dos estilos de vida locais, a aquisição de terrenos e bens por parte de 

indivíduos externos à ilha e o aumento da pressão ambiental” (King, 2010, p.34). Assim, 

independente do modelo de desenvolvimento escolhido pelas ilhas, é necessário estar 

atento a preservação e conservação dos seus ecossistemas e sua biodiversidade, como 

também à cultura dos que lá vivem. Deste modo, Espínola e colaboradores (2014) 

enfatizam que são muitas as dificuldades e potencialidades que podemos encontrar nas 

ilhas, sendo estes espaços detentores de uma enorme riqueza ao nível do estudo científico. 

 

Desta forma, ao investigar as ilhas é preciso ter em atenção todas as condicionantes 

mencionadas acima. Tratando-se de estudos que abordem o turismo como forma de 
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desenvolvimento sustentável e/ou como opção de sustentabilidade destes territórios 

insulares, também existe uma infinidade de variáveis que direcionam impactos positivos e 

negativos nos destinos e nas populações locais, cujo direcionamento deve levar em conta 

todas as formas de apropriação do espaço insular. Encontrar o modelo ideal é, sem dúvida, 

um desafio para todos os envolvidos nesta atividade. 

 

Nesta perspectiva, as ilhas podem suscitar sentimentos opostos, por vezes ambíguos, tanto 

na comunidade residente como também em seus visitantes, principalmente as de pequenas 

dimensões, provocando emoções contraditórias nos distintos atores (Espínola et al., 2014). 

Se para os turistas a ilha representa o paraíso, para os ilhéus ela possui outras 

representações simbólicas marcadas pela instabilidade, fragilidade e dependência. A vida 

cotidiana na ilha pode ser difícil, faltando serviços básicos como saúde e educação. Os 

recursos podem ser escassos, ficando sujeitos muitas vezes as decisões políticas definidas 

no continente. Assim, a apropriação deste espaço pelos ilhéus decorre de uma base física 

(mar e terra), mas também das práticas económicas e simbólicas (Diegues, 1999). 

 

Diante das representações simbólicas exercidas por estes territórios, verifica-se que as ilhas 

possuem um dinamismo próprio, com dependências do continente, sendo importante 

conhecer a dinâmica física e sociocultural destes territórios insulares. Com a decadência 

das atividades tradicionais, algumas ilhas passaram a viver exclusivamente da renda, 

muitas vezes sazonal, proveniente de atividades ligadas ao turismo. Neste cenário, deve-se 

ter em atenção a crescente tendência à ocupação privada destes territórios, onde alguns 

lugares podem representar perigo aos frágeis ambientes insulares, seja a nível ambiental, 

social e/ou económico (Diegues, 1999). 

 

2.2.2. Ambiente e Sustentabilidade em Ilhas 

 

As ilhas oceânicas abrigam ecossistemas singulares com uma importante biodiversidade e 

elevado número de endemismos. Esta biodiversidade é a base que sustenta os processos 

ecológicos e os serviços dos ecossistemas nas ilhas, possibilitando a sustentabilidade 

ambiental. Por serem muito sensíveis, os ecossistemas e as espécies existentes nas ilhas 
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precisam ser geridos de forma correta, diminuindo o risco de destruição e extinção (Borges 

et al., 2009).  

 

Como consequência do isolamento e da dinâmica da história geológica de cada ilha o 

número de espécies endémicas pode ser bastante elevado, tornando estes territórios ainda 

mais especiais e importantes, necessitando de gestão e usos sustentáveis (Diegues, 1999). 

Devido ao elevado número de espécies endémicas, algumas ilhas fazem parte de Hotspots 

de Biodiversidade do planeta, sendo áreas de relevância ecológica, alvo das ações de 

conservação da ONG Conservation International.  

 

Destaca-se que o próprio isolamento das ilhas e a dinâmica da história geológica facilitam 

os processos de especiação (espécies endémicas), promovendo a manutenção dos 

ecossistemas presentes nestes territórios, e sendo também uma ferramenta de proteção e 

conservação do ambiente. Assim, 

 “a conservação da biodiversidade é fundamental para a regulação e manutenção 

dos serviços dos ecossistemas insulares. A biodiversidade constitui o alicerce para 

a existência de solos férteis, uma agricultura sustentável, florestas de produção 

equilibradas e disponibilidade de alimentos” (Borges et al., 2009, p.483). 

 

Verifica-se que cada vez mais, inúmeros estudos e ferramentas, como o Sistema de 

Informações Geográfica – SIG, estão disponíveis para difundir o conhecimento e auxiliar 

na gestão e conservação dos ecossistemas presentes nas ilhas (Borges et al., 2009). 

Todavia, são muitas as ameaças e os desafios que os territórios insulares têm que gerir para 

manter a sua biodiversidade e seus ecossistemas.  

 

Observando as singularidades destes territórios, muitas são as condicionantes que 

promovem alterações nos ecossistemas insulares, tais como: alteração do uso do solo, 

erupções vulcânicas, espécies invasoras, crescimento económico, distribuição da 

população humana, legislação ambiental, política, turismo, entre outras (Borges et al., 

2009).   

 

Esta relação dos seres humanos com os territórios insulares, nomeadamente com a 

conservação da natureza, também é refletida na criação de áreas protegidas, enfatizando a 

importância de conservar a biodiversidade e seus ecossistemas que, em muitos casos, já 
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não existem no continente, como também os aspetos simbólicos insulares (Diegues, 1999; 

Pereira et al., 2014; Vallejo, 2013).  

 

Assim, num ambiente onde o património natural é de extrema importância, as áreas 

protegidas são consideradas uma das ferramentas mais eficazes para a promoção e a 

conservação do ambiente, como também para a sustentabilidade dos territórios onde estas 

estão inseridas. Ao longo dos anos, devido aos novos contextos e necessidades, estas áreas 

têm sofrido várias mudanças e adaptações, nomeadamente na sua gestão, mas continuam 

procurando contribuir para a manutenção dos valores que a natureza apresenta e dos 

serviços prestados por seus ecossistemas, assistindo assim aos interesses ambientais e 

sociais (MMA, 2010; Vallejo, 2013; WWF-Brasil, 2012; Wyman et al., 2011).  

 

Diversas atividades podem ser desenvolvidas nas áreas protegidas, nomeadamente a 

pesquisa, a educação ambiental e o turismo. As pesquisas são fundamentais para estas 

áreas, pois realimentam todo o processo de gestão destes espaços, facultando indicadores 

importantes para a gestão eficiente e para a elaboração dos planos de manejo (documento 

que regula a gestão da área protegida). A educação ambiental centra-se nas ações e práticas 

educativas, sensibilizando a comunidade local e visitantes sobre as questões ambientais, 

sendo uma ferramenta para minimizar os conflitos gerados pela implementação e gestão da 

área protegida numa localidade. Finalmente o turismo surge como a atividade com grande 

potencial dinâmico na área protegida, onde a natureza conservada é o seu maior atrativo 

(Carvalho, et al., 2006; MMA, 2006; Vallejo, 2013). 

 

Posto isto, é preciso ter em atenção a pressão humana nos vários tipos de ecossistemas, 

nomeadamente o turismo, que pode ser insustentável e causar vários tipos de impactos, 

principalmente negativos. Para isso, a correta gestão das áreas naturais é fundamental, 

onde as florestas nativas têm um papel considerável, mantendo o valor natural destes 

territórios (Borges et al., 2009). 

 

Evidencia-se ainda que os novos paradigmas, como a sustentabilidade e o lazer na 

natureza, têm valorizado os serviços prestados por ambientes naturais conservados e 

trazido visitantes às áreas protegidas em todo o mundo. Essa atração ocorre não só com os 
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turistas que valorizam o ambiente conservado, mas também com os investidores que 

possuem interesse em utilizar estes recursos naturais de forma sustentável (Santos, 2010ab; 

Terborgh et al., 2002;). Assim, os contextos insulares, principalmente os de pequena 

dimensão, exercem um atrativo especial, particularmente devido às condicionantes 

associadas à geografia insular e suas especificidades ambientais, criando práticas 

económicas singulares (Moniz, 2006).  

 

Tendo em atenção as condicionantes associadas à geografia insular, destaca-se que 

algumas ilhas possuem origem vulcânica, influenciando todo os seus ecossistemas e 

biodiversidade. Para além da criação das áreas protegidas, uma das formas de promover e 

gerir o património geológico existente nestas ilhas, é a criação de geoparques. Para isso, a 

ilha deve possuir uma série de requisitos e apresentar uma candidatura à Rede Global ou à 

Rede Europeia de Geoparques, contendo uma descrição detalhada do património geológico 

que possui, juntamente com uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável 

(UNESCO, 2010; Vale e Moreira, 2013; Viveiros et al., 2012). 

 

Assim, os geoparques configuram-se como uma das possibilidades existentes de promover 

a conservação e sustentabilidade destes ecossistemas, juntamente com as áreas protegidas. 

Neste contexto evidencia-se que o turismo possui uma grande importância para o 

desenvolvimento e manutenção dos geoparques, viabilizando uma maior compreensão em 

relação ao património geológico. De acordo com a Declaração de Arouca (2011, p.1), o 

geoturismo é “o turismo que sustenta e incrementa a identidade de um território, 

considerando a sua geologia, ambiente, cultura, valores estéticos, património e o bem-

estar dos seus residentes”. Logo, é praticamente impossível desassociar os geoparques da 

atividade turística, sendo o turismo considerado um mecanismo eficaz para a conservação, 

divulgação e valorização do património geológico. Todavia, para que o geoturismo possa 

se desenvolver de forma responsável, é primordial haver um planeamento que tenha em 

consideração os aspetos ambientais, sociais, culturais e económicos de cada destino 

(Declaração de Arouca, 2011; UNESCO, 2010; Vale e Moreira, 2013; Viveiros et al., 

2012). 
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Desta forma, tendo em atenção a importância da conservação do ambiente em ilhas, onde 

destaca-se a relevância da existência e da boa gestão das áreas naturais, a sustentabilidade 

destes territórios possui um peso acrescido devido às suas fragilidades, inerentes aos 

contextos insulares. Portanto, é imprescindível encontrar formas de desenvolvimento que 

garantam a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas em contextos insulares, 

promovendo assim a sustentabilidade em ilhas. E neste sentido, para os destinos insulares 

que escolham o turismo como forma de desenvolvimento dos seus territórios, é necessário 

estar atento às dimensões da sustentabilidade (ambiental, social, cultural, económica, etc.), 

que devem interagir de forma holística, como também garantir ações integradas, 

participativas, ética e responsáveis, incluindo todos os atores envolvidos no destino. 

 

2.2.3. Especificidades Insulares, Potencialidades Turísticas 

 

Em atenção as representações simbólicas que as ilhas desempenham, as especificidades 

insulares são excelentes atrativos para visitantes que buscam atributos naturais, praias 

desertas, água transparente e vegetação exuberante. Visitar uma ilha é a possibilidade de 

cruzar fronteiras simbólicas que alimentam o sonho de ruptura com a sociedade 

homogénea vivida no continente. É uma travessia com significados tanto geográfico como 

existencial que levará para o exótico, o maravilhoso, o misterioso e o sagrado (Racault, 

1995; Tacussel, 1992; citado em Diegues, 1999). 

 

Observando todas estas características do contexto insular, verifica-se que ao longo dos 

tempos, os mídia têm exercido um papel importante reforçando a visão paradisíaca das 

ilhas como símbolo do natural, do primitivo e do único. As ilhas são vendidas pelas 

empresas de turismo, como o lugar sonhado, idealizado, como o espaço de liberdade, 

prazer e aventura. “O último pedaço do paraíso perdido” para o homem escravo da 

sociedade urbano-industrial (Diegues, 1999, p.10). 

 

Assim, o turismo constitui-se muitas vezes como força motriz das economias dos 

territórios insulares, onde são imprescindíveis a utilização sustentável dos recursos e a uma 

política coerente de conservação para que ocorra uma exploração adequada, devido à 

vulnerabilidade destes territórios (Carvalho et al., 2009; Gössling et al., 2007; Moniz, 2006; 
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Pereira et al., 2014). Tratando-se de ilhas de pequena dimensão, o turismo é considerado 

uma das poucas oportunidades para a diversificação económica, mas demanda um 

planeamento e gestão adequados e contínuos devido à pressão que exerce nos ecossistemas 

frágeis, como também na sociedade, permitindo assim a viabilidade da atividade (Lima, 

2008). 

 

O lazer em contacto com a natureza, nomeadamente nas áreas protegidas, é cada vez mais 

valorizado a nível mundial por ser uma prática com enorme potencial para auxiliar na 

conservação destes espaços, juntamente com a educação e sensibilização ambiental. Neste 

cenário, o ecoturismo é considerado uma atividade que promove a conservação do 

ambiente e o envolvimento da comunidade que vive dentro e/ou no entorno das áreas 

protegidas (Araújo et al., 2011; Pereira et al., 2014; Santos, 2010b; Vallejo, 2013; Wyman 

et al., 2011; Zeller, 2012). 

 

Tendo em atenção as potencialidades do turismo para os territórios insulares, 

principalmente os de pequena dimensão, é importante enfatizar que a ecologia e as 

fragilidades destes territórios podem ser fatores limitativos do seu desenvolvimento 

económico, nomeadamente o turismo (Moniz, 2006). 

 

Vários autores (Archer, 1985; Gössling, 2001; Gössling & Schulz 2005; Gössling et al., 

2004; Liew, 1990; McElroy & de Albuquerque, 1998; Milne, 1990; Taylor et al., 2003; 

Wong, 1998; 2003; citado em Gössling et al., 2007) afirmam que o turismo é atualmente 

um dos principais fatores de alteração no ambiente em ilhas, competindo muitas vezes com 

as atividades tradicionais, sendo também um risco para os escassos recursos naturais, como 

a água doce e a terra. 

 

Assim, é preciso ter em conta que, embora o turismo possa melhorar as atividades 

económicas nos territórios insulares, podem na mesma proporção gerar efeitos adversos no 

ambiente. Para isso, conseguir o equilíbrio entre estas dimensões requer uma análise 

estratégica, como também o envolvimento dos atores locais, fomentando políticas públicas 

assentes na participação e na democracia (Tiago et al., 2016). 
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Posto isso, é notório que as ilhas possuem um grande valor ambiental, onde sua gestão é 

delicada e complexa, estando amparadas por diversos estatutos de conservação ambiental, 

como as áreas protegidas (terrestres e marinhas) e os geoparques. Por pressões de usos, 

como o turismo, a gestão costeira insular torna-se ainda mais difícil, sendo necessário gerir 

problemas e conflitos. Consideradas santuários ambientais, muitas ilhas tornaram-se em 

produtos comerciais no mercado turístico. Logo, o turismo vem dinamizando a economia 

nestes territórios insulares, mas também vem exercendo fortes pressões sobre os 

ecossistemas, ultrapassando em alguns casos os limites da sustentabilidade (Dias et al., 

2010; Mohr et al., 2009; Pereira et al., 2014). 

 

Desta forma, para os destinos insulares de pequena dimensão se desenvolverem de acordo 

com os princípios da sustentabilidade, é necessário ter novos instrumentos e informações 

que facultem uma avaliação do impacto das políticas locais e cumprimento das metas de 

sustentabilidade da atividade turística, como também assegurar medidas preventivas e 

corretivas (Moniz, 2006). No entanto, devido aos vários fatores externos que interferem 

diretamente na atividade turística, a sua sustentabilidade só pode ser aferida num 

determinado momento (Kinker, 2002). 

 

Atenuando esta limitação, foram estabelecidos indicadores para medir, periodicamente, um 

conjunto de variáveis, que influenciam a sustentabilidade dos destinos turísticos. A sua 

importância resulta da sua interpretação e do uso como ferramenta de análise e diagnóstico 

da realidade, como citado no capítulo 40 da Agenda 21. Exemplo destes indicadores é o 

Sistema de Indicadores de Sustentabilidade do Turismo da Macaronésia (DREM, 2006; 

Monjardino, 2009;). 

 

Apesar de ser consensual que o turismo em ilhas tem que ser sustentável, pelos motivos já 

colocados acima, a forma de como concretizar esta sustentabilidade ainda continua a ser 

objeto de debate. Exemplo disso, são as diferenças no grau de sustentabilidade, alcançadas 

pelos territórios insulares. Embora verifique-se algumas posturas sustentáveis em ilhas, a 

superficialidade ainda é uma constante. Todavia, um dos mecanismos que poderá 

contribuir para o alcance desta sustentabilidade, é através do envolvimento da comunidade 

local no desenvolvimento do turismo em ilhas (Gössling et al., 2007). No entanto, este 



51 

 

envolvimento deve ser objeto de preocupação, sendo necessário um acompanhamento 

direto, no que se refere à forma como essa participação ocorre e à sua legitimidade, 

garantindo assim a conservação da identidade das comunidades locais insulares. 

 

Deste modo, no que respeita o desenvolvimento da atividade turística em ilhas, sugere-se 

um planeamento estratégico, possibilitando que estes destinos insulares ofereçam 

experiências distintas e atrativas, e que sobretudo melhorem a qualidade de vida da 

comunidade local. Portanto, analisar as perceções dos atores envolvidos no turismo, 

nomeadamente a comunidade local, sobre a sustentabilidade da atividade, é fundamental 

para delinear estratégias sustentáveis a longo prazo (Moniz, 2006).  

 

Assim, para planear e desenvolver o turismo, são necessárias pessoas qualificadas e 

sensibilizadas com a conservação do ambiente, e que estejam empenhadas em contribuir 

para a sustentabilidade, já que ambos são interdependentes. É imprescindível que haja um 

planeamento que tenha em atenção estratégias que beneficiem a comunidade local, 

promovendo a equidade social e garantindo mecanismos participativos. Neste processo, é 

importante também considerar a perceção da comunidade local e dos turistas para 

desenvolver um planeamento responsável da atividade. Dessa forma, deve-se ter em 

atenção a qualidade, quantidade e diversidade dos serviços, a geração de emprego 

envolvendo a comunidade local (Araújo et al., 2011; Barreto, 2003), como também os 

possíveis impactos no ambiente (Wyman et al., 2011). 

 

Isto posto, promover o planeamento e a gestão do turismo sustentável é um desafio para 

todos os destinos turísticos, sendo um instrumento imprescindível para a conservação do 

ambiente, matéria-prima do turismo. Assim, para alcançar patamares ideais de 

sustentabilidade da atividade é necessário direcionar esforços para oferecer produtos e 

serviços turísticos endógenos, a partir de iniciativas locais, que tenha como premissa a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades locais (Fazenda et al., 2008; OMT, 1999). 
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2.3. Organização Não Governamental de Ambiente - ONGA 

 

Em princípio, as Organizações Não Governamentais (ONG) são criadas para a defesa de 

uma causa, não devendo possuir fins lucrativos. Esta expressão foi utilizada pela primeira 

vez pela ONU em 1950, para fazer menção às organizações civis que não possuíam ligação 

com o Governo. Mas foi a partir dos anos de 1980 que estas organizações ganharam 

expressão e reconhecimento público através da sua participação na ECO-92, 

nomeadamente na Conferência da Sociedade Civil Global sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – Fórum Global (Waldman, 2007). Para perceber melhor a atuação 

destas ONG, particularmente as que têm como objetivo a causa ambiental (ONGA), segue 

um pequeno resumo sobre as características destas organizações e as relações existentes 

com o ambiente, o turismo e a sustentabilidade em ilhas. 

 

2.3.1. ONGA – Legislação e Atuação 

 

As ONG fazem parte do chamado Terceiro Setor, que é caracterizado por iniciativas 

privadas de índole coletiva e sem fins lucrativos, cujo objetivo é o desenvolvimento de 

ações sociais e o estímulo a posturas solidárias entre os cidadãos. Neste caso, a 

participação dos cidadãos como membro e/ou em ações das ONG deve ser, supostamente, 

voluntária e espontânea (Patrucco e Barretto, 2011; Ramos, 2003).  

 

Assim, o Terceiro Setor é constituído por um grupo de organizações sem fins lucrativos, 

que trabalham por propósitos de interesse público. Por ser um setor independente, não deve 

se submeter à lógica governamental nem à lógica do mercado, diferenciando-se do 

primeiro (Governo) e do segundo setor (empresas) (Cardoso, 1997; citado em Patrucco e 

Barretto, 2011). Deste modo, ele deve ocupar uma posição intermediária entre estes dois 

setores, concedendo serviços de interesse social, sem as limitações vividas pelo Governo, 

nem as ambições do mercado (Dias, 2008; Paes, 1999; citado em Gama, 2009).  

 

Dito isto, o Terceiro Setor não tem como objetivo substituir o Governo, mas sim estimular 

a coresponsabilização social solidária (Beni, 2007). Todavia, existe uma complexidade na 
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abrangência de operacionalização no Terceiro Setor, tornando, por vezes, confuso o seu 

papel (Patrucco e Barretto, 2011). 

 

Legalmente, as ONG devem representar os interesses da sociedade relacionados com o 

bem-estar das populações, incentivando ações sociais e políticas, promovendo a cidadania, 

a democracia e a defesa dos direitos sociais e políticos. Tratando-se das ONGA, a atuação 

centra-se na conservação e valorização do ambiente (Gama, 2009; Rabinovici e Lavini, 

2005). 

 

Desta forma a existência de ONG, em princípio, amplia a participação de cidadãos nas 

questões políticas, onde devem representar os direitos e vontades da comunidade 

auxiliando os Governos, que muitas vezes não conseguem suprir tais necessidades, e 

figura-se como dinamizador, pressionando o poder público para a sua eficácia. Assim, 

pode-se afirmar que as ONG estão envolvidas em grande parte das principais questões 

mundiais (Gama, 2009), nomeadamente a sustentabilidade do ambiente e do turismo. 

 

Portanto, a finalidade de criar uma ONG deve estar relacionada com a motivação de uma 

coletividade que pretende atuar em cooperação na promoção de uma causa, colaborando 

para a construção de um mundo mais sustentável, justo, ético e solidário (Gama, 2009). 

Portanto, a democracia deve ser a base da organização, onde a participação de todos é 

fundamental no estabelecimento de causas coletivas (Ramos, 2003). 

 

Tendo em atenção que as sociedades possuem necessidades cada vez maiores e que o 

Governo vem diminuindo suas ações sociais, cresce a consciência nas pessoas da 

necessidade de posicionarem-se de forma proactiva no espaço público, fomentando a 

sustentabilidade em todos os níveis. Assim, a parceria entre Governo e sociedade 

possibilita alargar a mobilização de recursos para iniciativas de interesse público, nas quais 

cidadãos contribuem com a sua presença e ação fiscalizadora, possibilitando alternativas 

eficientes e democráticas de desenvolvimento (Saraceno, s/d). 

 

E neste cenário, as mudanças resultantes das transformações económicas em todo o mundo 

estão reestruturando o “modelo” das organizações do Terceiro Setor, do qual as ONGA 
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fazem parte, passando de apenas “voluntárias e filantrópicas” para um novo modelo que 

engloba a remuneração financeira às pessoas que contribuem nas ações desenvolvidas por 

estas organizações, mediante projetos específicos. Estas alterações afetam diretamente as 

formas de articulações e consequentemente os resultados alcançados pelas ONG, 

destacando ainda mais o seu papel como atores chaves nas relações entre a sociedade e o 

Governo, e como impulsionadoras do desenvolvimento local sustentável (Sacareno, s/d). 

 

No que respeita à questão legal, estas organizações se diferenciam de acordo com o seu 

tipo de associativismo, quem e como elas representam, as maneiras de manutenção 

financeira e as áreas nas quais atuam, demonstrando a sua efetiva representatividade. 

Tratando-se das ONGA, diferenciam-se das outras instituições do Terceiro Setor, pois têm 

como objetivos centrais a conservação e valorização do ambiente, como também a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades e a promoção da sustentabilidade. Assim, 

elas abordam questões globais e difusas, cujas soluções centram-se na colaboração de 

todos os atores sociais (Rabinovici e Lavini, 2005). 

 

Tratando-se das ONGA, existem diversas possibilidades para a sua constituição e atuação, 

onde são observadas organizações locais, regionais, nacionais e transnacionais. Mesmo 

com objetivos centrados na conservação e valorização do ambiente, sua atuação distingue-

se, de acordo com os seus objetivos estatutários, como também pela forma como os seus 

dirigentes estabelecem suas ações e intenções, originando resultados distintos, e por vezes, 

contraditórios. 

 

Dito isto, a questão da autossustentabilidade é um fator de grande relevância na atuação 

das ONGA. Muitas são as formas com as quais estas organizações atuam para terem 

condições físicas, humanas e financeiras para desenvolverem as ações, estabelecidas em 

seus estatutos. E neste caminho, algumas podem perder o foco dos seus objetivos iniciais 

para conseguirem ser mais eficientes no seu trabalho, onde, por vezes, acabam por alterar o 

seu caráter de defensora de causas ambientais, passando a ser quase empresas. Por 

conseguinte, a dependência de subsídios para o desenvolvimento das suas ações é um fator 

crítico na atuação das ONGA em todo o mundo, limitando muitas vezes o cumprimento 

dos seus objetivos estatutários. Mesmo com muita boa vontade, é difícil promover a 
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autossustentabilidade destas organizações, sendo este um grave problema por resolver. 

Diante desta realidade, encontrar formas de minimizar essas limitações para que as 

mesmas mantenham a causa como objetivo de trabalho, é um desafio.  

 

Observando toda a complexidade que envolve as ONG, principalmente as ONGA, alguns 

tópicos relacionados com a constituição e atuação destas organizações são alvo de reflexão 

e críticas, tais como (Waldman, 2007):  

- As ONG são realmente voltadas para causas sociais e interesses comuns? Que interesses 

são defendidos? 

- As ONG são mesmo representativas da sociedade civil? Sendo ambígua a definição da 

sociedade civil, quem estas organizações representam? 

- Até que ponto a burocracia atrapalha a representatividade da sociedade civil?  

- Existe análise e acompanhamento crítico das ONG, de acordo com a realidade local nos 

territórios onde estas organizações atuam?  

- As ONG são verdadeiramente democráticas e participativas? 

- Que tipo de ambientalismo estas ONG defendem? Como defendem? 

 

As respostas para estas questões só podem ser dadas através de estudos empíricos, visto 

que a realidade de cada localidade condiciona a existência e atuação destas organizações. 

Posto isto, verifica-se que ao analisar as ONG é necessário estar atento a uma diversidade 

de condicionantes que direcionam a sua constituição, atuação e resultados. Contudo, 

mesmo com todos esses desafios, é possível observar exemplos importantes da atuação de 

ONGA, ressaltando o importante papel ocupado por estas organizações na sociedade, 

principalmente nas questões relacionadas com a conservação e a valorização do ambiente. 

 

Assim, entre os distintos papéis que as ONGA desempenham, destacam-se: o 

monitorização e a fiscalização do cumprimento das leis ambientais; a mediação de 

interesses nos usos e conservação dos recursos naturais; a capacitação de pessoal; o apoio 

técnico, a geração e difusão de informações e tecnologias; a cogestão de áreas protegidas 

com o poder público e a iniciativa privada; mobilização de recursos financeiros e humanos; 

entre outros. Para exercer estes papéis, nomeadamente a proteção dos recursos naturais, as 

ONGA têm estabelecido parcerias com os setores públicos (Governo) e privado. Portanto, 
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tratando-se de organizações com diversos interesses, graus de implementação e atuação, 

generalizar qualquer coisa em relação às ONGA é uma tarefa difícil (Rabinovici, 2009; 

Rabinovici e Lavini, 2005). 

 

2.3.2. ONGA, Ambiente, Turismo e Sustentabilidade 

 

Após refletir sobre os diversos interesses, graus de implementação e atuação das ONGA, 

cabe destacar a relação que existe entre estas organizações e a sustentabilidade do 

ambiente e do turismo. Tendo como objetivo central a conservação e a valorização do 

ambiente, as ONGA são atores importantes na promoção da sustentabilidade ambiental de 

uma localidade/destino turístico. Embora não sejam o único, ou o mais importante, ator, 

seu papel tem uma relevância singular, pois subentende que tenha como base ações 

democráticas e participativas, representativas da comunidade local.  

 

Um dos vários exemplos da atuação das ONGA, relacionadas com a conservação e a 

valorização do ambiente, pode ser observado nas ações desenvolvidas em áreas protegidas. 

Assim, pode-se observar a existência de parcerias envolvendo as ONGA e os gestores das 

áreas protegidas, através das quais realizam ações conjuntas como: educação e 

sensibilização ambiental; capacitação (guias ambientais); criação, manutenção e 

monitorização de trilhos; entre outras. 

 

No que respeita às áreas protegidas, e de acordo com a categoria de cada área, a presença 

humana pode ser restringida, como é o caso dos parques nacionais e reservas no Brasil, 

onde esta presença é considerada incompatível com a permanência de uma natureza 

selvagem, gerando muitas vezes conflitos com as populações locais (Diegues, 1999; 

Vallejo, 2013). Outro desafio é a efetivação de uma gestão participativa, através de um 

processo inclusivo, onde são necessários pessoas e recursos financeiros, para além do 

envolvimento e capacitação dos diversos atores. Esse envolvimento é fundamental para 

evitar e/ou minimizar conflitos entre os atores locais (WWF-Brasil, 2012).  

 

Tendo como exemplo estes dois cenários relacionados com a conservação do ambiente em 

áreas protegidas, a relação com as ONGA pode ser benéfica, caso estas organizações sejam 
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de facto representativas da comunidade local, garantindo o envolvimento da comunidade 

local na gestão destas áreas de forma inclusiva e participativa. Mas também pode dificultar 

a gestão das áreas protegidas, caso não concorde com a forma de gestão destes espaços 

naturais, gerando ainda mais conflito e colocando em causa as formas de conservação, 

estabelecida pelas respetivas áreas. 

 

Exemplos importantes da participação das ONGA na gestão de áreas protegidas podem ser 

observados no caso empírico desta investigação, enfatizando o papel ocupado pelas ONGA 

na conservação do ambiente em duas áreas protegidas na ilha de FN. E neste caso, também 

é apresentada a relação das ONGA com uma empresa privada que faz a gestão do uso 

público, através de concessão, em uma destas áreas protegidas na ilha. A forma como 

ocorre esta relação é explicada com detalhe no capítulo 4.1. 

 

No que respeita a relação das ONGA com a sustentabilidade do turismo, foi a partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO92, 

realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, que as ONGA passaram a ter uma atuação 

mais próxima com o turismo. Essa aproximação deve-se ao debate iniciado nesta 

Conferência, relacionado aos impactos negativos do turismo de massas sobre o ambiente 

natural, onde a sustentabilidade passa a ser o foco, e o turismo de natureza e o ecoturismo 

surgem como uma alternativa responsável (Rabinovici e Lavini, 2005).  

 

Como visto anteriormente, o conceito de turismo sustentável se inicia após os 

questionamentos sobre os impactos do turismo de massas. Neste mesmo período, as 

ONGA adotaram, para além da conservação do ambiente, objetivos mais amplos como os 

benefícios sociais através da utilização responsável dos recursos naturais. Assim, o turismo 

aparece como uma forma possível de conservação ativa para as ONGA, possibilitando 

benefícios ambientais, sociais e económicos para todos os envolvidos. Observando esta 

perspectiva, fica simples compreender o porquê das ONGA optarem pelo ecoturismo, 

turismo de base comunitária, turismo pedagógico, étnico ou outros segmentos que 

possuem, por definição, preocupações de ordem socioambientais, destacando-se a 

educação ambiental e as ferramentas participativas como estratégia de ação (Rabinovici e 

Lavini, 2005). 
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Como o turismo é interdisciplinar e abrangente, incluindo uma vasta gama de variáveis 

(social, cultural, natural, económica e política), verifica-se cada vez mais a participação da 

comunidade local na gestão desta atividade. Nesta lógica, a participação da comunidade 

local no desenvolvimento do turismo, através da atuação das ONG, deve ser uma 

componente da democracia participativa (Gama, 2009). 

 

É importante também mencionar que a participação das ONG no turismo tem conquistado 

progressos nos métodos de organização e planeamento do setor, fomentando parcerias no 

desenvolvimento de práticas responsáveis, em consequência da necessidade de 

monitorização constante do património natural e cultural (Dias, 2008). Esta participação 

também se constitui num importante fator de fomento e execução de mudanças de políticas 

públicas do turismo, contribuindo para a implementação do planeamento estratégico do 

turismo nos destinos (Gama, 2009). 

 

Assim, observando todo o crescimento do chamado ecoturismo e demais segmentos afins, 

verifica-se que muitas empresas turísticas não praticam de facto os princípios da 

sustentabilidade, utilizando-os mais como marketing, do que como uma prática efetiva. Já 

a esfera pública, demonstra interesse em desenvolver um turismo mais responsável e 

sustentável, colaborando na criação de políticas e diretrizes, mas que não acompanham o 

rápido crescimento da atividade turística, onde a ação nem sempre vem acompanhada de 

uma discussão participativa. Isso ocorre devido à descontinuidade dos projetos e aos 

interesses políticos de cada mandato, fragmentando todo o processo (Rabinovici e Lavini, 

2005). 

 

Por conseguinte, a importância da participação das ONGA no planeamento, gestão e 

monitorização do turismo, dá-se pela insuficiente vontade política governamental e pelas 

pontuais iniciativas privadas que não conseguem gerar resultados positivos na 

implementação do ecoturismo (Lavini, 2002). 

 

Assim, o reconhecimento do papel das ONG na implementação e atuação da 

sustentabilidade do turismo é refletido na solicitação do apoio destas organizações nas 
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discussões para definirem estratégias para o turismo. Documentos como a Agenda 21 para 

a Indústria de Viagens e Turismo, elaborado pela OMT, o Concelho Mundial de Viagens e 

Turismo e o Concelho da Terra, evidenciam e recomendam a necessidade de se criar 

parcerias entre os três setores: público, privado e terceiro setor (ONG). A Declaração de 

Ecoturismo de Quebec é outro exemplo, resultante da Cúpula Mundial de Ecoturismo 

2002, que enfatiza a necessidade de parcerias com as ONG, dedicando uma secção inteira 

ao papel destas organizações na sustentabilidade do turismo. O mesmo ocorre no Acordo 

de Mohonk sobre Turismo Sustentável, entre outros documentos norteadores das políticas 

internacionais do turismo (Rabinovici e Lavini, 2005).  

 

De acordo com Rabinovici e Lavini (2005), podem-se verificar pontos comuns nestes 

documentos oficiais que destacam as contribuições das ONG para o turismo sustentável. 

Estas contribuições centram-se: na proteção do património ambiental e cultural; na 

cooperação com os setores públicos e privados na cogestão, apoio e desenvolvimento do 

turismo sustentável em áreas protegidas; na educação e sensibilização dos turistas e das 

comunidades locais; no controle da qualidade da operacionalização do turismo sustentável 

(métodos e técnicas); na integração das comunidades locais no planeamento, 

desenvolvimento e monitorização do turismo de forma representativa e participativa; na 

melhoria das políticas e planos de turismo, garantindo a participação da comunidade local; 

na busca de soluções aos problemas sociais advindos da atividade turística, etc. 

 

Posto isto, a preocupação com o ambiente deve ser um dos objetivos do turismo 

sustentável, como também de todos os atores sociais envolvidos nesta atividade, firmando 

parcerias para o alcance de resultados positivos. Neste sentido, as ONGA aparecem como 

catalisadores de ações de conservação do ambiente, fomentando parcerias com as 

comunidades locais, governo, empresas e universidades, trazendo contributos sociais, 

culturais, ambientais e económicos (Rabinovici, 2009). 

 

Um dos exemplos da atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo em contexto 

insular é o caso da WWF nas Ilhas Galápados, no Equador. Embora seja uma ONGA 

internacional, vem desenvolvendo ações em prol da sustentabilidade nas ilhas há mais de 

50 anos, liderando esforço de conservação e preservação ambiental. Desta forma, 
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participou e colaborou na criação, implementação e gestão da Reserva Marinha de 

Galápagos, juntamente com o governo equatoriano. No que respeita ao turismo, a WWF 

procurou garantir que esta atividade se tornasse uma ferramenta de conservação e 

desenvolvimento sustentável em Galápagos, auxiliando na criação e implementação de um 

novo modelo, baseado no turismo sustentável, para apoiar a conservação e melhorar os 

meios de subsistência dos locais através da colaboração com parceiros, governos e 

comunidades. Este modelo procura melhorar a governança local, projetar novas atividades 

de turismo, promover uma cultura orientada para o turismo sustentável e monitorar o 

impacto deste setor (redução da pegada ecológica causada pela indústria do turismo). Para 

além disso, vem concedendo, desde 2007, bolsas de estudos à comunidade local para 

realizar formação em gestão ambiental, turismo e administração de empresas, auxiliando 

na melhoria do sistema educacional e possibilitando a formação de líderes para a 

conservação, a longo prazo, das ilhas. 

 

Mesmo que a rentabilidade económica não seja o objetivo central das ONG, esta 

componente também é importante para a auto-sustentabilidade destas organizações, onde 

se destaca a importância do estabelecimento de parcerias e/ou apoio públicos e privados 

para o desenvolvimento das ações desenvolvidas pelas ONG. E neste sentido, é relevante 

salientar que, mesmo de forma indireta, estas organizações também contribuem para o 

desenvolvimento económico das regiões onde atuam (Lavini, 2002). Todavia, mesmo que 

a captação de recursos seja importante para o desenvolvimento e manutenção das ações de 

turismo desenvolvidas pelas ONG, tem que se ter atenção a sua correta condução, evitando 

desmobilizar a comunidade local que pode passar a depender da tutela destas organizações 

(assistencialismo), como também a perda de legitimidade destas organizações perante 

todos os atores envolvidos no turismo, incluindo os financiadores (Rabinovici, 2009). 

 

Dito isto, as ONG figuram-se como dinamizadoras de ações em defesa do ambiente, sendo 

consideradas, uma das instituições adequadas para atingir os pressupostos do turismo em 

áreas protegidas. Isto ocorre porque, para além de trabalhar em parceria com o governo, as 

empresas e as universidades, também trabalham em cooperação com as comunidades onde 

atuam, possibilitando o desenvolvimento destas localidades através de contributos sociais, 

culturais e económicos. Para além disso, atuam de acordo com princípios que devem estar 
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presentes na gestão do turismo, como a democracia, representatividade e participação de 

todos os envolvidos. Assim, devem participar, desde o início, de todo o processo de 

implementação do turismo numa localidade (Rabinovici e Lavini, 2005). 

 

Contudo, por mais que as intenções sejam promover um turismo responsável numa 

localidade/destino, algumas ONGA não conseguem atingir tais objetivos, gerando por 

vezes conflitos e graves problemas para as comunidades locais, como também para a 

implementação desta atividade. Nesta perspectiva, Rabinovici (2009, pp.152) afirma que: 

“os impactos negativos e positivos têm a mesma origem, a depender da 

condução dos trabalhos, com potencial desestruturador ou estruturador da 

comunidade. A mudança produzida nas comunidades é intensa, sejam os 

impactos positivos ou negativos. No tocante aos impactos concretos do TS 

[turismo sustentável], a contribuição dos debates está na intervenção e 

problematização das ações que incidem nos territórios onde é praticado, com 

o potencial de transformar as populações locais em sujeitos atuantes e 

inseridos na construção de pactos sociais e políticos para a conservação dos 

recursos naturais”. 

 

Assim, embora seja possível observar vários contributos das ONGA no planeamento, 

gestão e monitorização do turismo em todo o mundo, o tema é ainda recente, sendo 

necessário um debate mais amplo para identificar as condicionantes associadas a esta 

atuação e mensurar o papel desempenhado por estas organizações, que contribua de facto 

para a conservação do ambiente e a sustentabilidade do turismo. 

 

Segundo Rabinovici (2009), o questionamento relacionado ao papel desempenhado pelas 

ONGA é algo recente e complicado, pois são vistas com romantismo por parte do grande 

público, onde suas ações são ainda pouco debatidas. Questionar a eficiência, legitimidade, 

autonomia e participação nas ONGA, é de extrema importância para que as mesmas 

possam trazer contributos efetivos para as políticas públicas do ambiente e do turismo. 

Desta forma, é necessário estar atento à visão errónea de que as ONG, por serem 

autónomas, não necessitam de ser avaliadas ou prestarem contas. Cada vez mais a 

sociedade, os financiadores e os parceiros, devem cobrar destas organizações uma postura 

mais transparente, com o intuito de alcançar melhores níveis de eficiência organizacional e 

responsabilidade pública (Rabinovici e Lavini, 2005). Para isso, é preciso que as 

avaliações das ações e/ou projetos desenvolvidos pelas ONGA incluam critérios para além 
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dos financeiros, do tempo ou de resultados, possibilitando uma análise mais completa e 

real (Rabinovici, 2009). 

 

Assim, a existência de controle e legislação adequadas são indispensáveis para garantir o 

funcionamento apropiado destas organizações. Para avaliar e controlar a atuação das ONG 

foram criados quatro indicadores: “dos financiadores em troca dos recursos obtidos, o dos 

grupos sociais que receberam os serviços prestados pelas ONGs diretamente e o da 

opinião pública sobre a credibilidade do trabalho, além é claro, a consecução ou não dos 

objetivos a que se propuseram” (Rabinovici e Lavini, 2009, p.105). 

 

Um ponto importante para ser avaliado é a efetividade da participação. Uma das 

características das ONGA, já mencionadas acima, é a sociedade civil ser representada por 

estas organizações através de ações participativas. Contudo, a existência de uma ONG não 

garante, por si só, que ela seja de facto participativa. É necessário haver um 

acompanhamento para garantir que os objetivos estatutários sejam respeitados e que a 

comunidade se sinta ouvida e representada pela organização. 

 

Portanto, o papel das ONG na sustentabilidade do turismo pode ser validado por estas 

organizações quando as mesmas conseguem alcançar um dos requisitos essenciais para a 

sustentabilidade, que é a gestão democrática e participativa do turismo, formando assim 

um elo entre o Governo e a sociedade (Lavini, 2002). Dessa forma, já existem vários 

estudos que abordam os conceitos envolvidos na sustentabilidade do turismo, onde são 

criadas e testadas novas metodologias de planeamento e gestão. Contudo a aplicação destes 

conceitos ainda é um aprendizado. E neste sentido, as ONG podem auxiliar a perceber 

como colocar em prática tais princípios através das suas ações (Rabinovici e Lavini, 2005). 

 

Logo, avaliar a atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo não é tarefa fácil. Para 

perceber como é que as ONGA colaboram para tornar o turismo sustentável, Rabinovici e 

Lavini (2005, p.7-15) elencaram oito formas de atuação, a saber: 

“Controle da qualidade das atividades ecoturísticas; Captação de recursos e 

financiamento do ecoturismo; Educação ambiental e sensibilização do turista; 

Intercâmbio de informações sobre assuntos relativos ao turismo entre atores de 

projetos locais, regionais e globais; Elaboração de diretrizes e de diagnósticos 

para o ecoturismo; Capacitação e apoio à participação comunitária; Pesquisa e 
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difusão de conceitos, métodos e técnicas em ecoturismo; Co-gestão e apoio às 

áreas protegidas através de seu desenvolvimento econômico pelo ecoturismo”. 

 

Assim, mesmo com todas as condicionantes que envolvem a atuação das ONGA, verifica-

se que existe um reconhecimento das ações desenvolvidas por estas organizações, sendo 

estas contempladas como parceiras importantes das iniciativas privadas e públicas, que 

buscam a conservação do ambiente aliada aos princípios da sustentabilidade. E neste 

sentido, os resultados, positivos e negativos, da atividade turística, dependem da forma 

como é realizado o planeamento, a implementação e o monitorização da atividade 

(Rabinovici e Lavini, 2005). 

 

Posto isto, é necessário repensar os princípios e estratégias utilizadas para a 

sustentabilidade do turismo, em todos os níveis e por todos os atores envolvidos na 

atividade. Assim, compete às ONGA envolver a comunidade e serem envolvidas, criar 

projetos em conjunto com a comunidade, de acordo com as necessidades reais e com a sua 

viabilidade, ao invés de impor. E neste sentido, é importante ter em atenção que, nem o 

turismo, nem as ONGA, podem ser consideradas salvadoras de todos os problemas 

existentes na comunidade. Pelo contrário, eles podem gerar ainda mais conflitos, 

fragmentando todo o processo participativo e de empoderamento já existente (Rabinovici, 

2009). 

 

Consequentemente, o turismo e as ONG, nomeadamente as ONGA, caminham juntas, 

“ainda com muito a aprender, dotados de enorme potencial para implementar 

novas dinâmicas, novos projetos, porém com grandes possibilidades de falhar. 

Ambos mexem com imaginação, com estruturas de desejo, e não se furtam a 

isso. As criticas e as promessas não são ameaças. Aos dois, Turismo e ONGs, 

o caminho seria a prática reflexiva contínua, capaz de assimilar os 

ensinamentos provenientes de todos os cantos. Essa tarefa, se bem conduzida, 

poderá extrapolar as promessas de salvação, na mesma medida em que as elas 

são constantemente desconstruídas pela racionalidade vigente que as taxas de 

utópicas e por isso as invalida” (Rabinovici, 2009, pp.125). 

 

Portanto, verifica-se que existe uma complexidade ao investigar ilhas, a atuação das 

ONGA e a sustentabilidade do turismo. Tratando-se das novas perspectivas do turismo, é 

importante perceber a evolução ocorrida nos modelos e paradigmas, que direcionam as 

políticas públicas desta atividade. E neste cenário, as políticas públicas devem ser 
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assumidas como ferramentas que podem promover o desenvolvimento social e económico 

de um destino, garantindo a conservação do património natural e cultural, através do 

envolvimento de todos os atores. Essa evolução também permite confirmar as mudanças 

das responsabilidades assumidas pelo Governo, instituições privadas e a sociedade 

(ONGA), no que se refere ao planeamento, gestão, monitorização e valorização do turismo.  

 

É notório que o conceito de sustentabilidade do turismo é ainda alvo de várias discussões, 

onde a sua implementação é difícil de ser observada, tornando necessária uma reflexão 

crítica e contínua da sua concretização pelos diversos atores envolvidos. Assim, 

observando os diversos exemplos de impactos negativos decorrentes da atividade turística 

em todo o mundo, torna-se clara a necessidade de um planeamento turístico adequado, com 

instrumentos de análises e monitorização da atividade. Dito isto, o turismo é uma atividade 

com múltiplas relações, onde a sua implementação, dentro dos princípios da 

sustentabilidade, é uma tarefa difícil, quase utópica.   

 

Tendo em atenção a evolução que o turismo teve com seus modelos e paradigmas, como 

também as bases que sustentam as novas tendências para o desenvolvimento desta 

atividade e das suas políticas públicas, destacam-se os territórios insulares, com suas 

singularidades, fragilidades e potencialidades. E desta forma, conclui-se que para 

investigar estes territórios é necessário possuir uma visão holística de todas as dimensões 

(sociais, culturais, ambientais e económicas) que são produzidas e se reproduzem, quer no 

território, como nas comunidades que lá vivem. Nesta perspectiva, acentua-se a 

importância da sustentabilidade como forma de manter a dinâmica insular e a identidade 

destes territórios, destacando-se a preservação e conservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas neste processo. 

 

Portanto, acompanhando estas novas tendências, onde enfatiza-se a participação dos atores 

locais e a criação de redes e parcerias, verifica-se que as ONGA passam a desempenhar um 

papel importante na sustentabilidade do turismo. Estas organizações também vêm 

passando por um processo de mudanças, alterando suas formas e níveis de atuação e, 

consequentemente, os seus resultados. Muitos são os exemplos de ações e projetos em 

turismo desenvolvidos pelas ONGA, onde são enfatizadas as diversas metodologias 
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participativas e mecanismos de empoderamento da comunidade local. Todavia, poucos são 

os exemplos de sucesso que tenham conseguido de facto incorporar todas as componentes 

da sustentabilidade do turismo. Para além disso, também é importante estar atento aos 

impactos que a atuação das ONGA pode promover num destino, nomeadamente a criação 

e/ou acirramentos de conflitos socioambientais entre os atores locais envolvidos. Embora 

os conflitos apareçam muitas vezes como sinónimo de impactos negativos, eles podem ser 

importantes instrumentos de transformação para algo melhor. Assim, o que se verifica são 

exemplos pontuais de sucesso, mas com um caminho ainda a percorrer, onde é necessária 

uma constante reflexão crítica do seu papel na sociedade. 
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 CAPÍTULO 3 – ESTUDO EMPÍRICO 

 

3.1. Metodologia do Estudo Empírico 

 

A metodologia adotada para a realização desta investigação procura dar resposta às 

condicionantes que interferem na decisão das ONGA atuarem ou não com o turismo, como 

atuam, e também identificar quais os reais contributos destas organizações para a 

sustentabilidade desta atividade em ilhas. Para isso, a presente investigação surge dentro do 

paradigma qualitativo de investigação social, onde foi utilizada uma abordagem 

exploratória descritiva (Bardin, 1977; Dencker, 2007; Flick, 2009; Fortin, 2009; Lage e 

Godoy, 2008; Marôco, 2011; OMT, 2005; Pestana e Gageiro, 2008; Vaz Freixo, 2012). 

 

Desta forma, o estudo empírico está dividido em duas etapas. Na primeira etapa, procedeu-

se ao levantamento dos dados no arquipélago de FN (1 ilha), onde foram analisadas a 

atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo na ilha, e a perceção dos representantes 

do Governo (Turismo, Ambiente e Áreas Protegidas) sobre a atuação destas organizações. 

Nesta primeira etapa acreditou-se ser importante também investigar a relação das ONGA 

com a empresa que gere o uso público no Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha (PARNAMAR de FN), obtendo uma análise mais alargada da atuação das ONGA 

na ilha. Na segunda etapa, foram analisadas as mesmas questões nas nove ilhas que 

compõem o arquipélago dos Açores. Assim, o estudo empírico permite conhecer a 

realidade local destes contextos insulares, especialmente a estrutura organizacional das 

ONGA, suas ações, limitações, potencialidades, entre outras variáveis relacionadas com o 

tema, possibilitando a análise comparativa. 

 

Pretendeu-se que este estudo faculte um conjunto de linhas orientadoras, a saber: 

- Salientar a necessidade e importância de analisar e acompanhar a existência, atuação e 

resultados das ONGA; 

- Ressaltar o papel das ONGA como atores importantes na sustentabilidade do turismo em 

ilhas; 
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- Enfatizar as potencialidades e, sobretudo, as responsabilidades que devem ser assumidas 

pelas ONGA, relacionadas com a atuação destas organizações com o turismo em ilhas; 

- Contribuir para políticas públicas do turismo mais eficazes, no que respeita a 

sustentabilidade dos territórios insulares. 

 

O presente capítulo evidencia a metodologia do estudo empírico, dividindo-se em três 

secções. A primeira (3.1.1.), apresenta as questões, objetivos e hipótese de investigação do 

estudo. A segunda (3.1.2.), apresenta a metodologia de recolha dos dados, seguindo-se a 

metodologia de análise dos dados obtidos (3.1.3.). 

 

 

3.1.1. Questões, Objetivos e Hipótese do estudo empírico 

 

O objetivo geral desta tese foi compreender as condicionantes existentes para a atuação das 

ONGA em prol da sustentabilidade do turismo nos arquipélagos de FN e dos Açores e 

quais os reais contributos. Para alcançar esse objetivo, foi proposto seis objetivos 

específicos: 

a) Verificar e analisar a natureza, dimensão e atuação das ONGA nos dois 

arquipélagos; 

b) Verificar o perfil dos responsáveis legais das ONGA nos dois arquipélagos; 

c) Verificar e analisar as condicionantes associadas à participação das ONGA no 

turismo nos dois arquipélagos; 

d) Verificar e analisar os contributos advindos das ações das ONGA para a 

sustentabilidade do turismo nos dois arquipélagos; 

e) Verificar e analisar a perceção dos responsáveis legais das ONGA sobre o papel 

destas organizações na sustentabilidade do turismo nos dois arquipélagos; 

f) Verificar e analisar a perceção dos gestores governamentais (Ambiente, Turismo e 

Áreas Protegidas) sobre o papel das ONGA na sustentabilidade do turismo nos dois 

arquipélagos. 
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Para a concretização destes objetivos, geral e específicos, desenvolveu-se as seguintes 

questões: 

 

Num contexto de mudança e em atenção as singularidades dos territórios insulares, em que 

a conservação do ambiente e a gestão sustentável da atividade turística são imperativos, 1) 

quais as condicionantes para que as ONGA desenvolvam ações ligadas ao turismo e 2) 

de que forma a sua atuação pode contribuir para a sustentabilidade do turismo em 

ilhas? 

 

Para tal descreve-se o desenvolvimento do turismo e da conservação do ambiente nos dois 

arquipélagos em estudo, FN (Brasil) e Açores (Portugal), a fim de contextualizar o 

momento atual no qual as ONGA se inserem. Com o intuito de analisar e destacar a 

participação destas organizações na sustentabilidade do turismo em ilhas, propõe-se 

investigar os objetivos estatutários e as atuações das ONGA, como supostamente 

representantes da sociedade civil, verificando a exequibilidade destas organizações como 

mais um ator a auxiliar no fomento de um turismo responsável, ético, inclusivo e 

ambientalmente correto, buscando contribuir, efetivamente, para a melhoria das práticas, 

da qualidade e da promoção do turismo participativo e sustentável. 

 

Para fazer isso, a seguinte hipótese de trabalho foi levantada: 

Os destinos turísticos insulares são detentores de um notável património onde a 

conservação do ambiente e a gestão sustentável da atividade turística muitas vezes 

não são asseguradas pelo Governo. Entende-se que existem inúmeras 

condicionantes que interferem na participação das ONGA no turismo, 

nomeadamente a política local, a capacidade de gestão da organização e a sua 

compreensão sobre o papel que ocupa na conservação do ambiente e na 

sustentabilidade do turismo. Neste contexto, espera-se que as ONGA influenciem 

positivamente no planeamento e na gestão sustentável do turismo nos arquipélagos 

de Fernando de Noronha (Brasil) e dos Açores (Portugal), procurando garantir 

processos participativos, inclusivos, éticos e responsáveis, em todas as etapas do 

desenvolvimento do turismo, passando a integrar a rede de atores envolvidos com 

a atividade do turismo sustentável.  
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3.1.2. Metodologia de Recolha dos Dados 

 

o Definição da população em estudo 

 

Para o estudo empírico, observando os problemas e os objetivos elencados, a população 

definida como população-alvo são as ONGA em funcionamento nos arquipélagos de FN 

(uma ilha) e dos Açores (nove ilhas). Desta forma, a população a investigar consiste em 36 

inquiridos (3 ONGA em FN e 33 ONGA nos Açores), onde realizou-se a identificação dos 

indivíduos que representam estas organizações nos dois arquipélagos que constituíram o 

alvo da aplicação das entrevistas. Assim, de forma a obter credibilidade dos resultados e, 

considerando o tamanho reduzido do universo definido, optou-se por estudar a totalidade 

dos casos, não delimitando uma amostra. Isso permitiu uma recolha de informações 

representativa, concretizando os objetivos definidos e permitindo responder as questões da 

investigação  (Hill e Hill, 2000; Pizam, 1994; Yin, 2011). 

 

Como o foco são as ONGA e a sua atuação com o turismo nos dois arquipélagos, optou-se 

por analisar, para além dos responsáveis legais destas organizações, o poder governamental 

(Diretores de Ambiente, do Turismo e das Áreas Protegidas), obtendo dados mais 

alargados da realidade em estudo. No caso do Brasil, as áreas protegidas são geridas 

individualmente por uma pessoa específica, ligadas ao Governo, através do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) do MMA. Em Portugal, 

nomeadamente na Região Autónoma dos Açores (RAA), as áreas protegidas estão sob a 

tutela do Diretor de Serviços de Ambiente de cada ilha, estando numa categoria específica 

que são os Parques Naturais de Ilha (PNI). E neste caso, foi realizada apenas uma 

entrevista com o responsável pelo Ambiente, abrangendo as áreas protegidas no mesmo 

inquérito.  

 

Também decidiu-se inquirir, quando existiam e havia a possibilidade, os 

funcionários/estagiários das ONGA que desenvolviam ações ligadas diretamente à 

atividade turística, de forma a obter informações mais detalhadas. Portanto, os 

responsáveis pelo Ambiente, Turismo, Áreas Protegidas e funcionários/estagiários das 

ONGA nas dez ilhas foram inquiridos para identificar os tipos de relações estabelecidas e a 
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percepção destes responsáveis sobre o papel que as ONGA possuem na sustentabilidade do 

turismo em cada ilha. Estes resultados não foram considerados como parte da população 

investigada, mas serviram para consolidar o entendimento sobre a atuação das ONGA nos 

dois arquipélagos.  

 

o Fontes dos dados – métodos de realização das entrevistas 

 

As fontes dos dados ou fontes de evidências possíveis seleccionadas neste trabalho foram a 

análise documental, a observação direta e o inquérito por entrevista. Para isso, utilizou-se a 

triangulação destas fontes recolhendo uma quantidade de informação substancial, 

validando assim a hipótese e as conclusões retiradas da análise dos dois casos de estudo 

(Hill e Hill, 2000; Vaz Freixo, 2012; Yin, 2005, 2011). 

 

Para o estudo empírico, foi realizada uma observação sistemática (planeada), participante, 

individual e de campo. Para a análise documental do estudo empírico foram consideradas 

as seguintes fontes (Bardin, 1977; Hill e Hill, 2000; Vaz Freixo, 2012; Yin, 2005, 2011): 

- Atas de constituição das ONGA; 

- Relatórios, documentos administrativos, estudos de avaliações e publicações das ONGA; 

- Atas das reuniões dos concelhos das áreas protegidas; 

- Informações publicadas nas redes sociais.  

 

Para o estudo empírico, foi utilizada a entrevista semiestruturada, com perguntas 

previamente formuladas. Contudo, foi permitido a inclusão de tópicos durante a 

implementação da mesma, mas sempre tendo em atenção a obtenção de todas as respostas. 

Esta metodologia possibilitou um maior conhecimento sobre a realidade estudada sem, 

contudo, perder o rigor científico da investigação. Ressalta-se que foi a própria 

investigadora quem realizou todas as entrevistas do estudo, possibilitando um 

aprofundamento maior sobre os dados coletados (Bardin, 1977; Hill e Hill, 2000; Vaz 

Freixo, 2012; Yin, 2005, 2011). 

 

As entrevistas com os funcionários/estagiários ocorreram de forma livre, sem roteiro pré-

estabelecido, cujo intuito foi conhecer estas ações de forma mais pormenorizada, alargando 
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a compreensão da atuação destas ONGA relacionada com o turismo. Também foi 

elaborado um inquérito por entrevista para os responsáveis legais do Turismo, Ambiente e 

Áreas Protegidas das dez ilhas investigadas (ver apêndice III). Este inquérito possui os 

mesmos objetivos presentes nas entrevistas com as ONGA, procurando identificar a 

perceção destes inquiridos sobre a atuação e o papel das ONGA na sustentabilidade do 

turismo nas ilhas (Bardin, 1977; Hill e Hill, 2000; Vaz Freixo, 2012; Yin, 2005, 2011). 

 

o Construção dos instrumentos de recolha de dados 

 

Os instrumentos de recolha de dados selecionados para esta investigação foram, conforme 

referido, a entrevista, a observação in loco e a pesquisa documental. A forma como estes se 

desenharam tem como base os objetivos, geral e específicos, que resultaram na recolha de 

informações que responderam aos problemas de investigação previamente formulado. 

Assim, procurou-se recolher dados condutores às conclusões que permitam validar, ou não, 

a hipótese da investigação. No que respeita à entrevista, aplicou-se um pré-teste com uma 

ONGA, fora da população investigada, no sentido de aferir as pertuntas e fazer as 

correções necessárias (Hill e Hill, 2000; Vaz Freixo, 2012; Yin, 2005, 2011). 

 

Neste sentido, as perguntas foram elaboradas de forma a responder aos pressupostos 

colocados pelos problemas e hipótese da investigação, podendo ser divididas em duas 

categorias: as que abordam os factos e aquelas que abordam as opiniões e atitudes. Assim, 

foram elaboradas perguntas abertas e fechadas, tendo em atenção as suas vantagens e 

desvantagens (Tabela 2) (Hill e Hill, 2000; Vaz Freixo, 2012; Yin, 2005, 2011). 

 

Tabela 2 - Vantagens e desvantagens dos tipos de questões. 

TIPOS DE 

QUESTÕES 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Resposta 

Aberta 

- Preza o pensamento livre e a originalidade; 

- Surgem respostas mais variadas; 

- Respostas mais representativas e fiéis da opinião do 

inquirido; 
- O inquirido concentra-se mais sobre a questão; 

- Vantajoso para o investigador, pois permite-lhe 

recolher variada informação sobre o tema em questão. 

- Dificuldade em organizar e categorizar as respostas; 

- Requer mais tempo para responder às questões; 

- Muitas vezes a caligrafia é ilegível; 

- Em caso de baixo nível de instrução dos inquiridos, as 
respostas podem não representar a opinião real do próprio. 

Resposta 

Fechada 

- Rapidez e facilidade de resposta; 

- Maior uniformidade, rapidez e simplificação na 

análise das respostas; 
- Facilita a categorização das respostas para posterior 

análise; 

- Permite contextualizar melhor a questão. 

- Dificuldade em elaborar as respostas possíveis a uma 

determinada questão; 

- Não estimula a originalidade e a variedade de resposta; 
- Não preza uma elevada concentração do inquirido sobre o 

assunto em questão; 

- O inquirido pode optar por resposta que se aproxima mais da 
sua opinião não sendo uma representação fiel da realidade. 

Fonte: (Vaz Freixo, 2012, p.233). 
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A entrevista aplicada possui um roteiro constituído por 33 questões, distribuídas por quatro 

partes distintas (ver apêndice II). Esta segmentação ocorreu devido à preocupação em 

garantir um encadeamento de perguntas que auxiliasse a sua compreensão, como também 

enquadrasse as variáveis em análise no momento das respostas, estando relacionadas com 

os objetivos, geral e específicos, da investigação (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Estrutura do questionário e sua relação com os objetivos da investigação 

 
CONTEÚDOS DAS 

PERGUNTAS 

OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

Parte I 

Perfil do 

entrevistado e da 

organização 

Dados demográficos, sociais e 
profissionais dos inquiridos. 

 

Dimensão e natureza da ONGA. 

- Identificar a missão e objetivos estatutários das ONGA; 
- Identificar e aferir as características e as atuações das ONGA nos 

arquipélagos de FN e dos Açores; 

- Identificar as potencialidades e limitações vivenciadas por estas 
ONGA; 

- Identificar a forma como estas organizações lidam com tais 

potencialidades e limitações. 
- Identificar o nível de formação do inquirido; 

- Identificar o género do inquirido; 

- Identificar a idade do inquirido. 

Parte II 

Turismo 

Identificar o motivo das ONGA 

desenvolverem ações ligadas ao 

turismo. 
 

Perceção dos inquiridos sobre as 

vantagens e desvantagens de 
desenvolver ações ligadas ao 

turismo. 

 
Perceção dos inquiridos sobre o 

papel das ONGA no 

planeamento, gestão e 
monitorização do turismo.  

- Identificar quais os fatores que levam, ou não, as ONGA a 

desenvolverem atividades ligadas ao turismo; 

- Identificar qual a influência do apoio financeiro na decisão das 
ONGA em desenvolver atividades ligadas ao turismo, nos dois 

ambientes insulares; 

- Identificar quais os impactos e as mudanças sociais que as ações 
desenvolvidas pela ONGA, ligadas ao turismo, podem promover; 

- Identificar quais são as ênfases da proposta de todos os projetos 

turísticos desenvolvidos pela ONGA; 
- Identificar se, e de que forma, as ONGA auxiliam no processo de 

planeamento e gestão (desenvolvimento) da atividade turística na ilha 

e quais são os impactos que isso pode trazer; 
- Identificar qual a relação entre as ONGA e o turismo em territórios 

insulares. 

Parte III 

Sustentabilidade 

Identificar como os responsáveis 

das ONGA percebem a 
sustentabilidade na ilha, como 

também a sustentabilidade do 

turismo. 
 

Identificar se as ONGA utilizam 

métodos participativos e 
indicadores de sustentabilidade. 

- Identificar de que modo os responsáveis pelas ONGA entendem a 

sustentabilidade associada à atividade turística, nos dois contextos 
territoriais insulares investigados; 

- Identificar se existe, e como ocorre, a relação entre as ONGA e o 

poder público (Governo), as áreas protegidas, a comunidade local e 
os visitantes/turistas; 

- Identificar se estas ONGA utilizam algum tipo de indicador de 

sustentabilidade ou outra ferramenta de acompanhamento nos seus 
projetos (atuação), e como este é implementado e acompanhado; 

- Identificar quais os contributos que estas organizações podem trazer 
para a sustentabilidade do turismo nos territórios insulares nos quais 

estão inseridas. 

- Identificar se as ações desenvolvidas pelas ONGA são participativas 
e de que forma esta participação ocorre e é mensurada; 

- Identificar se existe relação entre o contexto político em que estas 

ONGA estão inseridas e a sua atuação relacionada com a 
sustentabilidade do turismo nos dois territórios insulares. 

Parte IV 

Gestão 

Identificar como funciona a 

gestão das ONGA. 

- Identificar se as ONGA são eficientes e como fazem para alcançar 

esta eficiência; 

- Identificar se as ONGA participam de concelhos na ilha e como 
ocorre esta representação; 

- Identificar se as ONGA dos dois arquipélagos investigados estão 

preparadas para desempenhar este papel. 

 

No início de cada entrevista foi realizada a apresentação do trabalho de investigação, para 

os inquiridos, definindo os objetivos do trabalho e da entrevista. Tendo atenção às questões 

éticas da investigação, foi informada a importância do consentimento do inquirido em 
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participar e autorizar a publicação dos dados informados, através de uma “Carta de 

Esclarecimento e Autorização” (ver apêndice I). 

 

Na Parte I da entrevista foi elaborado um conjunto de questões que pretendem caracterizar 

os inquiridos em termos demográficos, sociais e profissionais, como também a dimensão e 

natureza das ONGA. Para tal, foram incluídas questões que identificaram a idade, 

formação e cargo dos inquiridos. A caracterização das ONGA foi realizada através da 

identificação da missão e objetivos estatutários, como também uma descrição da atuação 

na ilha, procurando saber se respondem a objetivos nacionais, regionais e/ou locais. Para 

isso, buscou-se identificar os motivos para atuarem na ilha, quais as principais limitações 

vivenciadas, e como lidam com estas limitações. O objetivo destas questões iniciais é que, 

para além de auxiliar na caracterização da atuação das ONGA, possibilitam a construção 

de correlações com as variáveis em estudo. 

 

A Parte II do desenho e estruturação da entrevista tem como objetivo caracterizar a 

perceção dos inquiridos sobre as vantagens e desvantagens de desenvolver ações ligadas ao 

turismo, como também o papel das ONGA no planeamento, gestão e monitorização desta 

atividade. A elaboração destas questões diz respeito a bibliografia referente ao tema, 

nomeadamente sobre o papel que estas organizações possuem relacionadas à 

sustentabilidade do turismo em ilhas. Esta metodologia possibilitou a criação de uma lista 

de variáveis relacionadas com a atuação das ONGA ligadas ao turismo, facultando um 

quadro de referência dos dados analisados. 

 

Na Parte III identifica-se a perceção dos inquiridos sobre a sustentabilidade, 

nomeadamente a sustentabilidade do turismo em contexto insular. Nesta perspetiva, foram 

identificadas a existência, ou não, de parcerias das ONGA com: o Governo (Turismo e 

Ambiente, Áreas Protegidas), a comunidade local, os visitantes e com as outras ONGA. 

Por último, a Parte IV aborda a gestão das ONGA, identificando o seu funcionamento, 

grau de eficiência das suas ações e participação, deixando espaço para os inquiridos 

realizarem mais alguma consideração ou comentário importante sobre a temática. 
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Dessa forma, o modelo de investigação utilizado na aplicação do inquérito por entrevista, 

de acordo com a estrutura escolhida foi (Tabela 4): 

 

Tabela 4 - Modelo de investigação utilizado na aplicação do inquérito por entrevista 

MODELO DE INVESTIGAÇÃO 

Metodologia  Inquérito por Entrevista 

Inquiridos Representantes legais das ONGA (população do estudo) 

Gestores Governamentais (do Turismo, do Ambiente e das Áreas Protegidas).   

Período Entre novembro de 2012 a junho de 2016 

Local Local de atuação dos inquiridos: arquipélagos de FN (1 ilha) e dos Açores (9 ilhas) 

 

o Aplicação de um pré-teste da entrevista 

 

Com o objetivo de aperfeiçoar o instrumento de recolha dos dados, procurando garantir 

que será medido o que se propõe, realizou-se um pré-teste da entrevista ao responsável 

legal de uma ONGA que desenvolve atividades ligada ao turismo no Brasil, semelhante à 

população investigada. Para isso foram verificadas se todas as perguntas foram 

respondidas, como também se as respostas apontam dificuldades quanto ao entendimento 

das perguntas. Neste sentido foram considerados os seguintes aspetos: clareza e precisão 

dos termos; quantidade, formas e ordem das perguntas; e assegurar que as questões a serem 

feitas permitem medir as variáveis investigadas (Gil, 2002; Hill e Hill, 2000). 

 

Assim, os resultados da aplicação do pré-teste da entrevista possibilitaram algumas 

alterações ao modelo final da entrevista. Quanto à interpretação das questões formuladas, 

não surgiu dificuldade por parte do inquirido, decorrente da preocupação inicial em utilizar 

uma linguagem simples, clara e objetiva. 

 

3.1.3. Métodos de Análise dos Dados 

 

Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e sujeitas a análise de conteúdo. Como não 

existe uma forma consensual de transcrição dos dados, optou-se por transcrever as repostas 

às questões colocadas na entrevista tentando ser o mais fiel possível ao conteúdo (Bardin, 

1977; Flick, 2009; Vaz Freixo, 2012). A transcrição das entrevistas foi um processo que 

demorou cerca de seis vezes mais que o tempo da gravação, mas facultou um contacto 

mais minucioso com os dados recolhidos (ver Apêndice IV).   

 



77 

 

A informação inicial recolhida foi organizada de forma sistemática em temas mais 

homogéneos, facilitando a análise. Para isso procedeu-se à classificação, codificação e 

seleção dos dados, reagrupando-os de forma compreensível, facilitando a sua análise e 

interpretação. Nesta fase, realizou-se uma análise crítica, observando possíveis falhas, 

distorções ou erros. Foram criadas categorias, codificadas, filtradas, visualizadas e 

interligadas, permitindo uma análise mais completa e clara dos dados (Kastenholz et al., 

2012). 

 

Assim, o estudo empírico surge dentro do paradigma qualitativo de investigação social, 

onde foi utilizada uma abordagem exploratória descritiva, existindo um contacto direto 

entre o investigador e os sujeitos do estudo. As principais dimensões analíticas 

consideradas neste estudo foram: a) estrutura organizacional das ONGA; b) atuação geral 

das ONGA na ilha; c) atuação das ONGA no turismo; d) vantagens, desvantagens e 

limitações em desenvolver ações ligadas ao turismo; e) formas de auxiliar no planeamento 

e gestão do turismo; f) equilíbrio entre a atividade turística e a conservação do ambiente; g) 

contribuições para a sustentabilidade do turismo; e h) percepção e desafios para a 

sustentabilidade do turismo. A sistematização destes dados foi baseada na análise de 

conteúdos e no estudo exploratório descritivo, com recurso ao software Microsoft Excel 

(Bardin, 1977; Kastenholz et al., 2012; Lage e Godoy, 2008; Marôco, 2011; Pestana e 

Gageiro, 2008). 

 

Realizou-se uma análise SWOT (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) para 

complementar a análise dos dados de cenário referente à atuação as ONGA na 

sustentabilidade do turismo nos Açores. Esta análise permitiu verificar a posição 

estratégica destas organizações, tendo como base a implementação do modelo de 

desenvolvimento do turismo proposto para o arquipélago (Figura 44) (Castro et al., 2005; 

Nunes e Cavique, 2004). 
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3.1.4. Diálogos e Contribuições com Especialistas da Área 

 

Como forma de divulgar e fomentar uma análise crítica dos resultados alcançados ao longo 

do desenvolvimento da tese, foram publicados resumos e artigos em seminários, 

congressos e revistas científicas em cinco países. Esta metodologia possibilitou o diálogo 

com vários especialistas da área, trazendo contributos importantes para as reflexões 

presentes neste trabalho, como também validando os resultados alcançados e dando base 

para as conclusões e sugestões finais. A lista com informações dos eventos científicos e 

artigos publicados está disponível no Apêndice V. 

 

 

 

3.2. Estudos de Caso – Arquipélagos de Fernando de Noronha (Brasil) e dos Açores 

(Portugal) 

 

O estudo empírico foi aplicado nos arquipélagos de FN e dos Açores (Figura 1). Para um 

melhor entendimento da realidade investigada, segue uma breve descrição do 

desenvolvimento do turismo, da conservação do ambiente e do enquadramento das ONGA 

nos dois arquipélagos. 

 

 

Figura 1 - Mapa de localização dos Arquipélagos de FN e dos Açores 
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3.2.1. Arquipélago de Fernando de Noronha – Brasil 

 

Fernando de Noronha é a única ilha com visitação turística e atuação de ONGA, e possui 

uma área territorial de 17,017 km2. Está localizada no Oceano Atlântico, na Plataforma 

Continental Brasileira, a 350 km da cidade de Natal (Rio Grande do Norte) e a 545 km da 

cidade do Recife (Pernambuco). De origem vulcânica, o eixo maior da ilha mede 

aproximadamente 10 km e a largura máxima é de 3,5 km, com um perímetro de cerca de 

60 km. O ponto mais alto é o morro do Pico, com 321 m de altura (Figura 2) (IBAMA, 

1990; Mohr et al., 2009; WWF-Brasil, 2001).  

 

 

Figura 2 - Mapa de Fernando de Noronha 

(Fonte: Adaptado de MMA, 2001). 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), a população da ilha 

no ano de 2015 era de 2.930 pessoas, sendo que este número praticamente duplica quando 

se soma à população flutuante (pessoas que estão temporariamente a trabalho ou pesquisa).  

Com um clima tropical, o litoral da ilha é recortado por falésias com resquício de Mata 

Atlântica, sendo considerada refúgio e berçário para inúmeras espécies marinhas. Destaca-
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se que o único manguezal oceânico no Atlântico Sul se localiza na ilha, na área do 

PARNAMAR de FN (Mohr et al., 2009; Souza & Vieira Filho, 2011). 

 

Pelo isolamento geográfico, particular das ilhas oceânicas, FN esteve na rota das grandes 

viagens ao Atlântico Sul, tendo sido ocupada por holandeses e franceses. Em 1737 foi 

iniciada a construção de uma vila, um destacamento militar e uma colónia correcional, 

estando neste período sob jurisdição do Estado de Pernambuco, Brasil. Pela necessidade de 

ser criado um presídio político, em 1938 a jurisdição da ilha passa a ser da União, Governo 

Federal do Brasil. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, que os militares 

ocuparam o arquipélago e foi criado o Território Federal de FN. Os militares dominaram 

durante 45 anos, até a transição do governo militar para civil, sendo nomeado o primeiro 

governador civil do arquipélago em 1987. Nesta mesma época são criadas as duas áreas 

protegidas, Área de Preservação Ambiental (APA) e PARNAMAR de FN (Figura 3), 

iniciando uma maior abertura do turismo na ilha (Souza & Vieira Filho, 2011). 

 

 

Figura 3 - Mapa de localização do PARNAMAR e da APA de FN 

(Fonte: Icmbio, 2016). 

 

Como consequência da forma de ocupação humana ao longo dos anos, vários impactos 

negativos foram causados ao ambiente, decorrentes da utilização desordenada e predatória 

dos recursos naturais existentes na ilha. O corte indiscriminado das árvores e a introdução 

de espécies de plantas e animais são exemplos destes impactos, onde algumas se tornaram 

invasoras agressivas. Destaca-se que o arquipélago serve de base de alimentação, descanso 

e reprodução da fauna marinha, sendo necessários mecanismos de proteção e conservação 

para minimizar os efeitos negativos dos usos predatórios, por parte dos moradores e dos 
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visitantes na ilha (Mohr et al., 2009; WWF-Brasil, 2001). Exemplos desses impactos é a 

crescente urbanização e os intensivos usos turísticos. Tendo em atenção às características 

morfológicas de FN, estes impactos poderão acelerar problemas relacionados à erosão 

costeira onde, ao longo dos anos, já se observa a degradação do solo e movimentos de 

massa (Castro, 2010). 

 

Neste contexto, antes da criação das duas áreas protegidas, o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal, atualmente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), teve a preocupação de proteger o arquipélago, 

colocando-o como “área de alta prioridade para a conservação”, no documento sobre a 

“Estratégia Mundial para a Conservação”, elaborado pela IUCN, em 1980 (IBAMA, 1990; 

WWF-Brasil, 2001). 

 

Por conseguinte, em 05 de junho de 1986 foi criada a APA de FN através do Decreto nº 

92.755, com o objetivo de proteger e conservar o ambiente (fauna e flora), conciliar o 

turismo com a conservação dos recursos naturais, como também a ocupação humana com a 

proteção do ambiente (Figura 3). A gestão é realizada pelo ICMBio, vinculada ao MMA 

(Decreto nº 92.755, de 05 de junho de 1986 da Presidência da República). Em 2001 foi 

criado o Conselho Deliberativo da APA, com o objetivo de contribuir para o planeamento 

e gestão da área protegida, de acordo com o seu Regimento Interno. O Coscelho é 

composto por representantes de órgão públicos e de organizações da sociedade civil, 

nomeadamente as ONGA (Portaria nº 191, de 31 de dezembro de 2001 do Diário Oficial 

da União). De entre as competências do Conselho destacam-se: elaborar o regimento 

interno; acompanhar a elaboração, implementação e revisão, do Plano de Manejo; tentar 

compatibilizar os interesses dos atores envolvidos; e procurar integrar a área protegida com 

as demais áreas e com o seu entorno (MMA, 2006). 

 

Cumprindo as exigências legais de gestão da área protegida, foi elaborado em 2005 o 

Plano de Manejo da APA através da Portaria nº 36, de 03 de junho, onde foram utilizadas 

técnicas de planeamento ecológico para determinar o zoneamento da área protegida, 

caracterizando cada zona e propondo usos sustentáveis de acordo com suas finalidades. O 

Plano tem vigência de cinco anos, a contar da data de aprovação e publicação em Diário 
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Oficial da União, devendo ser ajustado mediante necessidades e relatório de monitorização 

(Portaria nº 36, de 03 de junho de 2005 do IBAMA; Brasil 2000). 

 

No mesmo ano em que foi criada a APA de FN (1986), verificou-se um gradual aumento 

do uso da ilha, não orientado, como também investimentos em infraestruturas sem 

planeamento, fazendo surgir o “Comité Pro-Parque Nacional Marinho de Fernando de 

Noronha”. Este Comité promoveu algumas ações, com o objetivo de alertar para a 

necessidade de se preservar e conservar a ilha, através da criação do PARNAMAR 

(IBAMA, 1990; WWF-Brasil, 2001). 

 

Assim, o PARNAMAR de FN foi criado pelo Decreto nº 96.693, em setembro de 1988, 

com o objetivo de proteger os ecossistemas terrestre e marinho do arquipélago. Ocupando 

uma área total de 112,7 km2, corresponde a 70% do arquipélago (Figura 3), abrigando o 

único mangue insular do Atlântico Sul e diversas espécies marinhas em habitat 

conservado. Constitui-se assim num enorme banco de alimentação e reprodução para a 

fauna marinha na ilha. Fazendo parte da categoria de proteção integral, tem como objetivo 

a proteção dos ecossistemas marinhos e terrestres, garantindo a conservação da fauna, flora 

e demais recursos naturais, promovendo a visitação controlada, pesquisa científica, 

educação e sensibilização, como também a conservação do património cultural (Decreto nº 

96.693, de 14 de setembro de 1988 da Presidência da República; IBAMA, 1990; MMA, 

2008).  

 

A gestão do Parque também é realizada pelo ICMBio, vinculada ao MMA, cuja missão é 

proteger o património natural brasileiro e promover o desenvolvimento socioambiental 

(Decreto nº 96.693, de 14 de setembro de 1988 da Presidência da República; Carvalho, 

1999; MMA, 2001, 2005). De natureza consultiva e paritária, existe o Concelho Gestor do 

Parque que é composto por representantes de órgãos públicos e de organizações da 

sociedade civil, designadamente as ONGA. De entre as competências do Concelho 

destacam-se: elaborar o regimento interno; acompanhar a elaboração, implementação e 

revisão do Plano de Manejo; tentar compatibilizar os interesses dos atores sociais 

envolvidos; e procurar integrar a área protegida com as demais áreas e com o seu entorno 

(MMA, 2006; Portaria nº 190, de 31 de dezembro de 2001 do Diário Oficial da União). 
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O Plano de Manejo do Parque foi elaborado em 1990. Nele a atividade turística é 

contemplada através do Programa de Uso Público (IBAMA, 1990; Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000 da Presidência da República). Entre os anos de 1997 e 1999, o IBAMA e o 

WWF-Brasil firmaram convénio para executarem o projeto “Desenvolvimento do Uso 

Recreativo no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha”, cujo objetivo foi 

planear e implementar o uso recreativo, conciliando a visitação com a proteção dos 

ecossistemas marinhos e terrestres, melhorando as infraestruturas de apoio à visitação para 

oferecer segurança e conforto ao visitante, contribuindo assim para a consolidação da área 

protegida. De entre os resultados e conclusões deste projeto destaca-se o papel dos gestores 

dos Parques como sendo os responsáveis por garantir a implementação e a sustentabilidade 

dos elementos propostos no sistema de uso recreativo, maximizando os benefícios 

recreativos e garantindo a proteção do ambiente (WWF-Brasil, 2001). 

 

Para perceber melhor o funcionamento das áreas protegida no Brasil, a lei que incide sobre 

este tema é a Lei nº 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), o qual estabelece critérios e diretrizes para a criação, implantação e 

gestão das áreas protegidas, que são designadas de Unidades de Conservação (UC). Estas 

áreas estão divididas em dois grupos de categorias: Unidades de Uso Sustentável (uso 

direto, do qual a APA faz parte); e Unidades de Proteção Integral (uso indireto, do qual o 

PARNAMAR faz parte) (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 da Presidência da 

República; MMA, 2006). 

 

Neste sentido, a criação das duas áreas protegidas, APA e PARNAMAR, possibilitou uma 

maior visibilidade da ilha como destino turístico detentor de grandes atrativos naturais e 

beleza cénica, surgindo neste período os primeiros meios de hospedagem. Foi instituído 

assim o sistema de hospedaria familiar, transformando as residências dos moradores em 

meios de hospedagem, e instalados empreendimentos turísticos como restaurantes, 

empresas de mergulho e de aluguel de carros (PRADO, 2003). 

 

Devido ao potencial histórico e natural existente em FN, em 2001, a ilha foi reconhecida 

como de importância mundial para a conservação dos patrimónios histórico e natural pela 
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UNESCO (MMA, 2001, 2005). A ilha também foi nomeada Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica e faz parte da Rede Mundial de Reservas da Biosfera (Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000 da Presidência da República). Mas para continuar com estes títulos são 

necessárias ações de conservação e promoção, para além de um acompanhamento 

contínuo. Assim, é fundamental compreender, planear e monitorar os impactos do turismo 

para controlar o seu desenvolvimento de forma sustentável. 

 

Como consequência do notável património geológico, o Serviço Geológico do Brasil 

realizou estudos para fundamentar a proposta de criação do Geoparque de FN, onde foram 

identificados e cadastrados 26 geossítios. Desde 2006 estão sendo desenvolvidas 

investigações, palestras e cursos de formação (condutor de geoturismo), que culminou na 

elaboração do “Guia Geológico de Bolso de Fernando de Noronha”. Também foi criado 

um Grupo de Trabalho (GT), formado por representantes de várias entidades, tais como: 

ICMBio, ONGA (Tamar e Golfinho Rotador), Administração da ilha, Conselho Distrital, 

Memorial Noronhense, Associação dos Condutores, Secretaria de Meio Ambiente, 

Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional, trade turístico e Universidades 

(Federal de Pernambuco e Estadual de Ponta Grossa). Este GT elaborou um plano de ação 

voltado para a sensibilização e promoção do Geoparque. Todavia, embora exista um GT 

composto por vários investigadores, ainda não foi instituído o Geoparque (Moreira, 2009; 

Moreira, 2013; Moreira et al., 2013; Wildner e Ferreira, 2012). 

 

No que respeita as mudanças socioculturais advindas do desenvolvimento da atividade 

turística após o encerramento do governo militar no arquipélago, Souza & Vieira Filho 

(2011) elaboraram um estudo, compreendendo o período de 1987 até 2009, com o intuito 

de analisar a perceção da comunidade de FN sobre este tema. Constatou-se que grande 

parte (72,5%) considera bom e ótimo o desenvolvimento do turismo na ilha e 83,3% 

afirmam que esta atividade produz mais benefícios do que problemas. Contudo, 16,7% 

assinalaram problemas relacionados ao turismo, tais como: falta de água; aumento do custo 

de vida; aumento do número de moradores, pousadas e veículos; diminuição da segurança; 

entre outros. Constatou-se que, ao longo dos anos, houveram melhorias relacionadas à 

infraestrutura geral e condições de trabalho, mas que o aumento do número de moradores é 

um grande problema, chegando a haver conflitos entre a comunidade local e os moradores 
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flutuantes (pessoas que estão temporariamente na ilha). Estes conflitos estão geralmente 

relacionados ao uso dos restritos recursos existentes na ilha e às limitações impostas pela 

legislação ambiental. 

Outra pesquisa realizada em 2013 demonstra que os problemas se mantêm e que o uso e 

ocupação da ilha estão cada vez mais insustentáveis. Afirma-se que a imagem difundida da 

ilha ressalta a beleza natural, mas não reflete a realidade vivida pelos moradores, onde o 

“paraíso” pode sofrer um colapso geral. Salienta que o MMA, quando da elaboração do 

“Estudo de Capacidade de Suporte e Indicadores de Sustentabilidade da APA de Fernando 

de Noronha”, em 2009, já enfatizava a urgência na melhoria dos padrões de ocupação do 

espaço, exploração do ecossistema e emissões na ilha. A pesquisa também informa que, 

desde a criação do PARNAMAR, a economia está cada vez mais centrada no turismo, 

onde os moradores abdicam da sua qualidade de vida para oferecer melhores condições aos 

turistas. E neste cenário, um esgotamento dos atributos naturais da ilha irá ocasionar 

imediatamente a perda da principal fonte de renda local, o turismo. Portanto, esta 

dependência do turismo é um dos principais desafios para se alcançar a sustentabilidade 

(Cleto, 2013). 

 

Atualmente, em 2017, o turismo ainda continua sendo a principal atividade económica de 

FN, sendo a ilha considerada num dos melhores destinos de turismo sustentável do Brasil, 

destacando-se a beleza natural e a segurança. A exemplo de outras ilhas brasileiras 

(Ilhabela, Ilha do Mel, Ilha Grande), o turismo em FN possui status de área protegida, 

consagrando-se como um destino turístico paradisíaco, com visível apelo ecológico (Prado, 

2003). As principais atividades realizadas pelos turistas em FN são: trilhas, mergulho, 

observação de cetáceos, e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas ONGA. 

 

Mesmo com esse potencial e status, existem alguns fatores que limitam a exploração da 

atividade turística, tais como: a distância do continente; as insuficientes infraestruturas; as 

taxas de preservação ambiental (de estada na ilha e a de acesso ao Parque); os altos preços 

praticados pelo trade turístico (voo, alojamento); limitações de uso e ocupação do solo; 

entre outros (Souza & Vieira Filho, 2011). Para além destas limitações, a disponibilidade 

de água e energia, como também o destino adequado dos resíduos, são problemas 
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existentes e que trazem à reflexão os níveis de sustentabilidade (ambiental, social e 

económico) reais de FN (Cleto, 2013). 

 

Diante desta realidade, é possível observar algumas ações pontuais para minimizar estas 

limitações como por exemplo: a instalação de painéis solares, o uso mais responsável da 

água doce e o destino adequado dos resíduos. Contudo, ainda há um longo caminho a 

percorrer para que a ilha seja de facto um destino turístico sustentável.  

 

Assim, o turismo que se pratica e os serviços disponíveis em FN têm como base o contacto 

e a valorização do património natural e cultural, com estruturas de alojamento de pequeno 

porte e guias turísticos capacitados. Embora existam algumas pousadas de luxo na ilha, 

existe um controle forte por parte da Administração Geral e, principalmente, pelas áreas 

protegidas. Um exemplo do desenvolvimento do turismo, por parte da Administração da 

ilha, é a cobrança de uma taxa ambiental (R$ 68,74 / € 19 por dia) para controlar o fluxo 

turístico, quantificando e identificando cada visitante que chega e sai de FN (aeroporto e 

porto). Para isso a ilha limita a entrada de turistas, permitindo 450 turistas/dia, de acordo 

com as normas da Administração. 

 

Como toda a ilha é protegida por lei, através das duas áreas protegidas (PARNAMAR e 

APA), existem restrições específicas. Na área do PARNAMAR, por ser uma área protegida 

de categoria integral, a lei federal não permite haver pessoas vivendo na área. Em função 

dos atributos naturais singulares existentes, há várias possibilidades de visitação, como 

trilhas, passeios de barco, mergulho, locais para banho, paisagens geológicas, locais 

históricos, entre outros. Para além do lazer, também são desenvolvidas atividades de 

pesquisa científica e educação e sensibilização ambiental, mas todas têm que ser 

autorizadas e controladas pelo ICMBio. Na área da APA, por ser categoria de uso 

sustentável, é a área da ilha na qual a comunidade reside e onde todas as outras 

infraestruturas turísticas estão instaladas (pousadas, restauração, empresas turísticas, lojas, 

etc.) (MMA, 2001, 2005).  

 

Existe um horário para o uso público na área do Parque, no qual a visitação é permitida 

diariamente (das 08h00 às 18h30, com exceção da Baía dos Golfinhos e da Praia do Leão), 
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onde os visitantes podem ter acesso, de forma controlada e acompanhada por membros das 

ONGA para vivenciar suas atividades de pesquisas científicas desenvolvidas. Para além do 

controle do horário, existem várias regras que devem ser cumpridas, quando da estada no 

Parque, como a visita à piscina natural da Praia da Atalaia, onde só pode entrar 

acompanhado de um guia local credenciado pelo ICMBio, e sua permanência é restrita a 

apenas trinta minutos na água para não causar impacto no ambiente marinho. 

 

É importante destacar que a visitação na área do PARNAMAR de FN, bem como na 

maioria das áreas protegidas brasileiras, de início não tinha muito controle, nem 

infraestruturas. A sinalização existente demarcando a área do Parque era somente 

disponibilizada pelo mapa turístico e algumas placas, não existindo portões de entrada, 

nem cobrança de ingresso. Com o aumento da visitação, associada às características físicas 

da área, os impactos e conflitos foram aumentando. Para avaliar e modificar esta situação, 

em 1995 teve início o planeamento do uso público no Parque através do “Programa de 

Ecoturismo para o Arquipélago”. Mas só em 1997 é que foi firmado um convénio 

(nº006/97) com o WWF para organizar a visitação pública no Parque, criando os 

subprogramas de recreação e lazer, educação e interpretação ambiental, previstos no Plano 

de Manejo (WWF-Brasil, 2001).  

 

Assim, em julho de 2010, o MMA decretou a inserção dos seguintes estudos no Plano de 

Manejo da área, até que seja realizada a revisão do mesmo: “Uso Recreativo do Parque”; 

“Estudo de Capacidade de Carga e de Operacionalização das Atividades de Turismo 

Náutico”; “Projeto Executivo de Adequação/Recuperação de Trilhos”; “Projeto de 

Readequação do Centro de Visitantes e Projeto Expográfico para o Centro de Visitantes” 

(Portaria Nº 57, de 26 julho de 2010 do Diário Oficial da União). Na mesma perspetiva, em 

2011, o MMA estabeleceu normas e procedimentos para o cadastro e autorização ao 

exercício de atividade comercial de condução de visitantes na área (Portaria Nº 12, de 23 

de fevereiro de 2011 do Diário Oficial da União). Estas medidas vêm auxiliando, 

juntamente com as leis brasileiras de preservação e conservação do ambiente, as ações de 

planeamento, desenvolvimento e monitorização do uso público no Parque. 
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Neste cenário, pela necessidade de implementação de infraestruturas, gestão e 

monitorização do uso público no PARNAMAR de FN, como também a falta de recursos 

financeiros e humanos por parte do ICMBio, foi iniciado em 2010 um processo licitatório 

para o contrato de concessão de prestação de serviços de apoio à visitação pública e 

cobrança de ingressos no Parque. Atualmente, em 2017, a empresa EcoNoronha é que faz a 

gestão do uso público (IBAMA, 1990; MMA, 2001). Para compreender melhor esta 

realidade, seguem algumas considerações sobre este tema. 

 

Concessões e Gestão do Turismo em Áreas Protegidas no Brasil 

 

Por se tratar de áreas protegidas, as visitas públicas, onde o turismo está incluído, devem 

estar sujeitas a normas e restrições designadas no Plano de Manejo, como também nos 

Programas de Uso Público da área, assegurando a visitação de forma sustentável, 

compatível com a conservação do ambiente (Santos, 2010 a, b, 2011). Para isso, as visitas 

públicas devem fazer parte do planeamento total da área protegida, proporcionando com 

isso uma maior eficiência na gestão e manejo da mesma (Takahashi, 2004). Assim, o Plano 

de Manejo é uma das principais bases para alcançar a sustentabilidade do turismo em áreas 

protegidas, onde o planeamento e o desenvolvimento desta atividade pelas empresas e 

órgãos públicos no entorno da área, também devem ter em atenção as normas e restrições 

deste Plano (Santos, 2011). 

 

Para que a atividade turística esteja em equilíbrio, é necessário estabelecer relações 

positivas entre as comunidades locais e as áreas protegidas. Assim, a política é o condutor 

responsável para equilibrar os sectores social, ambiental e económico, onde se deve ter em 

conta as relações de poder existentes, viabilizando um planeamento adequado e eficaz do 

turismo. Mesmo existindo vários modelos de gestão do turismo, particularmente em áreas 

protegidas, o mais importante é que fomentem e valorizem a cooperação entre os atores, 

proporcionando benefícios reais para a comunidade local e o ambiente (Fennell, 2008). 

 

Desta forma, é fundamental a inserção dos diversos atores sociais envolvidos no processo 

de composição e estabelecimento de ações relacionadas com o planeamento e o 
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desenvolvimento do turismo em áreas protegidas, assegurando assim o acesso e o uso 

indireto dos recursos naturais de forma justa e equitativa (Botelho e Rodrigues, 2016). 

 

Como exemplo de apções para o ordenamento da visitação pública em áreas protegidas, 

pode-se citar o documento “Diretrizes para Visitação em Unidades de Conservação”, 

criado em 2006 pelo MMA do Brasil. Este documento enfatiza que a visitação deve ser 

desenvolvida de forma democrática; o planeamento e a gestão da mesma devem respeitar 

os objetivos de preservação e conservação da área; deve promover o desenvolvimento 

social e económico das populações do entorno; e deve dispor de infraestruturas adequadas 

e qualidade nos serviços prestados. Em 2008, o mesmo Ministério, em parceria com o 

Ministério do Turismo (MTur) criou o “Programa de Turismo nos Parques”, cujo objetivo 

foi desenvolver um turismo responsável e integrado à conservação da biodiversidade, à 

diversidade sociocultural e aos conhecimentos tradicionais. Este programa foi baseado em 

estudos desenvolvidos no “Plano de Ação para Estruturação e Promoção do Turismo nos 

Parques Nacionais”, que estabeleceu prioridades para 25 Parques brasileiros (MMA, 2006; 

MMA e MTur, 2008). 

 

Verifica-se que alguns Parques, mesmo possuindo grande potencial para a promoção do 

turismo, ainda não estão preparados para o uso público. Alguns até possuem plano de 

manejo, mas não estão adequados ou não possuem capacidades para a sua implementação. 

Isso ocorre porque não têm foco definido das atividades de gestão do uso público e, 

embora realizem estudos sobre o perfil do visitante, não sabem como utilizar os resultados 

para auxiliar no planeamento e na gestão adequada deste uso, que correspondam aos 

objetivos de conservação da área. Para isso, é necessário primeiro identificar quais são os 

princípios da visitação e só depois definir o que se espera do planeamento deste uso, 

culminando em resultados efetivos de proteção e conservação do ambiente nestas áreas 

(Dourojeanni e Pádua, 2001; MMA, 2002; Zeller, 2012).  

 

Dito isto, é importante que o fomento do turismo nas áreas protegidas envolva a 

comunidade local e que tenha em atenção as características locais, possibilitando uma 

gestão direcionada para que os visitantes usufruam dos recursos naturais e culturais 

existentes nestas áreas, apoiando as ações de desenvolvimento das comunidades do 
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entorno, respeitando e conservando o ambiente. Neste sentido, para que o turismo 

aconteça, é necessária uma cadeia de atores sociais para a sua conceção e efetivação. Esta 

cadeia agrega o poder público, a iniciativa privada, as ONG, a comunidade local e os 

turistas (Santos et al., 2011). E neste segmento, o SNUC, nas suas diretrizes, enfatiza a 

importância que o apoio e a cooperação podem trazer para o desenvolvimento de 

investigações, gestão, manutenção, educação e sensibilização ambiental, entre outras 

contribuições para as áreas protegidas (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 da Presidência 

da República; MMA, 2006). 

 

Assim, para o planeamento e a execução de políticas e estratégias relacionadas ao turismo, 

em áreas protegidas, são necessários o envolvimento e a colaboração de vários atores 

sociais de diversas áreas. Pode, ainda, haver a sobreposição de responsabilidades e 

interesses, sejam eles a nível governamental federal, estadual, municipal, das populações e 

entidades preocupadas com a conservação do ambiente (Coelho et al., 2000). Esta 

cooperação deve existir entre os sectores privado, público e ONG, assegurando que as 

normas dos planos de gestão das áreas protegidas sejam sempre respeitadas (Araújo et al., 

2011). É nesta perspectiva de conciliar os interesses dos diversos atores sociais que emerge 

o modelo de parcerias público-privadas (Burkowski e Varajão, 2010; Wyman et al., 2011). 

 

Um exemplo de parcerias público-privadas é a terciarização ou concessão de serviços de 

apoio a visitação em áreas protegidas. Essa terciarização/concessão tem como objetivo 

declarado, requalificar os padrões de usos dessas áreas, viabilizando o cumprimento de 

seus objetivos de proteção e conservação do ambiente, fomentando o aproveitamento 

responsável do património através da visitação. Salienta que a implementação e melhoria 

de infraestruturas de apoio à visitação, através de investimentos privados (concessão), 

podem ser alternativas quando estas áreas não possuem recursos financeiros suficientes. 

Evidencia-se que as concessões podem ser: de todas as atividades ou serviços explorados 

em uma única concessão; por tipo de atividades ou serviços; individuais, por atividades ou 

serviços; e pulverizadas ou individuais (Roocktaeschel, 2006).  

 

Assim, as empresas concessionárias podem cobrar uma taxa aos turistas para conceder 

produtos e serviços de qualidade dentro de áreas protegidas (lojas de souvenires, 
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restaurantes, trilhos, hotéis, etc.), facultando o saber necessário para inovar e responder às 

necessidades exigidas pelos visitantes, respeitando as normas de preservação e 

conservação do ambiente (Wyman et al., 2011). Destaca-se que, para que a gestão do uso 

público, através da concessão, possa de facto trazer benefícios para a área protegida e para 

a comunidade local é necessário haver um acompanhamento efetivo, e sobretudo que seja 

de forma participativa e inclusiva.  

 

Dessa forma, as concessões com empresas privadas podem ser possibilidades viáveis para 

a gestão do uso público em Parques. Assim, as parcerias assumem uma grande importância 

para a efetividade das áreas protegidas, nomeadamente o desenvolvimento do turismo 

nestes espaços, existindo a necessidade de um trabalho contínuo para alcançar resultados 

sustentáveis a longo prazo (Santos et al., 2011; Santos, 2010b; Zeller, 2012). 

 

Para o MMA, a concessão de serviços em áreas protegidas procura à adequação de padrões 

de usos nestas áreas, de acordo com as regras e normas nacionais de conservação do 

ambiente, ao mesmo tempo que reforça a importância do património como atrativo 

turístico, trazendo benefícios tais como: melhoria das condições de conservação do 

património; melhoria do aproveitamento do potencial de visitação; geração de emprego; 

redução dos gastos públicos; aumento da arrecadação do Governo; condições distintas para 

promover a educação ambiental e a pesquisa científica. Portanto, viabiliza investimentos 

privados no atendimento aos visitantes, contribui para a conservação do ambiente e 

permite maior investimento nas ações de proteção e gestão da área protegida (MMA, 

2010). 

 

Para subsidiar a decisão de como proceder a prestação dos serviços de apoio à visitação em 

áreas protegidas, as concessões devem ter em atenção as informações decorrentes do 

estudo de viabilidade económica, onde devem conter vários cenários de funcionamento dos 

serviços, considerando o fluxo de visitantes e a capacidade de suporte da área. Assim, para 

que tais concessões possam conseguir resultados positivos, é necessário que o planeamento 

das atividades considere alguns princípios, a saber: atenda a todos os usuários; preste 

serviços de forma contínua e adequada; pratique preços justos; e preste bom tratamento ao 

público. É importante também uma avaliação contínua e criteriosa dos serviços e 
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infraestruturas disponibilizados pelas empresas concessionárias, como também um 

programa de acompanhamento dos impactos ambientais das atividades desenvolvidas, 

entre outras diretrizes (MMA, 2008; Roocktaeschel, 2006). 

 

Dessa forma, existem várias experiências de concessões em áreas protegidas no mundo, 

cujos objetivos são tornar mais eficientes a gestão destas áreas e seus instrumentos de 

geração de receitas, tais como: Parque Nacional de Kakadu (Austrália); Parque Nacional 

Yosemite e Parque Nacional Grand Teton (Estados Unidos); Galapagos National Park e 

Yasuní National Park (Ecuador); Tambopata National Reserve (Peru); Arrayanes National 

Park e Nahuel Huapi National Park (Argentina); South African National Parks e Kruger 

National Park (Africa do Sul). De acordo com as suas especificidades, estas áreas 

protegidas geram seu próprio conjunto de vantagens e conflitos. E quando se trata das 

desvantagens destas concessões, estão geralmente associadas às falhas na atuação dos 

responsáveis dos órgãos ambientais pela regulamentação e fiscalização das empresas 

concessionárias (Carvalho, et al., 2006; Wyman et al., 2011). 

 

Por conseguinte, concessões ligadas a gestão turística não são apenas oportunidades, mas 

também um desafio. Logo, um processo de concessão de serviços de apoio ao turismo em 

áreas protegidas deve envolver quatro pilares: 1) um quadro político e jurídico consistente 

e adequado às realidades locais para dar base a contratação da concessão; 2) estudos que 

demonstrem a viabilidade financeira; 3) prospeto com a descrição clara e objetiva das 

melhores práticas para a concessão, com as oportunidades, limitações e procedimentos de 

gestão; e 4) ter claro as responsabilidades ambientais, sociais e económicas envolvidas na 

área protegida e no seu entorno. E neste caso, os contratos de concessões devem ter em 

atenção o desenvolvimento de um turismo responsável, com medidas ambientalmente 

sustentáveis, tais como: plano de monitorização; desenvolvimento de infraestruturas 

ambientalmente adequadas; utilização de energias sustentáveis; gestão dos resíduos; 

análise de risco (Wyman et al., 2011) e envolvimento da comunidade local. 

 

Dito isto, é importante enfatizar as possibilidades envolvidas nestas concessões com o 

intuito de perceber as vantagens e desvantagens, como forma de garantir que estas medidas 

de gestão do uso público, onde o turismo se enquadra, contribuam de facto para a 
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preservação e conservação do ambiente nas áreas protegidas. E neste processo, é preciso 

estar atendo às questões relacionadas com os conflitos gerados, referentes a privatização de 

espaços públicos, da natureza, e principalmente o envolvimento da comunidade local, que 

muitas vezes habita estas áreas e seus entornos. Assim, o envolvimento da comunidade 

local é primordial para que as ações de preservação e conservação do ambiente nas áreas 

protegidas possam ter êxito.  

 

Tratando-se das ONGA, o envolvimento das mesmas no processo de concessões do uso 

público em áreas protegidas é de extrema relevância, podendo atuar como parceiras, 

desenvolvendo ações em conjunto com a empresa concessionária, inclusive contribuindo 

para o monitorização das ações advindas destas concessões. Caso exista de facto uma 

mobilização participativa da comunidade local, por parte das ONGA, estas podem ser 

grandes aliadas para o envolvimento e inserção da comunidade em todo o processo da 

gestão das áreas protegidas. Todavia, podem também se tornar entraves no processo de 

concessão, gerando mais conflitos e dificultando a efetividade destes espaços protegidos. 

 

Outro fator de suma importância, no que se refere a terceirização (concessão) e 

privatização, diz respeito à comunidade local não possuir, muitas vezes, as condições 

exigidas para concorrer a tais editais. Nestes casos, uma possibilidade que deveria ser 

refletida e incentivada é a participação das ONGA como promotoras da gestão do uso 

público e serviços (com lógica local) em áreas protegidas. Esta é, sem dúvida, uma 

possibilidade em que a comunidade local poderia assumir tais responsabilidades sobre a 

gestão do seu próprio território. No entanto, destaca-se que estas ONGA teriam que ser 

constituídas e geridas pela comunidade local, legitimando assim o seu o papel. 

 

Ao refletir sobre a participação da comunidade local no desenvolvimento do turismo, 

destaca-se a importância do fortalecimento das iniciativas de turismo de base comunitária 

em áreas protegidas, no contexto das políticas públicas, nomeadamente devido aos 

compromissos assumidos na Convenção da Diversiade Biológica e nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. E nesta perspectiva, é necessário repensar os processos de 

prestação de serviços de apoio ao turismo em áreas protegidas, tendo em atenção a 

inserção das iniciativas de base comunitária que procuram compatibilizar a inserção 
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socioeconómica com a proteção dos recursos naturais e a valorização do património 

cultural (Botelho e Rodrigues, 2016). 

 

No entanto, a utilização de diferentes arranjos para a formalização destes serviços de apoio 

ao turismo de base comunitária, em áreas protegidas, ainda é incipiente. Esta realidade traz 

a necessidade de um fortalecimento de iniciativas de base comunitária quando do 

planeamento e desenvolvimento do turismo nestas áreas, tais como: “necessidade de 

qualificação profissional, dificuldade de formalização dos empreendimentos e ausência de 

recursos financeiros para investimentos e para manutenção da oferta básica de serviços”. 

E neste caso, é fundamental promover formação e treinamento aos gestores das áreas 

protegidas e as lideranças locais sobre o processo de formalização dos serviços de apoio ao 

turismo nestas áreas, para que os mesmos possam acompanhar e monitorar os efeitos 

sociais, ambientais e económicos destas iniciativas (Botelho e Rodrigues, 2016, p.293). 

 

Logo, é de grande importância o estabelecimento de diretrizes e arranjos instituicionais 

para assegurar a inserção de iniciativas de base comunitária no desenvolvimento do 

turismo em áreas protegidas, considerando o potencial que estas possuem na promoção de 

um desenvolvimento sustentável. Desta forma, o fortalecimento de arranjos que 

estabeleçam ações e empreendimentos liderados por iniciativas locais, na perspetiva do 

turismo de base comunitária, é uma área de grande potencial para o debate sobre as novas 

formas de organização e prestação de serviços turísticos em áreas protegidas e suas áreas 

de entorno, ou seja, uma nova forma de planear e gerir o turismo de forma participativa e 

inclusiva (Botelho e Rodrigues, 2016). 

 

o ONGA e Legislação no Brasil – Arquipélago de Fernando de Noronha 

 

A atuação das ONG no Brasil iniciou por volta da década de 1970, juntamente com o 

crescimento do turismo no país. Esta década, foi um marco histórico para a expansão das 

iniciativas civis de cunho social, destacando-se os movimentos sociais associados às causas 

ecológicas, racial, de gênero, entre outras. Iniciou-se neste período a estruturação do 

trabalho social através da ação comunitária organizada e participativa. Foi nos anos de 

1990 que a palavra “parceria” se assume como expressão de uma nova forma de 
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relacionamento entre os três setores da sociedade, dando peso ao papel ocupado pelas 

ONG (Gama, 2009; Ramos, 2003; Saraceno, s/d).  

 

As primeiras ONG iniciaram a sua atuação “em sintonia com as finalidades e dinâmicas 

dos movimentos sociais, pela atuação política de proteção aos direitos sociais e 

fortalecimento da sociedade civil, com ênfase nos trabalhos de educação popular e na 

atuação, elaboração e monitoramento de políticas públicas” (Gama, 2009, p.6). 

 

Neste sentido, o Governo passa a reconhecer o capital de recursos, experiências e 

conhecimentos inovadores, para solucionar as questões sociais acumuladas pelas ONG, 

sendo estas consideradas interlocutoras e parceiras das políticas governamentais. Esta nova 

visão faz o mercado (empresas) assumir uma responsabilidade social, procurando as ONG 

para investir em recursos nas áreas sociais, ambientais e culturais. Assim, passam a existir 

novas formas de articulação entre o Governo, as empresas e as ONG (Saraceno, s/d). Deste 

modo, inicia-se um crescimento do terceiro setor no Brasil acompanhado de uma conquista 

de espaço político, social e económico, na defesa das mais distintas causas (Ramos, 2003). 

 

Por conseguinte, é criado um novo padrão de relacionamento entre a sociedade civil 

(ONG), Governo e empresas privadas, como também entre as próprias ONG, fomentando 

experiências inovadoras. Deste modo, a participação ampla e efetiva da sociedade civil na 

definição e implementação das políticas públicas, contribui para a elaboração de melhores 

programas e projetos, construindo uma sociedade mais justa, dinâmica e democrática 

(Saraceno, s/d). 

 

No que respeita às ONGA no Brasil, estas são constituídas por entidades de caráter privado 

e sem fins lucrativos, devendo ser guiadas por valores e não pelo lucro. São autónomas, 

usufruem de uma estrutura formal e têm uma função política na sociedade. Através de 

parcerias e alianças estratégicas, estas ONGA buscam a proteção do ambiente e o 

desenvolvimento sustentável, gerenciando projetos, empreendendo iniciativas, 

mobilizando recursos e promovendo iniciativas de interesse comum (Rabinovici e Lavini, 

2005).  
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E nesta perspectiva, é importante destacar o crescimento do movimento ambientalista no 

Brasil através do número, objetivos e diversidade das ONGA, consolidando-se como 

elementos estabilizadores e executores de projetos ambientais, gerando novos instrumentos 

científicos e de mercado, possibilitando assim estratégias concretas de conservação do 

ambiente (Rabinovici e Lavini, 2005). Assim, as ONGA passaram também a apresentar um 

desenvolvimento importante no processo de profissionalização, sustentabilidade e 

autogestão no país (Ramos, 2003). 

 

Contudo, a sobrevivência das ONGA é um desafio, onde é preciso criar estratégias para 

conseguir aliar a viabilidade económica e os resultados sociais, alcançando assim a 

sustentabilidade destas organizações. Embora existam diversas fontes de financiamento 

para as ONGA no Brasil, a dependência financeira em relação às instituições de 

cooperação internacional ainda é significativa. Assim, como consequência do debate da 

responsabilidade social, surgiu a tendência denominada “marketing social”, onde empresas 

privadas disponibilizam recursos às ONG como forma de melhorar a imagem corporativa e 

incrementar suas vendas por intermédio das causas social e ambiental, sendo esta mais uma 

possibilidade de financiamento para as ONGA (Ramos, 2003).  

 

No que respeita a influência das ONGA na política ambiental brasileira, foi desenvolvido 

em 2009 um estudo, cujos resultados afirmam que 89,9% das ONGA contam com serviços 

voluntários, cujas principais atividades desenvolvidas são: “educação ambiental (95,1%), 

projetos de conservação ambiental (83%), campanhas de mobilização (75,3%), 

publicações científicas (24,2%), publicações diversas (48,4%), políticas públicas (49,5%), 

entre outras”. Estas atividades têm como principais objetivos influenciar a comunidade, 

convertendo suas ações em políticas públicas. Uma característica importante que o estudo 

enfatiza é que as ONGA no Brasil procuram trabalhar em colaboração, procurando assim 

fortalecer-se umas às outras, contribuindo de forma mais eficaz para as políticas públicas 

do país (Uhr et al., 2012, p.91). 

 

Tratando-se das leis e regulamentos que incidem na criação e atuação das ONGA no 

Brasil, nomeadamente em FN, é possível verificar um conjunto diverso de normas 

jurídicas, a saber (ABONG, 2016): Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
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Constituição Federal; Código Civil – Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; Lei Nº5.762 

de 16 de dezembro de 1971; Lei Nº9.532 de 10 de dezembro de 1997; e Lei Nº9.970 de 23 

de março de 1999. 

 

Existe também um Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas no Brasil (CNEA) que 

tem como objetivo manter um banco de dados das ONGA atuantes no país, com acesso 

livre, disponibilizando informações para o estabelecimento de parcerias, projetos, 

convénios e divulgação em geral. Serve também como pré-requisito para escolherem os 

seus representantes no Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Este Conselho 

é estratégico para a implantação da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, procurando promover de forma participativa o consenso entre 

os diferentes setores da sociedade brasileira (Resolução CONAMA Nº 006/89, de 15 de 

junho de 1989; Resolução CONAMA Nº 292/02, de 21 de março de 2002). 

 

Mesmo com todo esse aparato legal, o controle do funcionamento destas organizações 

ainda é algo utópico, onde as mesmas desenvolvem suas ações de acordo com regras 

próprias. Assim, procuram atingir não só seus objetivos estatutários, como também a sua 

própria sobrevivência, desenvolvendo as mais distintas estratégias e ações.  

 

Tratando-se do arquipélago de FN, todas as três ONGA em funcionamento na ilha estão 

cadastradas no CNEA. A ONGA Instituto Ambiental de FN foi fundada legalmente em 

2001, mas seus membros já atuam na ilha há muitos anos e foram os que iniciaram o 

processo de criação das duas áreas protegidas no arquipélago, tentando abrandar o rápido 

crescimento turístico, iniciado nos anos de 1990. A estruturação da ONGA TAMAR em 

FN ocorreu em 1984, antes da criação das duas áreas protegidas: APA (1986) e 

PARNARMAR (1988) de FN. A ONGA mais recente na ilha é o Golfinho Rotador, que 

iniciou suas atividades em 1986. 

 

Embora as ONGA em FN possuam uma forte atuação, com reconhecimento em vários 

níveis, não foi observado estudos específicos que investiguem o papel ocupado por estas 

organizações na ilha, traçando comparações entre as três organizações. Todavia, se 

evidencia a existência de estudos desenvolvidos por duas ONGA, Tamar e Golfinho 
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Rotador, onde observa-se a análise destas organizações de forma individual. Dito isto, 

entende-se que os resultados do presente estudo sejam também um contributo nesta área. 

 

 

o Apresentação das ONGA existentes em Fernando de Noronha 

 

Com o objetivo de tentar compreender as condicionantes associadas à atuação das ONGA 

e seus contributos na sustentabilidade do turismo em FN, apresenta-se, de uma maneira 

clara e objetiva, as principais características, num conjunto de aproximações e distinções 

entre as organizações investigadas (Tabela 5). Enfatiza-se que foi possível entrevistar 

membros de todas as três ONGA existentes na ilha. 

 

Tabela 5 - Principais características das ONGA no Arquipélago de FN 

ONGA 
LOCAL DE 

ATUAÇÃO/ILHA(s)  

DATA DE 

CONSTITUIÇÃO 
PRINCIPAL OBJETIVO 

RELAÇÃO 

COM O 

TURISMO 

Fundação Pro-TAMAR 

(TAMAR) 
FN (Nacional) 1984 

Preservação das tartarugas 

marinhas 
Sim 

Golfinho Rotador FN (Local) 1990 
Preservação dos golfinhos 

rotadores e sustentabilidade 

da ilha 

Sim 

Instituto Ambiental de 

Fernando de Noronha 

(IAFENO) 

FN (Local) 2001 Sustentabilidade da ilha Sim 

 

 

Das três ONGA em funcionamento em FN, apenas uma (IAFENO) é constituída por 

pessoas exclusivamente da comunidade. As outras duas (TAMAR e Golfinho Rotador) são 

constituídas por pessoas de fora que vieram morar na ilha para implementar a organização. 

Estas duas últimas ONGA possuem mais estrutura física e humana, com estagiários e 

funcionários de outros estados do país e atuam na ilha desde 1984. 

 

- Envolvimento das ONGA nas políticas e planos de turismo e ambiente em FN 

 

No que diz respeito às políticas e planos de turismo e ambiente na ilha, destaca-se a 

participação ativa das ONGA nestes instrumentos de planeamento, gestão e monitorização. 

Essa participação pode ser comprovada com a presença destas organizações nos Conselhos 
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de Turismo e das áreas protegidas, mas sobretudo pelo reconhecimento da importância que 

estas ONGA possuem para a sustentabilidade da ilha. 

 

Durante o período de implementação da pesquisa em FN foi possível entrevistar um 

membro de uma equipe de consultores que estava desenvolvendo um plano estratégico 

para o turismo na ilha. Constatou-se que as ONGA são percebidas como um dos atores 

sociais chave, sendo contempladas neste plano de desenvolvimento do turismo. Para além 

disso, teve-se acesso às atas das reuniões dos Conselhos das duas áreas protegidas, como 

também participar de uma reunião, sendo possível comprovar o papel ativo destas ONGA 

na discussão do planeamento, gestão e monitorização, do ambiente e do turismo em FN. 

 

 

3.2.2. Arquipélago dos Açores – Portugal 

 

Localizado no Oceano Atlântico, o arquipélago dos Açores localiza-se ao largo da 

Península Ibérica, a aproximadamente 1600 km da Europa e 4000 km da América do 

Norte. Formado por nove ilhas de pequena dimensão, com cerca de 600 km de 

comprimento entre os extremos das ilhas de Santa Maria e do Corvo, possui uma área total 

de 2.333 km2 e uma população em torno de 246.746 habitantes. O arquipélago integra a 

região biogeográfica da Macaronésia e está dividido em três grupos: grupo ocidental (ilhas 

do Corvo e das Flores); grupo central (ilhas do Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira); 

e grupo oriental (ilhas de São Miguel e Santa Maria) (Figura 4) (Borges et al., 2009; 

Moniz, 2006; Monteiro et al., 2008; SREA, 2014). 
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Figura 4 - Mapa dos Açores 

(Fonte: Decreto Legislativo Regional n.º26/2010/A de 12 agosto de 2010). 

 

De origem vulcânica e exibindo idades geológicas variadas, as nove ilhas possuem relevo 

montanhoso e estão sujeitas a frequentes sismos. Devido à sua localização, é um centro 

permanente de altas pressões atmosféricas, conhecido como anticiclone dos Açores. Por 

serem ilhas subtropicais, o clima é temperado (médias de 13º no inverno e 24º no verão) e 

húmido (média anual de 75% de humidade relativa) com características oceânicas (Borges 

et al., 2009; Moniz, 2006; Monteiro et al., 2008).  

 

O arquipélago faz parte de um grupo de ilhas no Atlântico Norte denominado Macaronésia 

(Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde e Selvagens). Estas ilhas possuem biogeografia 

únicas no mundo, com um elevado número de endemismos. A flora existente nos Açores 

possui uma diversidade elevada, mas os impactos decorrentes da ocupação e dos usos têm 

alterado a cobertura vegetal, como o aumento de áreas para a pastagem e a introdução de 

espécies exóticas, algumas delas com carácter invasor. Sublinha-se que a pressão humana 

sobre os ecossistemas já é considerada insustentável em algumas ilhas, particularmente nas 

zonas húmidas, como as lagoas (Borges et al., 2009; DREM, 2006; Monteiro et al., 2008). 
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Devido à sua localização, juntamente com o arquipélago da Madeira, detêm uma 

importância estratégica no que respeita à abrangência da zona económica exclusiva 

portuguesa. Enquadrando-se como ilhas oceânicas isoladas, possuem ecossistemas únicos, 

como a existência de florestas de Laurissilva, sendo considerada como um excelente 

modelo de ecossistema insular. De grande importância para a manutenção da 

biodiversidade e sustentabilidade das ilhas, as florestas nativas nos Açores só representam 

10% da sua área total, demandando por isso uma correta gestão. As florestas no 

arquipélago são um reservatório de biodiversidade, possuindo um valor económico indireto 

através do potencial que possuem para o desenvolvimento do turismo (Borges et al., 2009). 

 

Apesar do isolamento geográfico particular das ilhas oceânicas, foram povoadas por 

portugueses a partir de 1445 e estiveram na rota das grandes viagens, tendo sido escalas 

para as frotas que regressavam das Índias Ocidentais. O arquipélago foi palco de batalhas 

navais entre ingleses e espanhóis (1580-1640), posteriormente foram utilizadas como 

exílio e, durante a Segunda Guerra Mundial, serviram de base aliada. Em 1976 o 

arquipélago tornou-se uma região autónoma de Portugal, com poderes legislativos e 

executivos próprios (Moniz, 2006; Monteiro et al., 2008). 

 

De acordo com a Declaração, anexa ao Tratado de Maastricht (1992), os Açores são 

considerados uma região ultraperiférica da UE, reconhecendo assim as suas fragilidades 

associadas à sua posição, dimensão e insularidade. Deste modo, passam a usufruir de 

medidas específicas que favoreçam o seu desenvolvimento económico e social para que 

possam atingir o nível médio da Comunidade Europeia (Conselho da União Europeia, 

1992). Esta situação ultraperiférica também é mencionada nas políticas e instrumentos de 

ordenamento do território, nomeadamente no Plano Regional de Ordenamento do 

Território dos Açores, onde se destaca o carácter ultraperiférico dos Açores como uma 

mais-valia em termos de valorização do espaço marítimo e as relações de cooperação 

internacional. Desta forma, as especificidades geográficas e políticas do território 

influenciam diretamente na dinâmica local (território, ambiente, economia e sociedade), 

criando uma identidade própria (Monteiro et al., 2008; Silva, 2013). 
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No que respeita à criação e gestão de áreas protegidas, o arquipélago possui uma Rede 

Regional de Áreas Protegidas, com classificação e categorias de gestão similares às da 

IUCN, que abrange os Sítios de Importância Comunitária e as Zonas de Proteção Especial 

que fazem parte da Rede Natura 2000 (Diretivas comunitárias: Aves e Habitats). Esta Rede 

Regional busca uniformizar a diversidade de designações das áreas protegidas através de 

um modelo assente em critérios de gestão, congregando competências numa unidade 

territorial por ilha. Para isso, teve-se em atenção as particularidades geográficas, 

ambientais, culturais e político-administrativas do território, onde foi realizada uma 

reformulação do regime jurídico da classificação, gestão e administração das áreas 

protegidas, através do Decreto-Lei nº140/99, de 24 de abril, adaptado pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º18/2002/A, de 16 de maio e do Decreto Legislativo Regional 

n.º15/2007/A, de 25 de junho (Borges et al., 2009; Calado et al., 2009; 2011). 

 

Para esse efeito, foi desenvolvido um Plano Setorial da Rede Natura 2000 da RAA, através 

do Decreto Legislativo Regional n.º 20/2006/A, de 6 de junho, alterado pela Declaração de 

Retificação n.º48/2006, de 7 de agosto e pelo Decreto Legislativo Regional n.º7/2007/A, de 

10 de abril. O objetivo foi o de constituir uma rede ecologicamente coerente, de espaços 

com valores naturais relevantes e representativos do património natural europeu, tendo em 

atenção o desenvolvimento económico e social das áreas integradas no processo da Rede 

Natura 2000. Assim, o Plano Setorial serve de orientação para a criação dos planos 

municipais de ordenamento do território, mas também para outros planos, assumindo-se 

como um instrumento de efetivação das políticas de conservação do ambiente. 

 

O arquipélago dos Açores é uma das poucas regiões no mundo a possuir quatro 

classificações distintas, atribuídas pela UNESCO: Património Mundial, Reserva da 

Biosfera, Geoparque e Ramsar. Desta forma, possui 2 áreas classificadas como Património 

Mundial da UNESCO (o Centro Histórico de Angra do Heroísmo e a Paisagem da Cultura 

da Vinha da ilha do Pico), 4 Reservas da Biosfera (São Jorge - Fajã do Santo Cristo, 

Graciosa, Corvo e Flores), 1 Geoparque (9 ilhas e 57 geossítios) e 13 sítios Ramsar 

(Governo Regional dos Açores, 2016; Governo Regional dos Açores, 2015; UNESCO, 

2016; Viveiros et al., 2012). 

 



103 

 

Como forma de melhor gerir estas áreas protegidas, foram criados os PNI (Santa 

Maria/2008, São Miguel/2008, Terceira/2011, Graciosa/2007, São Jorge/2011, Faial/2008, 

Pico/2008, Flores/2011 e Corvo/2008) e o Parque Marinho do Arquipélago dos Açores 

(Decreto Legislativo Regional n.º 28/2011/A, de 11 de novembro 2011), compondo a 

unidade de gestão da Rede Regional de Áreas Protegidas. Esta estrutura permite a gestão 

do território voltada para a conservação da biodiversidade, bem como para a utilização 

sustentável dos recursos naturais, fomentando o turismo e o bem-estar das populações 

locais (Calado et al., 2009; 2011; Governo Regional dos Açores, 2015). 

 

De entre as ações desenvolvidas pelos PNI, destacam-se as ações de sensibilização e 

educação ambiental envolvendo as escolas, instituições e a comunidade no geral. Também 

se evidencia o Programa “Parceiro para o Desenvolvimento Sustentável”, que tem a 

finalidade de promover o conhecimento e divulgar os valores dos Parques, nomeadamente 

a oferta das potencialidades turísticas e produtos da Região, fomentando o envolvimento 

do setor público, privado e da população, nomeadamente as ONGA. Também foi 

elaborado um Roteiro para cada ilha e produzidos merchandise que podem ser adquiridos 

nos Centros de Visitantes, postos de informações e em alguns empreendimentos turísticos 

da Região (Governo Regional dos Açores, 2015). 

 

Resultante da rica geodiversidade e de um importante património geológico, constituído 

por vários locais de interesse científico, pedagógico e turístico, foi criado em 2010 o 

Geoparque Açores. O Geoparque assenta numa rede de geossítios, dispersos pelas nove 

ilhas e zonas marinhas envolventes, que possuem o intuito de assegurar a 

representatividade da geodiversidade existente no arquipélago, com sua história geológica 

e eruptiva, possuindo estratégias de conservação e promoção comuns de forma 

descentralizada e com apoio em todas as ilhas. Também integra a Rede Europeia e a Rede 

Global de Geoparques. É o único geoparque no mundo que possui 57 geossítios em nove 

ilhas, envolvendo todo um arquipélago (Geoparque Açores, 2016; Viveiros et al., 2012). 

 

A gestão do Geoparque é feita por uma ONGA, a Associação Geoparque Açores, e tem 

como objetivo promover e realizar: ações que contribuam para o desenvolvimento 

socioeconómico, ambiental, cultural e sustentável; ações de animação turística, 
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sensibilização e educação ambiental; ações de proteção, conservação e divulgação do 

património e dos recursos ambientais e ações de cooperação com diversos atores. Para a 

gestão integrada nas nove ilhas o Geoparque possui duas coordenações, uma Geral e outra 

Científica, e sete subsetores (Delegações de Ilha; Centros de Interpretação e de Visitantes e 

Ecotecas; Geoconservação e Planeamento Ambiental; Educação e Sensibilização 

Ambiental; Turismo, Comunicação e Marketing; e Serviços Administrativos, Financeiros e 

Apoio Geral). São parceiros do Geoparque: o Governo Regional, empresas privadas e 

outras ONGA (Geoparque Açores, 2016). 

 

Deste modo, as paisagens vulcânicas são consideradas ex-libris dos Açores, possuindo um 

grande potencial geoturístico. Na perspectiva de promover um melhor aproveitamento das 

infraestruturas e serviços já existentes no arquipélago, o Geoparque propõe criar novos 

serviços e produtos interpretativos, promovendo um geoturismo de qualidade na Região. 

Neste âmbito, foi elaborada uma estratégica geoturísticas para os Açores através da 

implementação de cinco rotas: Rota das Cavidades Vulcânicas; Rota dos Miradouros; Rota 

dos Trilhos Pedestres; Rota do Termalismo; e Rota dos Centros de Ciências (Geoparque 

Açores, 2016; Viveiros et al., 2012). 

 

Portanto, a diversidade e exuberância dos recursos naturais endógenos existente nos 

Açores, através da oferta de produtos temáticos associados à natureza, ao mar, ao espaço 

rural, ao vulcanismo e ao património histórico, arquitetónico e cultural, fomentaram o 

desenvolvimento da atividade turística como uma das alternativas estratégicas possíveis 

para o desenvolvimento da Região. Como reconhecimento desta importância o Governo 

criou bases políticas e legais através de programas e planos, e investindo no 

desenvolvimento do turismo e dos transportes aéreos e marítimos (Moniz, 2006).  

 

Embora todas as nove ilhas estejam interligadas através de transporte marítimo e aéreo, a 

dispersão geográfica evidencia o isolamento e consequentemente um desenvolvimento 

distinto entre ilhas. No que respeita as ligações, existem nos Açores oito portos, quatro 

aeroportos e cinco aeródromos, com ligações nacionais (Madeira e continente português) e 

internacionais (Estados Unidos, Canadá, Europa e África). Evidencia-se também o 
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crescente número de navios de cruzeiro que visitam os Açores, tendo em 2015 recebido 

aproximadamente 513 mil passageiros (GRA, 2016). 

  

É importante referir que em 2015 foi liberalizado o espaço aéreo nos Açores, passando a 

voar companhias de baixo custo como a Ryanair e a EasyJet, para além dos Serviço 

Açoriano de Transportes Aéreos (SATA) e Transportes Aéreos Portugueses (TAP), 

aumentando consideravelmente o fluxo turístico para o arquipélago, nomeadamente para a 

ilha de São Miguel. Esse crescimento é refletido no número de passageiros desembarcados, 

que em 2015 foi por volta de 1 milhão de pessoas, representando mais 21% do que no ano 

anterior. Como consequência desse aumento do fluxo de visitantes e das estratégias de 

promoção do Governo Regional, houve um crescimento também no trade turístico local, 

nomeadamente com o aumento da oferta de alojamentos, restauração, empresas de 

animação e aluguer de carros (GRA, 2016). 

 

Neste cenário, verifica-se que já existem ONGA, designadamente a Associação Amigos 

dos Açores, alertando para os possíveis impactos que este modelo de abertura do espaço 

aéreo pode trazer para o arquipélago. Para além da sobrecarga do fluxo de visitantes em 

locais específicos como as lagoas, existem também os possíveis riscos de degradação do 

local e o abandono de resíduos, comprometendo a qualidade da visitação. Assim sendo, é 

importante que haja um trabalho contínuo de planeamento, gestão e monitorização da 

atividade, evitando com isso impactos negativos também na biodiversidade, principal 

produto turístico local.  

 

Analisando a evolução do turismo na Região nos últimos quinze anos, observa-se que 

ocorreu um crescimento no número de hóspedes, dormidas e estada média. Em 2000 a 

Região alcançou 232.818 hóspedes e uma estada média global de três noites. Embora 

tenham sido registadas oscilações nos anos de 2003, 2009, 2011 e 2012, em 2015 

registaram-se 428 mil hóspedes, com mais de 1 milhão e 200 mil dormidas, mantendo-se a 

estada média global de 3,0 noites. Em relação à sazonalidade, verificou-se que os meses de 

verão são os que assinalam a maior afluência de turistas (GRA, 2016; TURISATIVA, 

2012). 
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Estes valores demonstram a dinâmica de crescimento recente do turismo nos Açores, 

nomeadamente após a liberalização do mercado aéreo, com o crescimento da procura e da 

oferta de alojamentos e serviços turísticos. Por se encontrar em fase de desenvolvimento, 

aproximando-se da fase de consolidação, de acordo com Butler (1980), é preciso repensar 

as estratégias de planeamento, gestão e monitorização, para que esta atividade possa se 

desenvolver de forma estratégica e integrada, dentro dos parâmetros da sustentabilidade. 

 

Relativamente às estratégias adotadas para o desenvolvimento do turismo no arquipélago, 

destaca-se a existência do Observatório de Turismo dos Açores que tem como missão 

desenvolver a análise, divulgação e o acompanhamento da evolução da atividade turística 

na Região. Para além das estatísticas focadas na hotelaria, são exemplos de estudos 

desenvolvidos: monitorização de desempenho dos Açores nos mercados nacional e 

internacional; intenções de férias dos portugueses para os Açores; indicador de qualidade 

do destino; produto saúde e bem-estar e avaliação das possibilidades da sua implementação 

nos Açores; mercados emissores para os Açores; golfe rural – avaliação das possibilidades 

de implementação; turismo religioso; e estudo de Rotas como o turismo de jardins, entre 

outros (OTA, 2016). 

 

Embora não seja objeto de estudo nesta investigação, é importante também destacar a 

existência de Associações ligadas ao turismo (Convention and Visitors Bureau e a 

Associação Regional de Turismo) e ao Desenvolvimento Local e Economia Solidária 

(Cresaçor) que criam sinergias entre as esferas pública e privada, contribuindo para o 

desenvolvimento do turismo na Região. 

 

Examinando a perceção da comunidade local sobre o turismo nos Açores verifica-se, num 

estudo desenvolvido em 2005 e publicado em 2007, que 49,5% acreditam que o turismo 

nos Açores é bom, e 45% acreditam que é satisfatório. Sobre o fluxo turístico, 59% 

consideram que é moderado, onde 47,6% são favoráveis que no futuro esse número 

aumente. O estudo informa que os residentes nos Açores não têm muito contacto com os 

turistas, não sentindo essa presença como incómoda ou ameaçadora. Observa-se que 

possuem consciência dos benefícios sociais criados pelo desenvolvimento do turismo na 

Região (estimula a cultura local e o artesanato, cria postos de trabalho, dá emprego à 
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juventude, cria novos serviços), mas ignoram ou não valorizam os problemas e impactos 

que possam advir desta atividade. Mas, apesar disso, o estudo evidencia a incerteza ou 

desconhecimento dos residentes em relação ao controle que o Governo Regional possui 

sobre o desenvolvimento do turismo nos Açores (Monjardino, 2009; SREA, 2007). 

 

Sobre as principais preocupações elencadas neste estudo destacam-se os impactos 

negativos do turismo sobre o ambiente e a massificação do turismo. Sobre a oferta 

turística, afirmam que existe uma limitação de produtos e serviços, que os valores 

praticados são elevados, e que há falta de qualidade, formação e planeamento. Já sobre a 

procura turística, as preocupações centraram-se na sazonalidade, na concentração do fluxo 

turístico só em algumas ilhas e na dependência dos turistas nórdicos. Sobre os impactos 

sociais advindos do turismo, foram elencados: perda dos valores e usos locais, aumento da 

criminalidade, do uso de drogas e do custo de vida (Monjardino, 2009; SREA, 2007). 

 

Contudo, é importante alertar que estes resultados provavelmente já não correspondem a 

realidade vivida em 2016, visto o desenvolvimento do turismo na Região ter tomado 

proporções alargadas. Embora esse estudo reflita as opiniões dos residentes face ao turismo 

em 2005, muitas das afirmações ainda são pertinentes, como a preocupação com os 

impactos negativos que possam advir da atividade turística na Região. Como ocorreu um 

aumento representativo no fluxo de visitantes no arquipélago, alterando toda a dinâmica 

turística local, torna-se fulcral uma monitorização periódica desta atividade para garantir a 

sustentabilidade do turismo a longo prazo.  

 

Evidencia-se que em 2016, para o desenvolvimento do Plano Estratégico e de Marketing 

do Turismo dos Açores, foi realizado um inquérito com os residentes. Contudo, os 

resultados das opiniões dos residentes não estão publicados de forma detalhada, tendo sido 

usados para dar base para a definição de produtos estratégicos, fundamentando as opções 

estratégicas elencadas no Plano, para os Açores. Ou seja, não foi possível verificar neste 

estudo a opinião dos residentes sobre o turismo e seus impactos no arquipélago (GRA, 

2016). 
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Dito isto, verifica-se que atualmente a atividade turística é considerada estratégica para o 

desenvolvimento da Região, onde se destaca a importância desta atividade para a 

economia, juntamente com a agropecuária, a pesca e a agricultura. Devido à sua formação 

geológica e à biodiversidade existente, o arquipélago é considerado um dos destinos mais 

belos de turismo de natureza. Assim, é notório que os recursos endógenos e a 

biodiversidade constituem a grande valência do turismo nos Açores. O produto central é o 

turismo de natureza, sendo complementado com o turismo náutico, o touring cultural e 

paisagístico, a gastronomia, a saúde e bem-estar. Da mesma forma que em FN, também 

existem fatores comuns que limitam a exploração da atividade turística nos Açores, tais 

como: distância do continente; infraestruturas limitadas; falta de mão-de-obra qualificada; 

altos preços praticados; destino adequado de resíduos, fraca qualidade da oferta e 

sazonalidade turística (GRA, 2016). 

 

Tendo em conta o rico património e as fragilidades ambientais dos territórios insulares, 

como também o crescimento da atividade turística, foi criado, em 2006, o Projeto Sistema 

de Indicadores de Sustentabilidade do Turismo da Macaronésia (SIET-MAC 2004-2006), 

desenvolvido pelos Institutos de Estatística dos Açores, da Madeira e das Canárias. A 

finalidade deste projeto foi criar um Sistema de Indicadores Estatísticos do Turismo único, 

mas adaptado às especificidades de cada arquipélago, para mensurar e acompanhar a 

evolução da sustentabilidade do turismo. Uma das vantagens deste sistema de indicadores 

é a possibilidade dos resultados poderem ser comparados, e assim permitir a partilha de 

conhecimentos e experiências na busca de um turismo mais responsável (DREM, 2006). 

 

Este Sistema é constituído por trinta e três indicadores que abordam os seguintes temas e 

subtemas: Ambiente (qualidade/satisfação; paisagismo; gestão ambiental), Economia 

(emprego; rentabilidade; investimentos; preços), Sociedade e Cultural (demografia; 

indicadores da comunidade local), Institucional (planos e programas) e Atividade Turística 

(oferta, procura) (DREM, 2006). Embora este tenha sido um documento de grande 

importância para o planeamento e gestão do turismo nos Açores, não foi identificado a 

atualização dos dados, tendo em atenção as mudanças ocorridas na atividade nestes 

destinos.  
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Com o intuito de definir estratégias de desenvolvimento turístico para os Açores, de forma 

a garantir a sustentabilidade do destino, foi criado em 2008 o “Plano de Ordenamento 

Turístico da Região Autónoma dos Açores”, para ser aplicável em todo o arquipélago 

(Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/A do Diário da República). Embora tenha sido 

estabelecido a sua viabilidade até 2015, este plano foi suspenso em 2010, por motivos 

relacionados com a limitação de novos investimentos turísticos, em especial nas ilhas de 

São Miguel e do Pico, não chegando a ser efetivados todos os seus objetivos iniciais 

(Decreto Legislativo Regional n.º 13/2010/A do Diário da República). 

 

Todavia, com o aumento do fluxo turístico na Região, o Governo dos Açores criou em 

2016 o “Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores”, onde define estratégias 

com base na oferta e na procura, como também nas necessidades dos territórios e dos 

stakeholders do destino. Dessa forma, o presente Plano pretende os seguintes resultados: 

“qualificação e desenvolvimento sustentável do setor do turismo; preservação do meio 

ambiente; desenvolvimento da atividade turística como ferramenta de dinamização da 

economia regional em todas as ilhas” (GRA, 2016, p.7). 

 

Para a elaboração do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores foram 

seguidos os princípios e linhas de orientação do Governo e auscultados vários agentes do 

turismo, procurando desenvolver estratégias adequadas às necessidades locais. Assim, a 

missão é conseguir a sustentabilidade do destino através do turismo, oferecendo aos 

visitantes uma experiência de qualidade e com cortesia, em contacto com a natureza, 

fomentando o retorno dos mesmos aos Açores. Assume também o compromisso de 

trabalhar de forma integrada e inclusiva com as comunidades locais, para alcançar o 

equilíbrio social, cultural, ambiental e económico (GRA, 2016). 

 

De acordo com o Plano, foram definidos cinco pressupostos que compõem a visão e 

missão para o turismo nos Açores, tendo como foco o turismo de natureza, os recursos 

naturais e a biodiversidade, como principais produtos da Região. Estes pressupostos 

salientam a importância da visitação em todas as 9 ilhas, a melhoria da rede de transportes 

entre ilhas, as singularidades e autenticidade do património natural e cultural, e a 
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importância da conservação e preservação do património para garantir a sustentabilidade 

da atividade turística (GRA, 2016). 

 

Os objetivos das propostas e recomendações contidas no Plano pretendem impulsionar a 

notoriedade dos Açores junto dos visitantes, colocando-o como destino exclusivo de 

natureza exuberante, fomentando a cooperação entre os setores público e privado, 

melhorando a competitividade e aumentando os fluxos turísticos na Região. Para isso 

propõe melhorar a qualidade da experiência e dos produtos e serviços oferecidos, 

contribuir para a conservação do património e promover o desenvolvimento económico da 

Região. Os programas de ação são: “Qualificação da oferta turística; Preservação do 

território; Comunicação do destino; Monitorização do destino e dos mercados” (GRA, 

2016, p.20). 

 

É importante realçar que este empenho em promover o turismo nos Açores deve ser 

igualmente compreendido com o crescimento do turismo a nível global, que é centrado em 

zonas costeiras e em ilhas de pequena dimensão. Assim, tendo em atenção o contínuo 

crescimento do fluxo turístico em todo o mundo, existe um grande potencial de 

desenvolvimento para os destinos que consigam apresentar produtos e serviços turísticos 

originais, éticos e de qualidade, adequados ao novo perfil da procura turística (Moniz, 

2006). 

 

Dessa forma, verifica-se que o Governo Regional está procurando tirar partido dos 

benefícios advindos da atividade turística, procurando definir políticas e programas 

estratégicos para gerir de forma adequada e evitar os impactos negativos, quer no 

ambiente, como na comunidade local (Moniz, 2006). No que respeita a sustentabilidade do 

arquipélago, também se verificam diversas medidas que procuram fomentar um 

desenvolvimento mais responsável e sustentado, tendo como base as políticas setoriais 

articuladas com as grandes linhas de orientação estratégica de desenvolvimento da Região, 

como por exemplo: Plano Regional para as alterações climáticas; Requalificação das Redes 

Hidrográficas; Centros de Processamento de Resíduos; Recuperação de Espécies e Habitats 

Prioritários; Rede de Observação de Aves; Medidas estratégicas para o setor da pesca; 

entre outros (DRPFE, 2014). 
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o ONGA e Legislação em Portugal – Arquipélago dos Açores 

 

De acordo com a Lei Nº35 de 1998 as associações em Portugal, antes designadas 

Associações de Defesa do Ambiente, passam a ser denominadas de Organizações Não 

Governamental do Ambiente (ONGA). Assim, de acordo com o artigo 2º da referida lei, 

são consideradas ONGA todas associações com personalidade jurídica e constituídas nos 

termos da lei que não tenham fins lucrativos e visem a defesa, a valorização e a 

conservação do ambiente ou do património natural e construído (Lei Nº35 de 18 de julho 

de 1998 da Assembleia da República). 

 

Ao contrário do observado no arquipélago de FN, nos Açores foi possível encontrar estudo 

específico sobre as ONGA, analisando a evolução destas organizações e suas respetivas 

leis. De acordo com Braga (2011), o movimento ambientalista no arquipélago possui 

quatro fases: 

 

- A primeira fase ocorreu de 1963 a 1981 e foi considerada como 

conservacionista/naturalista. Neste período surgiram duas organizações, a Sociedade de 

Exploração Espeleológica Os Montanheiros, que faz parte da população em estudo, e o 

Centro de Jovens Naturalistas de Santa Maria. A explicação para a criação destas duas 

organizações antes da Revolução 25 de abril de 1974, onde o direito de associação era 

reduzido, se deve aos seus objetivos estatutários, na época, serem de carácter meramente 

desportivo, de ocupação de tempos livres e educativo. 

 

- A segunda fase foi de 1982 a 1988, intitulada como “Nuclear e caça aos cetáceos? Não, 

Obrigado!”. Neste período surgiram quatro organizações: o Grupo Luta Ecológica; o 

Grupo de Ecologistas de Santa Maria; o Núcleo Português de Estudos e Proteção da Vida 

Selvagem – Delegação dos Açores (NPEPVS-DA); e os Amigos da Terra – Núcleo 

Açores. Destaca-se que as duas últimas organizações possuíam ligação com organizações 

nacionais, onde os Amigos da Terra – Núcleo Açores passou a ser em 1989 uma 

associação regional denominada Amigos dos Açores (fazendo parte da população em 

estudo). 
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- A terceira fase foi de 1989 a 1995, com a instalação de dois núcleos, em São Miguel e no 

Faial, da organização nacional Quercus, e a criação de duas associações regionais, a Gê-

Questa e a Azórica, que também fazem parte da população em estudo. As questões 

ambientais nesta fase tiveram especial importância, nomeadamente com a entrada de 

Portugal na UE (1986), a aprovação da Lei de Bases do Ambiente e da Lei das 

Associações de Defesa do Ambiente (1987) e com a criação da Confederação das 

Associações de Defesa do Ambiente (1989). Também neste período, ocorreu o 1º Encontro 

das Associações de Defesa do Ambiente da Região Autónoma dos Açores (1991). 

 

- A quarta fase iniciou-se em 1996, não tendo sido estabelecida uma data final. Foi 

qualificada como a fase de instrumentalização e de prestação de serviços. Com a entrada 

do Partido Socialista para o Governo (1996), começaram a surgir parcerias entre estas 

associações e o Governo (Secretaria do Ambiente), onde foi institucionalizado o 

financiamento público a todas as associações, fomentando a estruturação e 

desenvolvimento das mesmas. Contudo, observaram-se dois aspetos negativos neste 

período: o primeiro foi a modificação de uma postura de intervenção política das 

associações para prestadores de serviços (gestão das Ecotecas); e o segundo o 

esvaziamento de algumas associações decorrente da saída de alguns dirigentes que foram 

ocupar cargos políticos. Dessa forma, surge nesta fase mais um núcleo de uma ONGA 

nacional na Região, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) – Base 

Açores, e algumas associações Regionais como: os Amigos do Calhau; a Associação 

Amigos da Caldeira do Santo Cristo; o Movimento de Amigos da Rocha; a Associação de 

Amigos da Fajã do Calhau; e a Mata. 

 

Como o arquipélago é uma Região Autónoma de Portugal, existem leis nacionais e leis 

específicas para a Região, que incidem na criação e atuação das ONGA nos Açores, a 

saber (Agência Portuguesa do Ambiente, 2016): Constituição da República Portuguesa de 

2 de abril de 1976; Lei Nº10 de 4 de abril de 1987; Lei Nº11/87 de 7 de abril de 1987; Lei 

Nº35 de 18 de julho de 1998; Portaria Nº478 de 29 de junho de 1999; e Decreto 

Regulamentar Regional Nº9/2001/A. 
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Mesmo com todo esse aparato legal, existe um certo descontrole, por parte do Governo 

Regional, onde o Cadastro Regional não traduz a realidade vivida pelas ONGA no 

arquipélago. Para além de ser desatualizado, não existe uma página online que possa 

fornecer informações das ONGA cadastradas, como contacto e objetivos de atuação. 

Observou-se que algumas ONGA existem no papel (legalmente) mas, na prática, não 

conseguem ser efetivas e/ou eficientes. Estas acabam por desenvolver apenas pequenas 

ações, ou muitas vezes não desenvolvem nada. E consequentemente não possuem 

visibilidade na Região. Desta forma, verifica-se que a existência de um conjunto de normas 

jurídicas não garante a efetivação no controlo das ONGA nos Açores. 

 

o Apresentação das ONGA existentes nos Açores 

 

As ONGA nos Açores não são muito difundidas, tendo sido necessário realizar vários 

procedimentos para coletar as informações que culminaram na base de dados final destas 

organizações no arquipélago. Inicialmente foi solicitado ao Governo Regional a listagem 

oficial das ONGA cadastradas (DRA, 2014). Como foi verificado que a listagem (13 

ONGA) não correspondia com a realidade, foi efetuada uma busca na internet para tentar 

conseguir informações atualizadas e assim construir uma nova base de dados destas 

organizações. Dessa forma, a listagem preliminarmente foi composta por 55 ONGA. Após 

recolha de informações de contacto (endereço e/ou telefone) esta listagem foi reduzida para 

48 ONGA. No entanto, ao entrar em contacto com cada organização individualmente, 

verificou-se que este número é ainda menor, e que 5 ONGA possuem bases em outras ilhas 

do arquipélago, para além da sede principal. Todavia, foi considerado para o estudo 

empírico apenas a base principal, onde a população é assim composta por 33 ONGA 

açorianas (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Número de ONGA no Arquipélago dos Açores 

ONGA Nº 

EXISTENTES INVESTIGADAS 22 

EXISTENTES NÃO INVESTIGADAS 11 

TOTAL (população em estudo) 33 

 

 

Desta população (33 ONGA), foi possível realizar a entrevista com 22 organizações. É 

importante destacar que foi agendada a entrevista com algumas destas organizações, foi 
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realizado o deslocamento do investigador para as respetivas ilhas, mas os responsáveis das 

ONGA desmarcaram no dia ou não compareceram. Este facto pode demonstrar a falta de 

interesse e de comprometimento de alguns responsáveis de ONGA nos Açores. 

 

Desta forma, para tentar compreender as condicionantes associadas à atuação das ONGA e 

seus contributos na sustentabilidade do turismo nos Açores, apresenta-se inicialmente, de 

uma maneira clara e objetiva, as principais características, num conjunto de aproximações 

e distinções entre as ONGA investigadas (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Principais características das ONGA investigadas no Arquipélago dos Açores 

ONGA 

LOCAL DE 

ATUAÇÃO/ILHA 

 

DATA DE 

CONSTITUIÇÃO 
PRINCIPAL OBJETIVO 

RELAÇÃO 

COM O 

TURISMO 

Círculo de Amigos de 

São Lourenço 

Santa Maria 
(Local) 

1988 
Proteção e promoção da Baía de São 

Lourenço 
Sim 

Associação Escravos da 

Cadeinha 

Santa Maria 

(Local) 
2001 

Desenvolvimento do turismo e da cultura na 

Baía dos Anjos 
Sim 

Associação Os Amigos 

da Maia 

Santa Maria 
(Local) 

1997 
Promover iniciativas desportivas e culturais 

na Maia 
Sim 

Clube dos Amigos e 

Defensores do 

Património Cultural e 

Natural de Santa Maria 

(CADEP-CN) 

Santa Maria 

(Local) 
1991 

Conservação do ambiente e sustentabilidade 

da ilha no geral 
Sim 

Associação Amigos do 

Mar de Santa Maria 

Santa Maria 
(Local) 

2012 
Conservação, gestão e valorização do mar 

de Santa Maria 
Sim 

     

Observatório 

Vulcanológico e 

Geotérmico dos Açores 

(OVGA) 

São Miguel 
(Local) 

2000 
Divulgar e promover o vulcanismo dos 

Açores 
Sim 

Associação Ecológica 

Amigos do Calhau 

São Miguel 

(Local) 
2006 Promover a proteção da orla costeira Sim 

Associação Ecológica 

Amigos dos Açores 

São Miguel 

(Regional) 
1989 

Defender e valorizar o ambiente e promover 

a conservação da natureza através de 

atividades de caráter cultural, pedagógico, 
científico, desportivo, recreativo e social 

Sim 

Sociedade Portuguesa 

para o Estudo das Aves 

São Miguel 
(Nacional) 

2003  
(Base Açores) 

Conservação das aves e seus habitats, 

sustentabilidade e envolvimento 
comunitário 

Sim 

     

Junta Regional dos 

Açores do Escutismo 

Católico Português 

(CNE) 

Terceira 
(Nacional) 

1926  

(2011 reconhecida 

como ONGA) 

Formação e educação ambiental corpo 
nacional de escuteiros 

Sim 

Núcleo de Ambiente da 

Universidade dos Açores 

Terceira 

(Local) 
2001 

Participação ativa dos estudantes da UAc e 

comunidade em prol ambiente 
Sim 

Os Montanheiros - 

Sociedade de Exploração 

Espeleológica 

Terceira 
(Regional) 

1963 
Promoção e valorização da espeleologia e 
exploração visitação duas grutas e museu 

Sim 

Associação para o 

Estudo do Ambiente 

Insular 

Terceira 

(Local) 
2012 

Divulgar os aspetos científicos ligados ao 

ambiente 
Sim 

Azulinvade 
Terceira 

(Local) 
2012 

Promoção e conservação dos recursos 
naturais dos Açores e promover arquipélago 

destino turismo sustentável 

Sim 

Associação Rota do 

Futuro 

Terceira 

(Local) 
2009 

Contribuir para o desenvolvimento 

sustentável 
Não 
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ONGA 

LOCAL DE 

ATUAÇÃO/ILHA 

 

DATA DE 

CONSTITUIÇÃO 
PRINCIPAL OBJETIVO 

RELAÇÃO 

COM O 

TURISMO 

Associação Amigos dos 

Animais da Ilha 

Graciosa 

Graciosa 

(Local) 
2006 

Recolher e dar apoio aos animais 

abandonados e que sofrem de maus tratos 
Não 

Associação Cultural, 

Desportiva e Recreativa 

da Graciosa 

Graciosa 

(Local) 
1993 

Promover atividades socioculturais 

desportivas e recreativas 
Sim 

     

Associação de Amigos da 

Caldeira de Santo Cristo 

São Jorge 

(Local) 
- 

Promover o desenvolvimento sustentável e 

integrado da Fajã das Caldeiras de Santo 
Cristo 

Sim 

Associação dos Amigos 

da Fajã dos Vimes 

São Jorge 

(Local) 
- 

Preocupar-se com o património e com as 

questões ambientais na Fajã dos Vimes 
Sim 

     

Geoaçores – Associação 

de Geoparques Açores 

Faial 
(Regional) 

2010 

Conservação e promoção dos geossítios, 

educação ambiental, investigação e 

desenvolvimento regional 

Sim 

Associação Portuguesa 

de Educação Ambiental 

(ASPEA) - Base Açores 

Faial 
(Nacional) 

2015 Educação e sensibilização ambiental Sim 

     

Associação de Defesa do 

Ambiente da Ilha das 

Flores (AMBIFLORES) 

Flores 
(Local) 

2015 Sensibilização e conservação do ambiente Não 

 

 

Destaca-se que as ONGA nos Açores são, na sua maioria, constituídas por pessoas da 

própria comunidade. Estas geralmente possuem uma estrutura pequena, com poucos 

associados e/ou voluntários. Contudo, existem algumas ONGA nacionais que criaram base 

nos Açores como a SPEA, a ASPEA e a Junta Regional dos Açores do C.N.E. 

 

 

- Envolvimento das ONGA nas políticas e planos de turismo e ambiente nos Açores 

 

No diz respeito às políticas e planos de turismo e ambiente no arquipélago, destaca-se a 

participação de algumas ONGA nos instrumentos de planeamento, gestão e monitorização. 

Estas ONGA elaboram pareceres, demonstrando a posição das organizações sobre os temas 

em questão e participando também no CRADS dos Açores. 

 

Durante o período de implementação da pesquisa, obteu-se a informação (sem confirmação 

absoluta) que as ONGA tinham sido convidadas a participar nas consultas públicas do 

Plano Estratégico e de Marketing do Turismo nos Açores.  
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise apresentada possibilitou compreender a realidade das ONGA existentes nos dois 

contextos insulares, nomeadamente as tipologias destas organizações, as ações 

desenvolvidas, as condicionantes que afetam suas atuações no turismo, e quais os reais 

contributos para a sustentabilidade do turismo nas ilhas onde operam. 

 

Corroborando para a compreensão da realidade das ONGA nos dois arquipélagos 

investigados, apresenta-se uma descrição da perceção dos atores sociais responsáveis pelo 

Governo (Turismo, Ambiente e Áreas Protegidas), consolidando a análise e contribuindo 

para as conclusões e recomendações finais. Dessa forma, é importante destacar o caráter 

exploratório desta análise qualitativa, salientando a inexistência de qualquer intenção de 

fazer uma generalização dos resultados obtidos, principalmente por se tratar de um 

universo difícil de predizer algo. 

 

 

4.1. Arquipélago de Fernando de Noronha 

 

No arquipélago de FN, três gestores de ONGA em atividade constituiram o conjunto total 

(população) sobre o qual se almeja aferir conclusões. Quanto à população dos gestores 

governamentais (1 Turismo, 1 Ambiente e 2 áreas protegidas), também foi possível obter 

todos os casos possíveis, servindo para consolidar os dados obtidos com as respostas dos 

gestores das ONGA. Desta forma, seguem os dados alcançados em FN. 

 

4.1.1. ONGA – Fernando de Noronha 

 

Em FN, verificou-se que grande parte (67%) é do sexo masculino, com apenas 33% do 

sexo feminino. No que se refere a idade, 67% possuem entre 31 a 40 anos e todos os 

investigados possuem formação superior (Figura 5). 

 



119 

 

 

Figura 5 - Distribuição por sexo e idade, dos responsáveis legais pelas ONGA em FN 

 

 

Analisando a região de atuação das ONGA observa-se que 67% possuem uma atuação 

local, ou seja, apenas na ilha de FN e 33% atuam a nível nacional (Figura 6). Destaca-se 

que a ONGA Tamar, que possui uma atuação nacional, é a que tem mais infraestrutura e 

que desenvolve mais ações ligadas ao turismo na ilha. 

 

 

Figura 6 - Distribuição do local de atuação das ONGA em FN 

 

 

No que respeita a sua abrangência, verifica-se que 67% possuem atuação específica, tendo 

propósitos particulares, como por exemplo a conservação de apenas um animal (tartarugas 

e golfinhos rotadores). Os outros 33% possuem objetivos amplos, estando relacionados 

com a conservação e valorização do ambiente no geral, em FN (Figura 7). Evidencia-se 

que as que possuem uma atuação específica (Tamar e Golfinho Rotador) possuem mais 

infraestrutura e desenvolvem mais ações de conservação do ambiente e ligadas ao turismo 

na ilha. 

 



120 

 

 

Figura 7 - Distribuição da abrangência da atuação das ONGA em FN 

 

Diversas são as ações desenvolvidas pelas ONGA investigadas, mas grande parte centra a 

sua intervenção nos seguintes pontos: conservação e valorização do ambiente; 

sustentabilidade da ilha; desenvolvimento e promoção do património local; envolvimento 

comunitário; e criação de leis e decretos (Figura 8). 

 

 

   

Figura 8 – Principais ações desenvolvidas pelas ONGA em FN 

 

É importante mencionar que todas as ONGA são membros dos Conselhos de Turismo e 

das duas áreas protegidas (APA e PARNAMAR de FN), participando e opinando sobre as 

ações relacionadas com o planeamento, gestão e monitorização do ambiente e do turismo 

na ilha (Figura 9). Para além disso, é de extrema relevância, para o presente estudo, 

observar que existem parcerias para a implementação destas ações, onde as ONGA 

trabalham em cooperação entre si, como também com o Governo, o trade turístico, e a 

comunidade local. 
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Figura 9 - Participação das ONGA no Conselho Gestor da áreas protegidas em FN 

 (Fonte: Deborah Estima). 

 

A ligação das ONGA com o Governo pode ocorrer através de parcerias estabelecidas para 

o desenvolvimento de ações (indireta), como também através de uma relação direta com o 

Governo. Assim, observa-se que 67% possuem ligação direta (Figura 10). Exemplo disso 

são as ONGA Golfinho Rotadores e Tamar que foram criadas pelo Governo para gerirem 

projetos específicos. Na realidade, elas são juridicamente enquadradas como ONGA, mas 

possuem vínculo e apoio financeiro do Governo brasileiro para desenvolverem suas ações. 

Contudo, elas desenvolvem outras ações para captar recursos e serem autossuficientes, 

como a elaboração de projetos para angariar apoio de empresas, como o apoio da 

Petrobras. Outro exemplo é o centro de visitantes do Tamar que gera recursos financeiros 

através da venda de souvenirs produzidos pela comunidade local. 

 

 

Figura 10 - Distribuição da ligação existente entre as ONGA e o Governo em FN 

 

Tratando-se das limitações vivenciadas pelas ONGA, observou-se que todas mencionaram 

algum tipo de limitação para desenvolverem as suas ações. Destas, destacam-se: pessoas 

capacitadas para desenvolverem as ações nas ONGA; recursos financeiros; restrições e 

demora para trazer equipamentos do continente; alojamento restrito para os funcionários 

e/ou voluntários das ONGA; e política local. 
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Para lidar com tais limitações, as ONGA informaram que desenvolvem as seguintes ações: 

oferece estágio; promove a rotatividade dos funcionários e/ou estagiários; oferece 

formação a comunidade local; vende souvenirs relacionados com as atividades 

desenvolvidos pela ONGA (Figura 11); esforça-se pela justiça e conservação do ambiente; 

entre outras. 

 

 

Figura 11 - Venda de souvenirs relacionados com as atividades desenvolvidas pela ONGA Tamar 

(Fonte: Deborah Estima). 

 

Com o intuito de identificar as condicionantes associadas à atuação das ONGA na 

sustentabilidade do turismo, observa-se que todas executam alguma ação ligada a esta 

atividade. Destes, 67% possuem uma atuação direta com os turistas, e 33% uma atuação 

indireta, como por exemplo a participação no planeamento e gestão do turismo através da 

participação nos Conselhos da APA, do PARNAMAR e de Turismo de FN (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Distribuição da atuação e abrangência das ações relacionadas com o turismo desenvolvidas pelas 

ONGA em FN 

 

Exemplos da atuação direta das ONGA, com o turismo, podem ser observadas no seguinte 

discursos:  

ONGA 01- FN: “A gente oferece, na verdade, informações. Durante o nosso trabalho 

desenvolvido a gente sempre tem uma pessoa em campo pra atender os turistas, pra 

tirar as dúvidas dos turistas. Mas a gente não vendo nenhum passeio. Não realiza 
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nenhum passeio. A gente auxilia lá em campo, com binóculos, a gente faz uma 

palestra. (…) Na verdade, a informação ela tem que ser difundida né. (…) A gente 

entra em contato com o maior número de gente né. Eles passam por lá, eles querem 

conhecer, querem saber. São bastante curiosos. E é uma forma direta de ter um 

contato com as pessoas e tá difundindo todo o nosso trabalho. Eles estão vendo lá na 

prática o que a gente tá fazendo. Então é uma das formas da gente realmente mostrar 

o que a gente já, também já conseguiu de resultado. É uma forma de tá divulgando os 

nossos resultados. Além das palestras, que toda segunda-feira a gente tem lá no 

Tamar. Se quiser, puder assistir. (…) Porque é uma forma da gente mostrar o 

resultado ao longo desses 21 anos, que a gente tem de atuação aqui na ilha.” 

 

ONGA 3 – FN: “A pessoa que passa, principalmente entre janeiro e junho, que é 

época de desova, período reprodutivo, a pessoa ver: palestra de noite, provavelmente 

vai ver uma abertura de ninho, com certeza ele ver captura de tartaruga, e se for uma 

pessoa mais é, digamos ativa, passar a noite lá na praia para ver a tartarugada. Então 

dificilmente a pessoa não participa de alguma pesquisa. (…) É um turismo bem 

diferenciado. Não chega a ser um turismo de experiência, esse conceito mais amplo. É 

um ecoturismo. (…) Está bem assim. Apesar de muito tempo aqui na ilha. São 28 anos. 

À parte, essa junção turismo com pesquisa é recente. A gente sempre fez, mas de forma 

meio sem planejamento, sabe. Aí quem está na praia assiste, e tal. Agora não. De uns 

dois anos para cá a gente fala que horas vai ser, que praia que a gente vai estar. 

Procura deixar a coisa mais organizada.” 

 

Das principais ações desenvolvidas, ligadas ao turismo, se destacam: regulamentação, 

planeamento e monitorização do turismo; conservação do património; participação nos 

conselhos de turismo e áreas protegidas; sensibilização e educação ambiental; gestão de 

centro de visitantes; turismo participativo; e realização de palestras (Figura 13). No que 

respeita a investigação científica, na área do turismo, verifica-se que o TAMAR e o 

Golfinho Rotador realizam e apoiam investigadores que queiram desenvolver estudos na 

ilha, já existindo vários artigos, monografias e teses publicadas. 

 

 

Figura 13 - Palestra ministrada no Centro de Visitantes da ONGA Tamar 

(Fonte: Deborah Estima). 
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Para perceber melhor a atuação das ONGA ligadas ao turismo, foram identificados os 

motivos que fundamentam esta atuação, destacando-se: divulgar o trabalho desenvolvido 

pela ONGA; promover a sensibilização e educação ambiental; promover o equilíbrio entre 

turismo e ambiente; promover a sustentabilidade da ilha; entre outros. Exemplo desta 

justificação pode ser observada no seguinte discurso: 

ONGA 3 – FN: “Com o objetivo da pessoa conhecer para preservar. Esse é o objetivo 

central. É trazer a pessoa, a gente tem a facilidade de que a tartaruga é um animal que 

é bonito, as pessoas gostam. Proteger um urubú-rei é complicado, proteger uma 

cobra, mais ainda. Mas proteger a tartaruga todo mundo acha bonitinho. Então, como 

já tem esta facilidade, nada mais certo do que: cheguem perto, conheçam o trabalho 

para ajudar a proteger.” 

 

Como se pode observar na Figura 14, todas as ONGA desenvolvem ações ligadas ao 

turismo e destas, 67% também desenvolvem projetos específicos relacionados com a 

atividade. A ONGA IAFENO, que não desenvolve projetos específicos relacionados com o 

turismo, é composta por uma equipa que teve um papel crucial na criação das áreas 

protegidas em FN e esteve à frente das negociações relacionadas com o desenvolvimento e 

implementação do turismo na ilha. Embora esta ONGA não esteja tão atuante, durante o 

período da investigação, possui um papel significativo na sustentabilidade da ilha como um 

todo.  

 

 

Figura 14 - Distribuição das ONGA que desenvolvem projetos ligados ao turismo em FN 

 

Relativamente às ONGA que desenvolvem projetos relacionados com o turismo (67%), 

constata-se que possuem atuação consolidada na ilha, onde praticamente toda a 

comunidade local, governo, trade turístico e turistas, têm conhecimento da sua existência e 

reconhecem a sua importância para a conservação do ambiente. Neste contexto, elas 

desenvolvem projetos pontuais aproveitando as mais-valias que esta atividade pode trazer 

para os seus objetivos estatutários, nomeadamente para a conservação do ambiente e para a 
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sustentabilidade da ilha como um todo. Desta forma, destacam-se os seguintes projetos: a) 

Título de Capitalização Tamar – Banco Bradesco (Pé Quente Bradesco Projeto Tamar); b) 

Certificação das Pousadas; e c) Centro de visitantes (espaço interativo, salas para palestras 

e cursos, loja souvenirs, palco para atividades culturais, etc.) (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Atividades no Centro de Visitantes da ONGA Tamar 

(Fonte: Deborah Estima). 

 

Embora não exista um plano de desenvolvimento do turismo feito especificamente pelas 

ONGA em FN, é importante destacar o papel que as mesmas ocupam no planeamento e 

gestão desta atividade na ilha. Ou seja, quando a Administração da ilha desenvolve algum 

documento estratégico relacionado ao turismo, as onga são convidadas a participarem, 

sendo um dos principais atores ouvidos para contribuir para a elaboração destes 

documentos. 

 

Ainda sobre as condicionantes associadas a atuação das ONGA com o turismo, identificou-

se que todas afirmam que existem vantagens em desenvolver ações ligadas ao turismo, 

nomeadamente possibilitar que os turistas conheçam o trabalho desenvolvido pelas ONGA 

e monitorizar o impacto desta atividade no ambiente, como pode ser observado neste 

discurso: 

ONGA 1 – FN: “Com isso, a gente está ligada diretamente a conservação, que é um 

dos objetivos da gente. Então, de certa forma, se a gente consegue controlar o turismo, 

que seria a atividade mais impactante da ilha, a gente vai estar diretamente 

relacionada com a conservação.” 

 

No que respeita às limitações, observou-se que 67% alegam que possuem algumas 

limitações para executarem as ações, tais como a falta de recursos financeiros, pessoas 

capacitadas em turismo e estruturar as ações da ONGA como produtos turísticos, como 

pode-se observar no seguinte discurso: 
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ONGA 03 – FN: “Na verdade, a gente não tem todo o know-how de informação 

turística. A gente tem as limitações de não conhecer muito. A gente está procurando 

resolver isso. Agora a gente tem dois estagiários, formados em turismo, trabalhando 

connosco aqui. (…) A gente depende desse mercado. A gente bola a ação. (…) Para a 

pessoa conhecer o trabalho de pesquisa. Então eu vou dar um exemplo bem rápido só 

para que você possa perceber: a gente montou um trabalho para que o turista possa 

acompanhar o nosso biólogo, um dia inteiro. É super legal. Só que para a agência de 

turismo, é difícil vender isso.” 

 

O facto de mencionarem vantagens e limitações possibilita conhecer melhor as 

condicionantes que afetam a atuação destas organizações ligadas ao turismo e pode 

sinalizar quais estratégias necessárias para uma atuação mais eficiente e eficaz relacionada 

com a conservação do ambiente e a sustentabilidade do turismo na ilha. 

 

Todos os responsáveis pelas ONGA investigadas afirmam que as ações desenvolvidas, 

ligadas ao turismo, promovem algum tipo de impacto e mudança social (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Perceção dos gestores das ONGA quanto à promoção de impactos e mudanças sociais decorrentes 

das ações ligadas ao turismo em FN 

 

Exemplos destes impactos e mudança social podem ser observadas nestes discursos: 

ONGA 01- FN: “Para o turismo de uma forma geral, dentro do que a gente tem visto 

mundialmente, se a gente não mudar a qualidade do turismo, o tipo de turismo, a gente 

sabe que a gente vai ter uma perda. Perda de qualidade. Então a gente tá tentando. A 

modificação que a gente tá tendo nas ações, seria esse, o turismo, voltado sempre para 

a sustentabilidade. (…) A gente, em parceria com o ICMBio, tem desenvolvido 

principalmente a capacitação dos condutores. (…) O maior número de pessoas aqui 

na ilha, trabalha com condução. Então essa qualidade do serviço deles, que aqui é 

enfatizado, e na qualidade voltada para um desenvolvimento. Mas é para que eles 

estejam realmente capacitados naquela atividade. Que eles possam exercer. Então 

seria a mudança na qualidade. (…) Na qualidade, tanto na base de conhecimento 

deles, tipo eles aprimorarem o conhecimento, saberem o que tá falando, ou também de 

como tratar as pessoas. A gente não só vê o conhecimento teórico, mas também, na 

prática, como eles estão tratando as pessoas, como lhe dá com certas situações. Então 
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acho bem. Com isso assim, as pessoas saem satisfeitas daqui. Podem voltar pra cá. 

Porque a gente está vendo, dentro das reuniões do conselho, (…) que as pessoas têm 

reclamado bastante do tipo de serviço. O preço que é caro e a qualidade que não é 

boa.” 

 

ONGA 03 - FN: “Na minha pesquisa que eu fiz para a pós-graduação, tentei mostrar a 

geração de renda que isso causa. Aqui na ilha, nós temos 26 funcionários diretos, 

carteira assinada. Mais da metade, 60% são moradores locais, ou gente que nasceu 

aqui, ou que mora a muitos anos. Enfim, tem carteirinha de morador permanente. E, 

fora isso, as atividades do Tamar geram recurso financeiro pra bugueiros, taxista, 

vendedor ambulante, várias lojas que vendem camisetas com marca tartaruga né, com 

o desenho da tartaruga. E fora o que eles ganham na parte de educação né. Tamar tem 

programa com crianças, com jovens. Participa dos Conselhos. Enfim, eu acho que tem 

esse ganho ambiental também.” 

 

Ao analisar o auxilio das ONGA no planeamento e gestão do turismo, observa-se que 

todos os responsáveis por estas organizações concordam que as ações das ONGA podem 

colaborar para um turismo mais responsável na ilha (Figura 17). 

 

 

Figura 17 - Perceção dos gestores das ONGA sobre os contributos das ações desenvolvidas pela organização 

no planeamento e gestão do turismo em FN 

 

Destaca-se que os Conselhos das Áreas Protegidas agregam grande parte destas discussões 

relacionadas ao ambiente e ao planeamento, gestão e monitorização do turismo na ilha: 

ONGA 03 - FN: “A gente ajuda na discussão dessas atividades. Então a gente tem voz 

ativa nos conselhos, nos grupos de discussão. Até porque temos profissionais que 

estudaram para isso. Algumas das atividades turísticas da ilha são proporcionadas 

por nós.” 

 

ONGA 01 – FN: “Eu acho que as ONG hoje, aqui em Noronha envolvidas, elas estão 

diretamente dentro da atividade de pesquisa. Elas conseguem fornecer informações 

adequadas. O que, por exemplo, a ilha suporta. Então a gente pode fornecer subsídios 

pra qualificar o turismo.” 

 

ONGA 02 – FN: “Eu vejo realmente uma preocupação saudável, dentro do Golfinho 

Rotador, de qualificar pessoas. Em forçar realmente a visão da sustentabilidade, nesse 

programa que ele tem com as pousadas que é muito interessante. (…) Porque pra mim, 

(…) ou muda, ou como está vai ser sempre um arremedo. Tá entendendo. Tem que 

parar, pensar e discutir.” 
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Ao analisar se o apoio financeiro influencia de alguma forma as ONGA a desenvolverem 

ações e/ou projetos ligados ao turismo, verifica-se que 67% afirmaram que sim e 33% 

afirmam que não influencia (Figura 18). Essa informação vem de encontro a uma das 

limitações colocada pelas ONGA, que é a limitação de recursos financeiros para 

desenvolverem suas ações, onde o turismo pode ser uma alternativa para angariar fundos e 

possibilitar uma atuação mais alargada das ONGA. 

 

 

 

Figura 18 - Perceção dos gestores das ONGA sobre apoio financeiro influenciar a decisão de atuar com o 

turismo em FN 

 

 

Caracterizando melhor a participação das ONGA relacionada ao turismo, foram elencados 

alguns instrumentos de planeamento e gestão da atividade com o intuito de saber se as 

ONGA investigadas participaram de alguma reunião, curso ou qualquer discussão referente 

ao tema (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Participação das ONGA investigadas em instrumentos de planeamento e gestão do turismo em FN 

INSTRUMENTOS PARTICIPOU NÃO PARTICIPOU 

Planos de Desenvolvimento de Turismo Sustentável 100% - 

Agenda 21 local 100% - 

Legislação sobre o uso do território para fins turísticos 100% - 

Regulamento sobre o uso do património para fins turísticos 67% 33% 

Planos de gestão de áreas protegidas e sítios arqueológicos 100% - 

Determinação de controlo de capacidade de carga em locais turísticos 100% - 

Sistemas de certificação 67% 33% 

Indicadores para medir a sustentabilidade turística 67% 33% 

 

 

Quanto à perceção sobre as medidas adotadas para a sustentabilidade da ilha, verificou-se 

que todos mencionam ações positivas, destacando-se as ações desenvolvidas pelo Governo, 
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como as políticas, plano e programas de conservação e promoção do ambiente, assim como 

a implementação e melhorias relacionadas com as infraestruturas básicas e a fiscalização 

das áreas protegidas. No que respeita à sustentabilidade associada ao turismo, 67% 

acreditam que o turismo praticado em FN está em equilíbrio com a conservação do 

ambiente e 33% acreditam que não existe equilíbrio (Figura 19).  

 

 

Figura 19 - Perceção dos gestores das ONGA sobre a existência de equilíbrio entre o turismo e o ambiente 

em FN 

 

Os 33% que acreditam que não existe equilíbrio entre o turismo e o ambiente na ilha 

alegam que um dos problemas da sustentabilidade do turismo em FN está relacionado com 

as pessoas que vêm de fora e instalam hotéis e pousadas de luxo não respeitando os limites 

ambientais, como também a política local, que muitas vezes permite tais situações, 

fornecendo licenças indevidas para a instalação de empreendimentos turísticos.   

 

Outra condicionante associada a atuação das ONGA é a relação que as mesmas possuem 

com o Governo (Direção de Turismo, Direção de Ambiente e Áreas Protegidas), a 

comunidade local, o trade turístico e os turistas. Constatou-se que todos afirmaram existir 

uma relação das ONGA com as instituições, empresas e atores sociais indicados. Como 

todas as ONGA existentes na ilha participam dos Conselhos de Turismo e das Áreas 

Protegidas, tudo o que está relacionado com a sustentabilidade da ilha e do turismo são 

discutidos nestes concelhos onde estas organizações opinam e contribuem para estratégias 

mais sustentáveis de planeamento, gestão e monitorização, como pode ser observado no 

seguindo discurso: 

ONGA 1 – FN: “Tudo que é decidido aqui na ilha, ele tem que passar pelos 

conselhos. Então, diretamente a gente participa dessas decisões. Então tem que ser 

aprovado no conselho da APA, no conselho do Parque, do COMTUR. Então essas 

decisões, são consultivas. Essas reuniões. Mas normalmente os chefes de cada 

unidade, eles acatam o que a maioria decidir em reunião.” 
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Essa atuação demonstra a existência consolidada de uma participação ativa das ONGA nas 

questões relacionadas com a preservação e conservação do ambiente, como também com a 

sustentabilidade do turismo. Para além disso, as investigações e criação de planos e 

políticas locais têm em consideração a opinião e atuação das ONGA, demonstrando o peso 

que estas organizações possuem no arquipélago.  

 

A relação estabelecida com a comunidade local é notória, onde foi possível comprovar 

ações de educação e sensibilização ambiental, formação, apoio e promoção da cultura 

local, entre outras ações que a comunidade participa ativamente, principalmente as 

crianças e os jovens. Sobre a relação estabelecida com o trade turístico, observa-se que as 

empresas turísticas percebem as ações das ONGA como um produto turístico que pode ser 

comercializado, tornando uma mais valia para a satisfação final da visita na ilha. Exemplo 

disso são as pousadas que disponibilizam informação sobre as atividades das ONGA para 

seus hóspedes, como também a existência de um protocolo destas empresas e guias locais 

para levarem os turistas para avistarem os golfinhos rotadores, durante o trabalho dos 

funcionários/voluntários destas organizações (Figura 20).  

 

 

Figura 20 - Funcionários/voluntários da ONGA Golfinho Rotador e turistas no PARNAMAR de FN 

(Fonte: Deborah Estima). 

 

Sobre a relação estabelecida com os turistas, deve-se referir que o centro de visitantes do 

Tamar foi considerado pelos turistas, de acordo com um inquérito desenvolvido pelo 

Governo, como um dos principais atrativos turísticos da ilha (40 mil visitantes/ano). Todas 

as noites decorrem palestras no centro de visitantes, que abordam temas como: as áreas 

protegidas, o Tamar, o Golfinho Rotador, tubarão, o património cultural da ilha, etc. Outro 

exemplo é a participação ativa dos turistas nas ações desenvolvidas pelas ONGA, como a 
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abertura de ninhos e largada de tartarugas, a observação de golfinhos, os eventos culturais 

(concertos de bandas locais e internacionais, grupos folclóricos, capoeira etc.), entre outras 

ações. 

 

Ao analisar se as ONGA mensuram os resultados advindos das suas ações constatou-se que 

67% analisam os seus resultados e 33% não o fazem (Figura 21). Dos 67% que analisam, 

informaram que utilizam os seguintes procedimentos: a) desenvolvem pesquisas para este 

fim; b) avaliam os resultados dos cursos oferecidos e a empregabilidade dos formandos; c) 

número de pessoas por ano no centro de visitação; d) número de pousadas certificadas em 

gestão ambiental, entre outros. Também foi questionado se as ONGA utilizam algum tipo 

de indicador de sustentabilidade para aferir suas ações, onde foi constatado que nenhuma 

organização utiliza. 

 

 

Figura 21 - Existência de mecanismos para medir as ações das ONGA em FN 

 

Embora 33% das ONGA não mensurem os seus resultados, verificou-se que todas 

consideram suas ações participativas, demonstrando que essa participação ocorre 

principalmente com o envolvimento da comunidade local e/ou turistas em suas ações. No 

que respeita a eficiência das ONGA, observa-se que todas afirmam atingir os resultados 

pretendidos.  

  

Outra condicionante também investigada foi a divulgação das ações desenvolvidas pelas 

ONGA. Observou-se que 67% divulgam as suas ações, utilizando para isso os meios de 

comunicação social, designadamente a rádio local, internet e jornais, como também através 

de publicações, palestras, boca a boca e da participação de membros da ONGA em 

congressos científicos. Numa época em que as redes sociais são uma ferramenta bastante 

utilizada em todo o mundo, verifica-se que 67% das ONGA possuem página no Facebook, 
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sendo estas as que desenvolvem ações ligadas diretamente com o turismo (Tamar e 

Golfinho Rotador). 

 

Para analisar o conhecimento e grau de envolvimento das ONGA entre si também se 

questionou se os responsáveis legais destas organizações possuíam informação sobre as 

ONGA existentes na ilha. Verificou-se que todas se conhecem e mantém uma relação de 

cooperação. Essa relação foi comprovada com as parcerias existentes especificamente 

entre duas ONGA, Tamar e Golfinho Rotador, onde desenvolvem diversas ações em 

conjunto, como por exemplo: educação e sensibilização ambiental; planeamento, gestão e 

monitorização do ambiente; promoção da cultura local; entre outras. Como dito 

anteriormente, todas as três ONGA são membros dos Conselhos de Turismo e das Áreas 

Protegidas, procurando trabalhar em conjunto em prol da sustentabilidade da ilha. Essa 

parceria demonstra a rede de relações coesa que existe entre estas organizações em FN. 

 

4.1.2. Turismo, Ambiente e Áreas Protegidas 

 

Analisando a perceção dos gestores do Governo de FN, nomeadamente os gestores das 

duas áreas protegidas, APA e PARNAMAR, e os Diretores de Turismo e de Ambiente da 

Administração da ilha, foi possível perceber a compreensão que estes possuem sobre a 

atuação das ONGA na ilha, como também as relações existentes. 

 

A Diretora de Turismo de FN acredita que existe equilíbrio entre o turismo e a conservação 

do ambiente na ilha. Sobre a atuação das ONGA, tem conhecimento da existência e ações 

desenvolvidas por duas ONGA (Tamar e Golfinho Rotador) e enfatiza que são 

fundamentais para a conservação do ambiente. Afirmou a parceria existente das ONGA 

com o Governo (Administração da ilha) e destacou que estas organizações são 

consideradas atrativos turísticos na ilha, contribuindo para o desenvolvimento do turismo, 

sobretudo através da educação e sensibilização ambiental. Contudo, alegou que as vezes as 

ONGA desenvolvem ações semelhantes às promovidas pelo Governo e não avisam, 

gerando um certo descontentamento por parte da Administração local. 
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O Diretor de Ambiente também acredita que existe equilíbrio entre o turismo e a 

conservação do ambiente em FN. Quanto a atuação das ONGA, também só conhece duas, 

Tamar e Golfinho Rotador, mas não soube identificar quais as ações desenvolvidas por 

estas. Apesar de afirmar que existe parceria do Governo com as ONGA, não soube 

exemplificar que tipo de ações são desenvolvidas em conjunto. Embora considere 

importante a atuação das ONGA na ilha, acredita que estas deveriam ajudar mais a 

população. Afirma ainda que a contribuição destas organizações para o desenvolvimento 

do turismo centra-se nas ações de educação e sensibilização ambiental, nomeadamente as 

palestras desenvolvidas no centro de visitantes do Tamar.  

 

Quanto aos gestores das duas Áreas Protegidas, verifica-se que acreditam que existe, de 

certa forma, equilíbrio entre o turismo e o ambiente. Contudo, salientaram que embora seja 

considerado um destino sustentável, ainda é necessário melhorar vários setores na ilha, 

como: saneamento básico, agricultura local; energia sustentável; água potável; 

acessibilidade; destinação adequada de resíduos etc. Sobre a atuação das ONGA, 

conhecem todas as três organizações na ilha e consideram que possuem um papel muito 

importante na conservação e valorização do ambiente, desenvolvendo ações de educação e 

sensibilização ambiental, pesquisa, capacitação, ativismo político e sobretudo contribuindo 

no manejo das áreas protegidas. Destacam que as ONGA são consideradas atrativos 

turísticos na ilha, onde os turistas têm a possibilidade de vivenciar as ações desenvolvidas 

por estas organizações. Quanto a existência de desvantagens da atuação das ONGA 

relacionada ao turismo em FN, foi colocado que as ONGA são tão atuantes, fornecendo 

diversas atividades, que as áreas protegidas acabam por não terem muita visibilidade, junto 

aos turistas. Ressalta-se que esta perceção foi antes da atuação da empresa EcoNoronha. 

Pois com o início da concessão, toda a infraestrutura de uso público no Parque foi 

melhorada, disponibilizando produtos e serviços turísticos de qualidade e visualmente 

apelativo, melhorando a imagem da área protegida, junto aos turistas e comunidade local. 

 

Destaca-se que, decorrente da importância da existência de uma concessão para a gestão do 

uso público no PARNAMAR de FN, particularmente pela existência de relação da empresa 

concessionária com as ONGA, também foi alvo de análise a percepção do gestor da 

empresa sobre o papel das ONGA na sustentabilidade do turismo na ilha. Para além disso, 
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o interesse em investigar este modelo de gestão do uso público na área protegida decorreu, 

também, por ser um modelo pioneiro em ilhas, no Brasil, e devido a polémica que existe na 

sustentabilidade do mesmo, podendo servir de exemplo para ser implementado, ou não, em 

outros destinos insulares, como os Açores. 

 

 

 

- Concessão dos Serviços Turísticos no PARNAMAR de Fernando de Noronha 

 

Com o objetivo de melhoria na qualidade da visitação e diversificação de oportunidades 

recreativas, o MMA recomenda planear e implementar o uso recreativo no Parque, 

compatibilizando a atividade de visitação com a proteção dos ecossistemas marinhos e 

terrestres e melhorando a infraestrutura turística na área protegida. Nesta perspectiva, 

fazendo parte do grupo de Parques Nacionais brasileiros estudados pelo MMA (2008) para 

investimentos através de concessões de apoio a serviços turísticos, o PARNAMAR de FN 

assinou contrato de concessão, em novembro de 2010, com a empresa EcoNoronha. Esta é 

de propriedade da empresa Cataratas do Iguaçu, que gerencia o Parque Nacional do Iguaçu 

e que também integra o grupo Complexo Paineras Corcovado, no Rio de Janeiro, que, 

junto com Noronha, são os parques mais lucrativos do Brasil, tendo, no caso do Rio de 

Janeiro, direitos sobre a visitação ao Cristo Redentor, um dos lugares mais visitados do 

mundo.  

 

De acordo com as normas estabelecidas no edital de concorrência nº 01/2010, processo nº 

02070.001685/2010-49, do ICMBio (MMA, 2010), a EcoNovornha foi a única empresa 

concorrente, e terá o direito de gerir o uso público do Parque durante 15 anos, segundo 

obrigações apresentadas no Anexo I, podendo ser prorrogado por mais 5 anos. 

 

Desde o início da concessão até a data da redação da presente tese de doutoramento (2017), 

a empresa já implementou obras e ações de melhorias relacionadas aos serviços de apoio à 

visitação pública (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Melhorias implementadas pela EcoNoronha no PARNAMAR de FN 

OBRAS E AÇÕES DE MELHORIAS NO PARNAMAR DE FN 

a) Reforma e criação de postos de informações e controle com apoio ao visitante; 

b) Criação de lojas de conveniência com lanchonetes e aluguel de equipamentos; 

c) Ações de conservação (redução do impacto ambiental e recuperação da vegetação); 

d) Implementação e manutenção de lixeiras para coleta seletiva; 

e) Utilização de tecnologias sustentáveis; 

f) Tratamento adequado de resíduos sólidos e líquidos; 

g) Captação e utilização de água de chuva; 

h) Implementação de infraestruturas adequadas às pessoas com deficiências e limitações; 

i) Contratação e capacitação de funcionários locais; 

j) Criação de uma página Web com informações sobre o Parque e suas normas. 

 

 

Executando os prazos, de acordo com os valores estabelecidos no contrato de concessão, 

em setembro de 2012 iniciou-se a cobrança do ingresso individual ao Parque (R$ 99,00/€ 

27,00 para brasileiros e R$ 198,00 / € 53,52 para estrangeiros) que dá direito ao visitante 

usufruir de todas as áreas de visitação pública, trilhos e praias durante 10 dias seguidos. 

Estão isentos destas taxas os visitantes brasileiros maiores de 60 anos, as crianças até 11 

anos, moradores regularizados na ilha, parentes de 1º e 2º grau dos moradores 

regularizados na ilha, funcionários de entidades públicas a serviço na ilha e investigadores 

com autorização do ICMBio. Os serviços de condução de visitantes, mergulho autónomo, 

passeio de barco, entre outros na área do Parque, são realizados pelos prestadores de 

serviços autorizados pelo ICMBio (guias e empresas turísticas cadastradas) 

(PARNANORONHA, 2013). 

 

De acordo com dados da Administração de FN disponíveis entre 2012 e 2013 (período de 

início desta investigação), a ilha recebeu no ano de 2012, 62.960 visitantes. Segundo os 

dados do ICMBio, o Parque recebeu no ano seguinte (2013), 61.580 visitantes, não tendo 

sido possível obter os valores referentes aos visitantes no Parque em 2012. Destes, 54.885 

visitantes pagaram o bilhete de entrada no Parque e 6.695 visitantes foram abrangidos 

pelas normas de isenção. O contrato de concessão estabelece que a empresa deve dar ao 

ICMBio 14,7% do valor arrecadado com a venda de cada bilhete. Portanto, com base no 

estudo de viabilidade económica para a concessão, em 15 anos o ICMBio irá receber um 

valor estimado de sete milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil reais (R$ 7.884.000,00 / € 

2.131.098,80). 
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Para melhor compreender como funciona a concessão dos serviços de apoio a visita 

pública no PARNAMAR de FN, foi averiguada a perceção do gerente da empresa 

EcoNoronha na ilha sobre os processos de implementação, gestão, parcerias e a 

sustentabilidade do turismo na área protegida (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Perceção do Gerente da EcoNoronha sobre o processo de concessão e o turismo no Parque 

TÓPICOS PERCEÇÃO DO GERENTE DA CONCESSIONÁRIA ECONORONHA 

Motivos para concorrer à 
concessão 

Pelo know-how que já possuía com a concessão do Parque Nacional do Iguaçú (Brasil), nomeadamente em 
serviços, infraestruturas e gestão de uso público em Parques Nacionais. 

Objetivos da concessão O objeto do contrato é a concessão de prestação de serviço de apoio a visitação pública no PARNAMAR 

de FN, onde existe um plano de negócio a ser realizado. Este plano de negócio está em consonância com o 
Plano de Manejo do Parque. 

Obrigações da concessão – 

Atuação da empresa no 

Parque 

Prestação de serviço de apoio à visitação: dotar de infraestrutura adequadas (trilhos, centros de visitantes, 

lanchonetes, wc, etc.), disponibilizar serviços de qualidade, monitorar e auxiliar os turistas e guias locais 

nos trilhos, etc. Também consta no contrato a cobrança de ingresso de entrada no Parque. 

Limitações de atuação no 

Parque 

Uma das maiores dificuldades de atuação é conseguir trabalhar num contexto territorial insular, devido às 

dificuldades de operação inerentes à insularidade, onde a logística tem que ser realizada por transporte 

marítimo precário. Esta limitação ocorreu na fase de implementação das obras, mas também continua a 
decorrer na fase de gestão dos serviços de apoio à visitação pública. Outra dificuldade colocada é a 

questão da qualificação dos funcionários, onde a empresa está minimizando esta questão com formações. 

Como 
funciona 

a relação 

da 
empresa 

com: 

PARNAMAR 
de FN – 

ICMBio 

A relação que existe é de concessionária e órgão responsável pela concessão, onde está vinculada com o 
cumprimento correto do contrato de concessão (obrigações). Existe uma grande parceria, visto almejarem 

o mesmo objetivo, que é prestar um excelente serviço de apoio a visitação pública e manter a atratividade 

turística do Parque, com o património preservado. A EcoNoronha não é membro efetivo do Conselho 
Gestor do Parque, mas participa como ouvinte, tirando dúvidas e contribuindo coletivamente para que a 

gestão do uso público ocorra da melhor forma possível.  

ONGA Existem parcerias principalmente com as ONGA Tamar e Golfinho Rotador, pois estas trabalham 

diretamente na área do Parque. A EcoNoronha apoia e auxilia algumas ações desenvolvidas por estas 
ONGA, visto suas ações de sustentabilidade serem um dos grandes atrativos na área protegida.  

Administraçã

o da Ilha 

Existe uma boa relação, com parcerias em diversos aspetos, principalmente relacionadas a divulgação do 

destino turístico FN no Brasil e no exterior. A parceria na divulgação também ocorre em conjunto com a 

Empresa de Turismo de Pernambuco, órgão responsável pela gestão do turismo no Estado de Pernambuco, 

que tem como objetivo aumentar o fluxo turístico e melhorar a qualidade da visitação na ilha. 

Comunidade 

local 

Um dos principais aspectos tidos em atenção quando do início das operações na ilha foi estabelecer uma 

boa relação com a comunidade local. Reflexo disso é o número de funcionários da ilha trabalhando na 
empresa (98%). Também recorre aos fornecedores locais, fomentando a economia da ilha. Valoriza o 

património cultural, apoiando eventos e auxiliando alguns projetos desenvolvidos pela comunidade. 

Empresas de 
turismo local 

As empresas de turismo e a EcoNoronha formam o elo de ligação entre o turismo e o Parque. Existe uma 
atenção constante, por parte da EcoNoronha, em relação a demanda turística que irá usufruir dos serviços 

e instalações disponibilizadas pela empresa, viabilizando assim um serviço de qualidade no Parque e 

cumprindo os objetivos da concessão. 

Como funciona a gestão 
do uso público no Parque 

Atualmente não existem conflitos, seja com turistas ou com a comunidade local. A comunidade percebe a 
importância que o turismo tem para a ilha, visto grande parte dos moradores trabalharem na atividade, 

proporcionando assim uma sinergia e relação amigável. Como o Parque já está consolidado (25 anos), os 
conflitos iniciais, normais na criação de uma área de categoria de proteção integral, já foram superados.  

Parcerias público-privada 

na gestão do turismo no 

Parque 

Existem parcerias público-privadas na gestão do turismo, onde todas as empresas que desenvolvem 

serviços turísticos na área protegida têm acordos firmados com o ICMBio. Todos os serviços 

disponibilizados no Parque são prestados por terceiros, ficando a cargo do órgão ambiental (ICMBio) 
estabelecer as regras e fiscalizar. 

Contributos da 

EcoNoronha para o Parque 

A EcoNoronha proporcionou um grande avanço no PARNAMAR de FN através das melhorias 

relacionadas às infraestruturas de apoio a visitação pública, elevando para outro patamar o atendimento ao 
turista na área protegida. O Parque agora está dotado de toda essa infraestrutura turística necessária para 

uma correta visitação, de acordo com as normas ambientais e dentro dos parâmetros de sustentabilidade 

estabelecidos no Plano de Manejo. 

Possibilidades Existem várias possibilidades a serem desenvolvidas na área do Parque, como novos serviços que podem 
ser agregados à visitação pública. Contudo, existem muitas restrições ambientais que dificultam fomentar 

o turismo, visto ser uma área protegida de categoria integral. 

Equilíbrio entre a 
atividade turística e a 

conservação do ambiente 

no Parque 

O principal ponto da concessão é o equilíbrio entre a atividade turística e a conservação do ambiente no 
PARNAMAR de FN. Assim, a concessão é fundamentada em três pilares interligados: preocupação 

ambiental; visitação pública de qualidade; e acessibilidade compatível com a área protegida. Dessa forma, 

a EcoNoronha auxilia no planeamento, implementação, gestão e monitorização do turismo no Parque. 
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De acordo com os dados acima mencionados, é possível verificar que existe uma rede de 

relações formada por atores dos setores público, privado e sociedade civil (ONGA), na 

gestão do PARNAMAR de FN. Embora possuam objetivos específicos, procuram trabalhar 

em parceria no que respeita a sustentabilidade do turismo e do ambiente no Parque. Esta 

parceria ocorre através de acordos assinados, mas também pela necessidade de atuação, em 

conjunto, visto todas entidades desenvolverem atividades na área protegida. 

 

No que respeita às ONGA, como já utilizavam a área do Parque, antes desta ser designada 

área protegida, as suas ações continuam a ser desenvolvidas em parceria com o ICMBio e 

com a EcoNoronha com o objectivo de conservação do ambiente. Algumas atividades são 

desenvolvidas em horários distintos do permitido para o uso público no Parque, por 

exemplo, a observação dos Golfinhos e a desova das tartarugas. Deste modo, existe um 

acordo entre o Parque/ICMBio, a EcoNoronha e as ONGA para utilizarem a área nestes 

horários, por forma a fornecer infraestrutura, fiscalização e apoio adequados para a 

qualidade da visita.   

 

Da análise das atas do Conselho Consultivo do PARNAMAR é possível verificar como 

ocorre a gestão da área protegida e como são estabelecidas as parcerias entre os atores, no 

que diz respeito ao planeamento, implantação, gestão e monitorização do turismo. Durante 

as reuniões do Conselho, que ocorrem de dois em dois meses, estes atores sociais 

participam, discutem, opinam e contribuem para direcionar as ações que serão 

desenvolvidas no Parque, nomeadamente as relacionadas com a atividade turística. Estes 

resultados podem ser comprovados em termos de pesquisa, leis, monitorização, 

infraestruturas, serviços, sensibilização, promoção, etc. Desta forma, pode-se considerar 

que o Conselho Consultivo é um elo formal de ligação entre estes atores, onde são 

discutidos os assuntos relacionados à gestão, e onde são propostas soluções para evitar e/ou 

minimizar os conflitos de usos e interesses na área protegida. De notar que todos os atores 

envolvidos no Parque estão representados neste Conselho, validando assim uma gestão 

participativa local. 

 

Para perceber melhor a atuação da EcoNoronha, também foram identificadas as perceções 

dos responsáveis legais do Governo (PARNAMAR, Turismo e Ambiente), como também 
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das ONGA (Tamar e Golfinho Rotador), visto todos atuarem na área protegida e terem, 

como um dos seus objetivos, a conservação do ambiente. O intuito foi identificar os 

benefícios, vantagens, desvantagens e conflitos provenientes da concessão, viabilizando 

uma análise mais completa. 

 

Assim, segundo o Gestor do PARNAMAR, a EcoNoronha possui experiência na 

concessão de serviços de apoio ao uso público no Parque Nacional do Iguaçú, o que facilita 

um trabalho em consonância com as normas da concessão. O facto da EcoNoronha ser uma 

empresa privada, possui mais facilidade e agilidade nas ações, o que contribui bastante 

para o desenvolvimento de ações em conjunto com a área protegida. Essa parceria 

possibilita que o Governo atue de forma organizada, lícita e ágil. No geral, as pessoas 

ficam satisfeitas com os serviços e infraestruturas existentes e a área protegida recebe 

investimentos de forma direta, apesar do pagamento obrigatório da taxa de acesso ao 

Parque (14,7% ICMBio, 15,3% EcoNoronha e 70% investimentos no Parque). Contudo, 

algumas pessoas não percebem os objetivos da concessão, achando que o Parque foi 

privatizado, gerando conflitos. Assim, é importante disponibilizar mais informações sobre 

esta relação, facilitando a compreensão de todos e, principalmente, enfatizando o papel do 

Parque neste processo de concessão. 

 

Para a gestora de Ecoturismo da Administração da ilha, a EcoNoronha foi uma mais valia 

para o turismo em FN, na medida em que tem como objetivo oferecer infraestruturas e 

serviços turísticos de qualidade e adequados às normas do Parque. O gestor de Ambiente, 

também corrobora com as vantagens provenientes da concessão, destacando as melhorias 

que ocorreram na relação do Governo com o Parque, associadas à gestão turística. 

Evidencia também que a área protegida passou a ter mais recursos financeiros para investir 

em infraestrutura, serviços e monitorização. 

 

Para o responsável da ONGA Golfinho Rotador, o Parque não tinha condições adequadas 

para o uso público. Assim, a concessão do parque foi uma mais valia, dotando o Parque de 

infraestruturas necessárias para a realização de visitas de qualidade e em equilíbrio com as 

normas ambientais. Para além disso, esta concessão foi importante para a organização e o 

cadastro de todos os operadores de serviços, que atuavam na área protegida no início das 
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operações da EcoNoronha no Parque, diminuindo assim alguns conflitos com a 

comunidade local. Os receios com a entrada da empresa foram os principais motores dos 

conflitos entre os operadores turísticos, pois existiu um receio que a EcoNoronha não 

permitisse, ou restringisse, o acesso à área protegida. Todavia, informa que esta questão foi 

amenizada, onde o cadastro foi apenas uma ação de controlo. Afirma que a empresa 

contratou muitos moradores locais (98% dos funcionários), mas adverte que esta pode ser 

uma questão preocupante, pois alguns moradores deixaram de ser autónomos para serem 

empregados, alterando a dinâmica da economia local. Em relação as parcerias existentes 

com a EcoNoronha, informa que não existem acordos firmados, mas que a empresa 

contribui com as atividades de pesquisa e educação ambiental desenvolvidas pela ONGA.  

 

Segundo o responsável da ONGA Tamar, embora a EcoNoronha tenha interesses 

comerciais, a empresa teve como objetivo melhorar a estrutura do Parque através da 

prestação de serviços de excelente qualidade. A empresa trouxe para a ilha uma pequena 

revolução, seja em relação as melhorias na infraestrutura, como também na prestação de 

serviços turísticos de qualidade e na regulação do mercado de trabalho. Explica que as 

melhorias na infraestrutura e serviços no Parque irão, naturalmente, forçar os operadores 

turísticos locais a melhorarem também. Destaca que para isso, os moradores têm que se 

capacitar. Sobre a relação da empresa com o Tamar, existe uma parceria saudável, 

principalmente porque a ONGA monitoriza várias praias existentes no Parque, para além 

das ações desenvolvidas em conjunto. Contudo, existe uma particularidade, relacionada 

com a venda de souvenirs, onde a EcoNoronha passa a ser uma concorrente. Todavia, 

destaca a importância da empresa para o Parque e para a ilha como um todo, 

nomeadamente a importância da parceria existente com o Tamar. 

 

Considerando necessário aperfeiçoar os processos de concessão de serviços de apoio à 

visitação em áreas protegidas no Brasil, o MMA (Portaria de 05 de dezembro de 2012 do 

Diário Oficial da União) instituiu em dezembro de 2012 um GT de Avaliação de 

Concessões, cujo objetivo foi avaliar as concessões em vigor, nomeadamente no 

PARNAMAR (Portaria de 05 de dezembro de 2012 do Diário Oficial da União). Embora 

já tenha sido realizada a avaliação pelo referido GT, o mesmo não foi disponibilizado para 

a presente investigação, não sendo por isso possível integrar os seus resultados. 
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Para além do GT criado pelo MMA, referido acima, o PARNAMAR criou uma comissão 

de acompanhamento da concessão. Neste caso, quem monitora os impactos (positivos e 

negativos) ambientais, sociais e económicos decorrentes da concessão no Parque é o 

ICMBio, cabendo à EcoNoronha cumprir com todas as normas estabelecidas no contrato. 

Verificou-se também que já foi elaborado um inquérito para ser aplicado aos visitantes do 

Parque, cujo objetivo é avaliar a satisfação dos mesmos sobre os serviços e infraestruturas 

disponibilizados pela EcoNoronha. No entanto, não foi possível ter acesso a estes pareceres 

e estudos durante o período de desenvolvimento desta investigação. 

 

Desta forma, pode-se concluir que embora tenha pouco tempo de atuação, observa-se que a 

concessão está propiciando melhorias significativas na área do Parque, principalmente 

relacionadas com infraestruturas de visitação. Mesmo com todas as dificuldades oriundas 

do ambiente insular, existe uma constância na prestação dos serviços, sendo eficientes e 

disponibilizando infraestruturas e serviços de qualidade e em consonância com as normas 

ambientais. Para além disso, é importante mencionar que o número de visitantes não 

diminuiu com esta medida, estando sempre a aumentar. Isto posto, verifica-se que a 

EcoNoronha trabalha em parceria com os atores locais. 

 

Portanto, estes resultados podem vir a demonstrar que existe competência de gestão por 

parte do chefe da área protegida, como também dos parceiros envolvidos na rede que 

procuram promover a sustentabilidade do turismo, validando um modelo de gestão do uso 

público em área protegida possível e viável de ser implementado. Contudo, ressalta-se a 

importância de um estudo mais alargado com todos os atores envolvidos, nomeadamente a 

comunidade local e o trade turístico, como também o acompanhamento de todas as ações 

relacionadas à componente ambiental da sustentabilidade relacionada com a concessão.  
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4.2. Arquipélago dos Açores 

 

Neste estudo contribuiram 22 gestores de ONGA, representando 67% do total destas 

organizações em atividade no arquipélago dos Açores (33 ONGA). Uma vez que em 

algumas ilhas as ONGA não contribuiram nesta investigação, os resultados apresentados 

referem-se apenas a sete ilhas: Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, 

Faial e Flores. Na ilha do Pico, das duas ONGA existentes, uma estava temporariamente 

parada e a outra o responsável não teve interesse em contribuir para a investigação. Na ilha 

do Corvo, a pessoa que desenvolve ações, representa uma ONGA que tem sua base na ilha 

de São Miguel. Nestes casos, foi definido que os dados utilizados são os da base principal 

da ONGA, embora tenha sido possível entrevistar alguns dos responsáveis pelas outras 

bases nas restantes ilhas do arquipélago. 

 

Relativamente aos responsáveis governamentais pelo Turismo, Ambiente e Áreas 

Protegidas, o arquipélago deveria ter uma população composta por 18 pessoas. Isto porque 

as áreas protegidas não entram nesta contagem, pois é o mesmo representante do 

Ambiente. Em relação ao Turismo, verificou-se que na realidade não existia uma pessoa 

responsável pelo turismo em cada ilha. Desta forma, foi decidido aplicar o inquérito ao 

Diretor Regional do Turismo, ficando este válido para todo o arquipélago. Ressalta-se que 

os dados advindos da perceção dos gestores do Governo serviram para consolidar os 

resultados das ONGA, não fazendo parte da população do estudo empírico.  

 

4.2.1. ONGA - Açores 

 

Nos Açores, dos 22 responsáveis legais das ONGA investigadas verificou-se que grande 

parte (82%) é do sexo masculino e quase a metade (45%) possui entre 41 a 50 anos. As 

mulheres representam apenas 18% e todas possuem entre 31 a 40 anos (Figura 22). 
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Figura 22 - Distribuição do sexo e idade dos responsáveis legais pelas ONGA nos Açores 

 

Analisando a região de atuação das ONGA investigadas observa-se que 64% possuem uma 

atuação local. No total das ilhas,  23% das ONGA atuam em todo o arquipélago, 9% atuam 

a nível nacional e 4% na região da Macaronésia (Figura 23). Estes resultados demonstram 

a amplitude de atuação das ONGA, nos Açores. As ONGA, SPEA-Açores e Obsrevatório 

Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (9% nacional e 4% Maraconésia 

respectivamente), atuam diretamente com o turismo e possuem infraestruturas de visitação 

turísticas. No entanto, outras ONGA atuam apenas a nível local ou regional e também 

possuem tais infraestruturas de visitação, como os Amigos dos Açores e Os Montanheiros. 

 

 

Figura 23 - Distribuição do local de atuação das ONGA nos Açores 

 

No que respeita à sua abrangência, verifica-se que 62% das ONGA possuem uma atuação 

específica, possuindo propósitos particulares, como por exemplo a conservação de apenas 

uma espécie (ex.: aves). Os outros 38% possuem objetivos amplos, tais como a 

conservação e valorização do ambiente. Analisando por ilha, observa-se que quanto maior 

o número de ONGA existentes, mais a atuação se centra em objetivos mais específicos, 

como é o caso das ilhas de Santa Maria, São Miguel e São Jorge. Destaca-se que a ilha de 

São Jorge é a única em que todas as ONGA investigadas possuem atuação com objetivos 

específicos (Figura 24). 
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Figura 24 - Distribuição da abrangência da atuação das ONGA nos Açores 

 

Quanto às ações desenvolvidas pelas ONGA, grande parte centra-se a sua intervenção nos 

seguintes pontos: conservação e valorização do ambiente; sensibilização e educação 

ambiental; desenvolvimento e promoção do património local; sustentabilidade da ilha; 

campanhas educativas; envolvimento comunitário; fomentar parcerias; entre outros (Figura 

25). 

 

Figura 25 - Principais ações desenvolvidas pelas ONGA nos Açores 

 

Relativamente à ligação das ONGA com o Governo, observa-se que 23% possuem algum 

tipo de ligação, existindo uma ONGA, Geoparque Açores, que na sua composição possui 

um responsável do Governo Regional dos Açores (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Distribuição da ligação existente entre as ONGA e o Governo Regional dos Açores 
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Dos 77% que não possuem ligação direta com o Governo Regional, alguns afirmam que 

preferem não obter apoio ou qualquer outra ligação para não estar vinculado com a política 

local, e assim poder exercer as suas atividades livremente, como pode ser observado nestes 

discursos: 

ONGA 04 – Açores: “Para não termos dependência em termos de filosofia e em 

termos de coerção, de pensamento, de ativismo e de alguma forma manipuladora, nós 

optamos por não receber dinheiro. (…) Temos liberdade de pensamento e de ação que, 

por vezes, quem recebe dinheiro de uma entidade, mesmo que inconscientemente fique 

um pouco coagido para tomar uma ação cívica ou alguma atitude mais firme, quando 

essa atividade de alguma forma também tiver alguma atitude que não se coadune, que 

não se confronte com a nossa linha de diário. É uma questão de independência, 

digamos assim.”  

 

ONGA 07 – Açores: “Esses, quase que fazem um trabalho de propaganda do 

Governo. Ou seja, só trabalham naquela área especifica que foram recomendados 

para funcionarem.” 

 

ONGA 20 –Açores: “Depende da ONG. Se vai influenciar, acho que é negativo. Mas, 

a gente tem casos cá desses. Tem caso que não influencia nada, que as pessoas 

mantem-se isentas. Mas tem casos que, ok recebi dinheiro deste, vou fazer um 

bocadinho o que ele quer, embora fugindo a nossa ideia inicial. Então depende da 

ONG. Porque eu não concordo que a ONG ofereça serviços. Mas isso é a minha 

opinião pessoal. Mas há ONG que fazem isso.” 

 

 

Tratando-se das limitações vivenciadas pelas ONGA, observou-se que todas mencionaram 

algum tipo de limitação. As principais limitações foram os recursos financeiros, política 

local e participação da comunidade local nas atividades. Contudo, em 54% das 

organizações analisadas o recurso financeiro foi a principal limitação para desenvolver as 

suas ações (Figura 27). 

 

Figura 27 - Principais limitações vivenciadas pelas ONGA nos Açores 
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Para lidar com tais limitações, as ONGA informaram que desenvolvem as seguintes ações: 

a) firmam parcerias com as câmaras e freguesias; b) elaboram projetos para captar recursos 

da comunidade europeia; c) vendem souvenirs (Figura 28); d) criam atividades 

autossustentáveis; e) sensibilizam a comunidade local; f) divulgam as suas ações, entre 

outras. Salienta-se que o Governo Regional dos Açores disponibiliza um montante 

financeiro às ONGA, cadastradas a nível Regional, para desenvolverem suas ações, 

mediante a apresentação de um plano de trabalho anual e respetivo relatório de atividades. 

 

 

Figura 28 - Venda de souvenirs - ONGA os Montanheiros e os Amigos dos Açores 

(Fonte: Deborah Estima). 

 

Com o intuito de identificar as condicionantes associadas à atuação das ONGA na 

sustentabilidade do turismo nos Açores, observou-se que 81% executam alguma ação 

ligada a esta atividade. Destes, 63% possui uma atuação direta (com os turistas) e 18% 

uma atuação indireta (Figura 29).  

 

 

 

Figura 29 - Distribuição da atuação e abrangência das ações relacionadas com o turismo desenvolvidas pelas 

ONGA nos Açores 
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Das principais ações ligadas ao turismo, desenvolvidas pelas ONGA nos Açores, 

destacam-se: sensibilização e educação ambiental; gestão de observatórios, museus, 

centros de visitantes e cavidades vulcânicas; festivais culturais; conservar e promover o 

património e a identidade local; entre outras (Figura 30). 

 

 

Figura 30 - ONGA “Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores”, “Amigos dos Açores” e “Os 

Amigos da Maia” 

(Fonte: Deborah Estima). 

 

Os 18% que possuem uma atuação indireta, desenvolvem ações ligadas à legislação, ao 

planeamento e em alguns casos ao monitorização da atividade, como pode ser observado 

neste discurso: 

ONGA 05 – Açores: “Nós defendemos uma causa. E qual é a causa? As Reservas. 

Nós achamos que é importante criar e proteger alguma área para que a 

biodiversidade e os peixes (…) consigam concentrar, se desenvolver, e até reproduzir-

se. Esse é o nosso objetivo. Se isto servir de pilar para outras atividades, ótimo. Se não 

servir, o objetivo mantêm-se: que é a preservação. (…) Nós queremos permitir que as 

outras atividades económicas utilizem as zonas para fazerem as suas atividades e 

ganharem algum dinheiro, sim senhor. Mas queremos é que essa atividade não colida 

com o nosso objetivo principal. (…) Nós fomos os primeiros. Estamos a trilhar a 

primeira parte do caminho. Ainda estamos longe de chegar aos objetivos que 

queríamos e que gostaríamos de ver. Há muita gente a atirar areia para esta 

engrenagem. Há aqui interesses económicos muito grandes. E, portanto, não está a ser 

fácil. Mas estamos nesta luta.” 

 

 

Analisando a atuação das ONGA ligadas ao turismo (85%), por ilha, as únicas que 

possuem ONGA desenvolvendo ações de forma direta com o turismo (61%) são: Santa 

Maria, São Miguel, Terceira, Faial e Graciosa. Já as Flores, Graciosa e Terceira, são as três 

ilhas onde existem ONGA que não atuam com o turismo (Figura 31). 
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Figura 31 - Distribuição da atuação e abrangência das ações relacionadas com o turismo desenvolvidas pelas 

ONGA nos Açores, por ilha 

 

 

Para perceber melhor as bases que apoiam as ações das ONGA relacionadas com o turismo 

nos Açores, foram identificados os motivos que fundamentam esta atuação (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Principais motivos que fundamentam a atuação das ONGA com o turismo nos Açores 

MOTIVOS PARA ATUAR COM O TURISMO 

a) Promover a sensibilização ambiental; 

b) Divulgar o trabalho das ONGA; 

c) Promover o equilíbrio entre turismo e ambiente; 

d) Contribuir para a implementação de estratégias sustentáveis do turismo; 

e) Criar, manter e monitorar trilhos; 

f) Formar guias locais; 

g) Promover a sustentabilidade da ilha; 

h) Fazer parte das redes portuguesa, europeia e global, de geoparques; 

i) Conservar e promover o património e a identidade local 

 

 

Embora grande parte das ONGA desenvolvam ações ligadas ao turismo, verificou-se que 

apenas 45% desenvolvem projetos específicos relacionados com esta atividade, não 

significando que sejam menos eficientes ou que contribuam pouco para a sustentabilidade 

da atividade. Esta informação é relevante para perceber o peso e o nível que esta atividade 

possui no funcionamento das ONGA. Ou seja, embora o objetivo geral destas organizações 

seja a conservação e valorização do ambiente, e apesar de grande parte perceber que é 

importante desenvolver ações ligadas ao turismo, observa-se que ainda não conseguem 

aproveitar devidamente as mais-valias que esta atividade pode trazer para os seus objetivos 

estatutários, nomeadamente para a conservação do ambiente, para a sustentabilidade da 

ilha como um todo e para a autossustentabilidade da própria ONGA. 
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Quatro ilhas distinguem-se por não desenvolverem ações e/ou projetos ligados ao turismo. 

Destas, duas ONGA, uma na Graciosa e outra na Terceira, possuem como objetivo a 

proteção de animais domésticos (cães, gatos, etc.) e não tencionam desenvolver atividades 

ligada ao turismo. As outras duas, uma nas Flores e a outra na Terceira, tencionam 

desenvolver no futuro ações ligadas ao turismo. Estas últimas alegaram que ainda não 

desenvolvem porque uma, a AMBIFLORES, foi criada recentemente e ainda está no início 

das suas atividades e a outra, a Azulinvade, não possui, no momento da pesquisa, uma 

equipa para desenvolver tais ações (Figura 32). 

 

 

 

Figura 32- Distribuição das ONGA, por ilha, que desenvolvem ações e projetos ligados ao turismo nos 

Açores 

 

 

É importante também assinalar a atuação da ONGA SPEA-Açores, que vem 

desenvolvendo, há vários anos, ações ligadas ao turismo, onde se destaca a obtenção do 

galardão “Carta Europeia de Turismo Sustentável em Áreas Protegidas - Terras do Priolo”. 

Esta é uma ferramenta de gestão do turismo em áreas protegidas e foi desenvolvida em 

2010 e 2011 pela SPEA, cujo processo compreendeu uma série de ações participativas que 

culminaram na construção e implementação de uma estratégia de desenvolvimento do 

turismo sustentável para as Terras do Priolo (concelhos do Nordeste e da Povoação). Esta 

Carta é uma ferramenta desenhada, avaliada e certificada pela Federação EUROPARC, 

cujos objetivos é a promoção de um turismo que concilie e integre os aspetos ambientais, 

sociais e culturais, com o desenvolvimento económico sustentável nas áreas protegidas. 

Deste modo, este é um dos exemplos concretos de sucesso que demonstra o potencial das 

ONGA para a sustentabilidade do turismo nos Açores (Figura 33). 
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Figura 33 - Implementação da Carta Europeia de Turismo Sustentável para as Terras do Priolo - ONGA 

SPEA-Açores 

(Fonte: Deborah Estima). 

 

Sobre a atuação das ONGA vinculadas com o turismo, 91% acreditam que existem 

vantagens. Duas ONGA (9%) informaram que não se aplica, sendo estas as que têm como 

objetivo a proteção de animais domésticos (cães, gatos, etc.), mencionadas acima (Figura 

34). 

 

 

Figura 34 - Perceção dos gestores das ONGA quanto à existência de vantagens em desenvolver ações ligadas 

ao turismo nos Açores 

 

As vantagens da atuação com o turismo, percebidas pelos gestores das ONGA, nos Açores, 

podem ser observadas nestes discursos: 

    ONGA 04 – Açores: “As vantagens que nós vemos, sem ser do ponto de vista 

económico, evidentemente. Tem uma vantagem que eu acho que é fundamental, que é o 

facto de, ao mesmo tempo que o turista está a fazer a animação e a ocupação do seu 

tempo, também serem incutidos os valores e a identidade do espaço que está a 

percorrer. E por outro lado também, levar, de alguma forma, alguma sensibilização, 

alguma informação ambiental das coisas. E por outro lado também, promover a 

tolerância. Que é muito importante promover a tolerância sobre o ponto de vista da 

diferenciação cultural.” 

 

ONGA 01 – Açores: “Nem que fosse uma situação de uma liberdade financeira, sem 

estar agarrados aos apoios, aos subsídios. Nem que fosse só por isso, ia haver 

liberdade para fazer outras coisas.” 
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ONGA 12 – Açores: “Sendo muito claro, a primeira vantagem é que o turismo é uma 

fonte de financiamento para a Associação. Se não fosse, nós estávamos em pé de 

igualdade com as outras todas, a mendigar apoios para poder fazer as nossas 

atividades, não sustentáveis, digamos assim. Depois, ajuda a promoção da própria 

Associação. É além-fronteiras. Portanto é um meio de promover, de dar a conhecer a 

Associação noutros recantos deste mundo. E depois porque também nos dá um prazer 

especial, essa interação com o visitante. Acaba sendo interessante.” 

 

ONGA 14 – Açores: “Dar uma projeção nacional, ou até regional. Até podia ser 

benéfico para a Associação. Em termos disso só. É a vantagem de sermos mais vistos 

pelos Açores inteiro. E mais conhecidos. É essa a vantagem.” 

 

Ao analisar as condicionantes associadas à atuação das ONGA com o turismo, 

identificaram-se que 45% destas organizações possuem limitações para desenvolver ações 

ligadas ao turismo, no entanto, 41% afirmaram que não existem limitações (Figura 35).  

 

 

Figura 35 - Perceção dos gestores das ONGA quanto à existência de limitações em desenvolver ações ligadas 

ao turismo nos Açores 

 

Aqui, mais uma vez, destaca-se a limitação de recursos financeiros, juntamente com a 

política local, a burocracia, os conflitos, a falta de recursos humanos capacitados e a 

concorrência com as empresas turísticas, como pode ser observado neste discurso: 

ONGA 09 – Açores: “Tem haver com a questão das limitações dos fundos, dos 

projetos. Principalmente devido a estrutura que os projetos permitem ter. Depois 

também, se os projetos acabam, depois é difícil de conseguir manter as pessoas na 

sua totalidade. Estamos a falar, neste momento, de 22 pessoas a tempo inteiro a 

trabalhar. (…) Portanto, é uma dimensão grande. (…) O ideal seria ter fundos a 

longo prazo (…) É algo muito importante dar continuidade a este trabalho, que 

não fique dependente de um projeto poder ser aprovado ou não.” 

 

ONGA 14 – Açores: “As vezes existe uma limitação a nível burocrático. Eu costumo 

dizer que Portugal é o país dos papelinhos. Para tudo é preciso papel. É preciso uma 

autorização. (…) Nós, por exemplo, para fazermos a limpeza no fundo da marinha de 

Angra, tivemos que pedir 3 ou 4 licenças. (…) Ou seja, nós estamos a dar um 

contributo à Angra do Heroísmo, aos Portos e a Marina e temos que fazer uma 

papelada. Uma burocracia interna que, que ao meu ver, é muito desvantajosa.” 
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A identificação destas limitações possibilita conhecer melhor as condicionantes que afetam 

a atuação das ONGA nos Açores, permitindo sinalizar estratégias necessárias para uma 

atuação mais eficiente e eficaz. 

 

Nos Açores, todas as ONGA analisadas afirmaram que as suas ações podem auxiliar no 

planeamento e na gestão do turismo no arquipélago. No entanto, 95% das ONGA 

declararam que geram impactos e mudanças (Tabela 12). Apenas uma ONGA não 

conseguiu identificar os impactos e as mudanças sociais que suas ações podem promover 

 

Tabela 12 - Principais impactos e mudanças sociais decorrentes das ações das ONGA, ligadas ao turismo nos 

Açores 

PRINCIPAIS IMPACTOS E MUDANÇAS SOCIAIS DECORRENTES DAS AÇÕES LIGADAS AO TURISMO 

a) Conservação, gestão e monitorização do património; 

b) Turismo de qualidade; 

c) Envolver a comunidade no turismo; 

d) Geração de renda para a comunidade local; 

e) Sensibilizar a comunidade e os políticos para a importância da sustentabilidade do turismo e a conservação do ambiente; 

f) Resgate e promoção da identidade local; 

g) Guias de ambiente qualificados; 

h) Material informativo trilingue; 

i) Infraestrutura e produtos turísticos; 

j) Equilíbrio do fluxo turístico/sazonalidade. 

 

 

Por outro lado, verificou-se que 95% das ONGA afirmaram que o apoio financeiro 

influencia de alguma forma as ONGA desenvolverem ações e/ou projetos ligados ao 

turismo. Essa informação vem de encontro com a principal limitação colocada pelas 

ONGA, que é a limitação de recursos financeiros para desenvolverem suas ações. É 

importante realçar que os 5% que alegaram que o apoio financeiro não influencia a ONGA 

a atuar com o turismo, faz parte das ONGA que já desenvolvem ações e/ou projetos 

ligados a esta atividade. 

 

Com o intuito de saber se estas organizações participaram de alguma reunião, curso ou 

qualquer discussão refente ao tema, caracterizando melhor a participação das ONGA 

relacionadas ao turismo, foram elencados alguns instrumentos de planeamento e gestão 

desta atividade (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Participação das ONGA em instrumentos de planeamento e gestão do turismo nos Açores 

INSTRUMENTOS PARTICIPOU NÃO PARTICIPOU 
NÃO SOUBE 

RESPONDER 

Planos de Desenvolvimento de Turismo Sustentável 50% 50% - 

Agenda 21 local 32% 63% 5% 

Legislação sobre o uso do território para fins turísticos 64% 36% - 

Regulamento sobre o uso do património para fins turísticos 77% 23% - 

Planos de gestão de áreas protegidas e sítios arqueológicos 77% 23% - 

Determinação de controlo de capacidade de carga em locais turísticos 32% 64% 4% 

Sistemas de certificação 23% 73% 4% 

Indicadores para medir a sustentabilidade turística 50% 45% 5% 

 

 

 

Da analise dos resultados verificou-se que a Agenda 21 local ainda não foi implementada 

no arquipélago dos Açores. Embora 36% afirmem que já participou de alguma ação 

relacionada a este instrumento, foram apenas reuniões pontuais onde foi abordado este 

tema, mas nada foi feito para a sua implementação. Quanto aos 23% que afirmam ter 

participado de algo relacionado a sistemas de certificação, está relacionado às nomeações 

conquistadas na Região, no que diz respeito à Rede Mundial de Reservas da Biosfera da 

UNESCO. 

 

Segundo a perceção dos gestores das ONGA sobre as medidas adotadas para a 

sustentabilidade da ilha, verificou-se que todos mencionaram ações positivas, destacando-

se as ações desenvolvidas pelo governo como as políticas, plano e programas de 

preservação, conservação e valorização do ambiente. No que respeita à sustentabilidade, 

91% acreditam que o turismo praticado nos Açores ainda está em equilíbrio com a 

conservação do ambiente (Figura 36). Todavia, mencionaram que o aumento do fluxo 

turístico decorrente da abertura do espaço aéreo açoriano, em 2015, poderá trazer impactos 

negativos ao património caso não haja planeamento, gestão e monitorização adequados. Os 

9% que afirmam que não existe equilíbrio, diz respeito as ilhas de São Miguel e da 

Terceira, que possuem um maior fluxo turístico e, consequentemente, maiores impactos no 

património local. 
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Figura 36 - Perceção dos gestores das ONGA sobre a existência de equilíbrio entre o turismo e o ambiente 

nos Açores, por ilha 

 

Mesmo destacando alguns exemplos que demonstram a sustentabilidade do turismo no 

arquipélago, como as nomeações de áreas protegidas para as Reservas da Biosfera e a 

criação da Rota dos Fósseis, foram enfatizados alguns desafios que o arquipélago tem que 

ultrapassar para ser considerado de facto um destino turístico sustentável, a saber: a) 

planeamento mais participativo; b) políticas e estratégias adequadas; c) regularização e 

fiscalização da atividade turística; d) atenuar a sazonalidade; e) adequar a oferta à procura 

turística; f) educação e sensibilização ambiental; g) destino adequado do lixo; entre outros. 

 

Outra condicionante investigada é a relação que as ONGA possuem com o Governo 

Regional (Serviços de Ambiente, Direção Regional de Turismo e Áreas Protegidas/PNI), a 

comunidade local, o trade turístico e os turistas. Constatou-se que todos afirmaram que 

existe relação entre as ONGA e o Governo, onde foi mencionado que, embora não seja da 

forma ideal, existe sim diálogo. Exemplo dessa relação pode ser comprovada nas parcerias 

existentes para o desenvolvimento de algumas ações, como as campanhas de educação e 

sensibilização. Outro exemplo é a participação de um representante das ONGA no 

CRADS. Embora estas organizações estejam representadas neste Concelho, algumas não 

se encontram satisfeitas com esta representação: 

ONGA 19 – Açores: “As associações não-governamentais, as ONG, têm um 

representante. Que devia ser eleito entre as associações mas, até hoje, nunca constou 

que tenha sido. (…) Sei que há um que tem sido representado lá. Que não sei quem é. 

E julgo até que é de uma associação que apenas tem uma representação em São Jorge. 

Mas não é, especificamente, sediada em São Jorge. Tem uma representação. Julgo que 

é assim.” 

 

Quanto à relação das ONGA com as áreas protegidas, nomeadamente com os PNI, 73% 

afirmam que existe relação através de diálogo e parcerias, embora informem que não seja 
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da forma ideal. Grande parte desta relação tem como base as parcerias estabelecidas para 

desenvolverem ações de capacitação, educação e sensibilização ambiental: 

ONGA 04 – Açores: “Com o Parque Natural de Ilha temos uma relação muito 

estreita. Somo parceiros. Temos um protocolo assinado. (…) A nossa é a categoria 

basalto, que tem uma vertente que é promover as áreas protegidas, mas também, de 

alguma forma, dar um feedback no sentido de valoriza-las e de protege-las.” 

 

ONGA 09 – Açores: “No nosso caso, somos parceiros em termos de projeto. 

Portanto, tudo o que desenvolvemos é dentro do Parque Natural, e há reuniões 

periódicas, um trabalho periódico que se tenta fazer com o Parque.” 

 

ONGA 10 – Açores: “Ano passado promovemos uma ação simultânea em todas as 

ilhas, a qual dá-lhe o nome de ‘Parque Aberto’. Contamos com a colaboração das 

entidades gestoras do Parque. E a colaboração pedida foi disponibilizada e foi 

excelente. Foi excelente. E houve formação e percursos em trilhos dos Parques 

Naturais, orientados pelas entidades que gerem o Parque.” 

 

 

Sobre a relação das ONGA com a comunidade local, 23% comunicaram que não existe 

relação, mas 77% confirmaram que existe, destacando a participação da comunidade nas 

ações desenvolvidas pelas ONGA, especialmente nas ações de promoção da cultura local e 

nas ações de educação e sensibilização ambiental. 

 

Sobre a perceção quanto à relação existente entre as ONGA e os turistas nos Açores, 

verificou-se a mesma percentagem que ocorre com a comunidade local: 77% afirmaram 

que existe e 23% disseram que não existe relação. Embora se possa considerar que a 

ligação das ONGA açorianas com os turistas ainda seja incipiente, foi possível testemunhar 

a participação direta dos turistas que visitam o arquipélago, em eventos culturais e em 

locais geridos por estas ONGA como os museus, centros interpretativos e cavidades 

vulcânicas (Figura 37). Ressalta-se que, embora alguns turistas participem de forma direta 

destas ações, muitos não têm conhecimento que é uma ONGA que desenvolve tais ações. 
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Figura 37 - Turistas visitando o Algar do Carvão e a Gruta do Natal, ambas geridas pela ONGA Os 

Montanheiros 

(Fonte: Deborah Estima). 

 

No que respeita à relação das ONGA com o trade turístico local, verificou-se que no 

período entre 2012 e 2017 as ONGA passaram a divulgar mais as suas ações, 

demonstrando o potencial que possuem para serem também atrativos turísticos, como por 

exemplo: a Gruta do Carvão (gerida pelos Amigos dos Açores); o Centro Ambiental do 

Priolo (gerido pela SPEA-Açores); os Centros de Ciência (geridos pelos OAA e OVGA); e 

o Algar do Carvão e a Gruta do Natal (geridos pelos Montanheiros) etc. A divulgação foi 

essencialmente realizada nas redes sociais (facebook) e nos postos de informações 

turísticas. O geoturismo no arquipélago foi fomentado pela ONGA Geoparque Açores 

através da promoção do património geológico da Região, “Passaporte Geoparque Açores”. 

O Passaporte tem um custo de 2 € (dois euros) e, mediante o carimbo adquirido nas visitas 

aos locais inseridos nos circuitos temáticos, são atribuídos prémios (Figura 38). 

 

 

Figura 38 - Passaporte Geoparque Açores - ONGA Geoparque Açores 

(Fonte: Deborah Estima). 

 



156 

 

Desta forma, ao analisar se as ONGA mensuraram os resultados advindos das suas ações, 

constatou-se que 64% analisaram os resultados, 27% não o fizeram e 9% informaram que 

esta ação não se aplicou à ONGA (Figura 39). Dos 64% das ONGA que analisam seus 

resultados, informaram que utilizam os seguintes procedimentos: desenvolvem pesquisas 

para este fim; relatórios de atividades; número de visitantes (museus, centros, cavidades 

vulcânicas, etc); número de participantes nas ações; e feedback das pessoas. Evidencia-se 

que as ONGA que recebem recursos anualmente do Governo Regional, mediante plano de 

trabalho, são obrigadas por lei a elaborarem um relatório técnico para comprovar as ações 

desenvolvidas e os resultados alcançados, sendo esta uma forma de mensurar os resultados. 

 

 

Figura 39 - Existência de mecanismos para medir as ações das ONGA nos Açores 

 

Da análise dos resultados observou-se que São Jorge é a única ilha onde todas as ONGA 

analisadas mensuraram os resultados advindos das suas ações. As duas ONGA, nas Flores 

e no Faial, que informaram que esta ação não se aplica, foram aquelas que iniciaram as 

suas atividades recentemente (AMBIFLORES e ASPEA-Açores) e ainda não possuem 

ações para mensurar (Figura 40). 

 

 

Figura 40 - Existência de mecanismos para medir as ações das ONGA nos Açores, por ilha 

 

No que respeita à utilização de indicadores  de sustentabilidade para verificar os resultados 

alcançados, contatou-se que 82% não utilizaram indicadores de sustentabilidade, 9% 
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declaram que não se aplicou à ONGA e apenas 9% afirmaram utilizar, designadamente o 

Geoparque Açores e a SPEA-Açores (Figura 41). No caso do Geoparque Açores, utiliza 

indicadores de sustentabilidade porque existe um padrão estabelecido a nível da Rede 

Nacional de Geoparques que tem que ser cumprido para manter a nomeação. Já a SPEA-

Açores, utiliza indicadores relacionados com as suas atividades e procuram discutir os 

dados com especialistas das áreas, como forma de avaliar os seus resultados. 

 

 

Figura 41 - Distribuição das ONGA, nos Açores, que utilizam indicadores de sustentabilidade para medir os 

seus resultados 

 

Embora 41% das ONGA não mensurem os seus resultados, verifica-se que 91% 

consideram que suas ações são participativas, afirmando que essa participação ocorre com 

o envolvimento da comunidade local e dos turistas em suas ações. Evidencia-se que os 9% 

que informam que esta questão não se aplica à sua organização, diz respeito à ONGA 

AMBIFLORES, na ilha das Flores, e à ONGA ASPEA-Açores, no Faial, que foram 

criadas recentemente, não possuindo resultados para medir esta participação (Figura 42). 

 

 

Figura 42 - Perceção dos responsável pelas ONGA sobre a existência de participação nas ações 

desenvolvidas por estas organizações nos Açores 

 

Examinando a perceção dos gestores das ONGA sobre  a eficiência destas organizações 

observou-se que 73% afirmaram que conseguem atingir os resultados esperados, 14% 

afirmaram que não são eficientes, 9% alegaram que esta questão não se aplica e 4% não 

souberam responder. Os 9% que informaram que esta questão não se aplica, diz respeito às 
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duas ONGA mencionadas acima, AMBIFLORES e ASPEA-Açores, que ainda não 

possuem dados para aferir a sua eficiência (Figura 43). 

 

 

Figura 43 - Perceção dos responsáveis pelas ONGA sobre a eficiência destas organizações nos Açores 

 

Outra condicionante também investigada foi a divulgação das ações desenvolvidas pelas 

ONGA. No geral as ONGA divulgaram as suas ações através de publicações, palestras, 

boca a boca e da participação de membros em congressos científicos. Contudo, 82% 

utilizaram os meios de comunicação social, designadamente a rádio local, internet e 

jornais. Algumas ONGA já divulgam suas ações nos postos de informações turísticas, 

disponibilizando algumas brochuras. Para além destes veículos de divulgação verificou-se 

que 90% das ONGA investigadas nos Açores possuem página nas redes sociais, 

nomeadamente o facebook. 

 

Para analisar o conhecimento e grau de envolvimento das ONGA entre si, os responsáveis 

legais destas organizações foram questionados sobre o seu conhecimento sobre as ONGA 

existentes na ilha. Praticamente todos (90%) têm conhecimento da existência de outras 

organizações na Região, mas apenas 18% conseguem elencar todas as organizações 

existentes na ilha onde atuam. Este resultado demonstra que a comunicação e parcerias 

entre as ONGA são reduzidas, existindo pouca cooperação para o desenvolvimento de 

ações conjuntas. Neste sentido, os resultados demonstram que não existe uma rede coesa 

entre estas organizações. 

 

4.2.2. Turismo, Ambiente e Áreas Protegidas 

 

A análise da percepção dos gestores do Governo Regional dos Açores, nomeadamente os 

diretores da Direção Regional do Turismo e dos Serviços de Ambiente, que são os mesmos 
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responsáveis pela gestão das Áreas Protegidas (PNI), permitiu perceber a compreensão que 

estes possuem sobre a atuação das ONGA nas nove ilhas do arquipélago, como também as 

relações existentes entre estas entidades. 

 

Em relação à gestão do turismo nos Açores, não existe uma pessoa responsável por ilha. 

Os serviços prestados pelas Delegações e Postos de Turismo na Região, faz-se 

fundamentalmente no âmbito do acolhimento e apoio, disponibilizando informações aos 

turistas e fornecendo auxílio aos residentes, nomeadamente no licenciamento e 

financiamento do setor turístico. Desta forma, para o Diretor Regional do Turismo, existe 

equilíbrio entre o turismo e a conservação do ambiente nos Açores. Sobre a atuação das 

ONGA, tem conhecimento da existência e ações de algumas organizações e enfatiza que 

desempenham um papel fundamental no que concerne à defesa e valorização do ambiente, 

bem como à promoção e conservação da natureza. Afirmou que existe parceria do Governo 

com algumas ONGA, citando como exemplo a colaboração dos Amigos dos Açores na 

criação da rede de trilhos, reconhecendo assim o know-how da organização para o 

desenvolvimento deste produto turístico. Assim, considera que as ONGA podem colaborar 

com o Governo no que concerne ao planeamento e gestão do turismo nas áreas mais 

sensíveis, sendo consideradas grupos de pressão na defesa do ambiente. 

 

Os Diretores de Ambiente e dos PNI dos Açores consideram que existe equilíbrio entre o 

turismo e o ambiente em todo o arquipélago, devido ao baixo fluxo de turistas nas ilhas, 

com exceção de São Miguel. Sobre a perceção da atuação das ONGA, grande parte dos 

Diretores de Ambiente tem conhecimento das organizações existentes nas suas respetivas 

ilhas, mas não sabem exatamente quais ações desenvolvem e consequentemente o seu 

papel na conservação do ambiente e na sustentabilidade do turismo. Todavia, foi observado 

que alguns Diretores conhecem profundamente a realidade da ilha onde atua, 

nomeadamente a gestão do ambiente e a atuação das ONGA, como é o caso das ilhas de 

Santa Maria e do Pico. Foi confirmada a existência de parcerias entre o Governo e as 

ONGA, especialmente relacionada a ações de educação e sensibilização ambiental. Neste 

cenário, observa-se que algumas ONGA possuem mais visibilidade, junto aos Diretores de 

Ambiente, tais como: Os Montanheiros, Os Amigos dos Açores e SPEA-Açores. E neste 

caso, evidencia-se que estas desenvolvem ações e projetos específicos na área do turismo. 
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4.3. Análise Comparativa - Fernando de Noronha e Açores 

 

Da análise dos resultados observou-se a realidade de cada arquipélago no que tange a 

atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo, possibilitando cruzar os dados para 

proceder a uma análise comparativa. Estas comparações permitem refletir sobre as 

condicionantes que estão relacionadas com a atuação destas organizações no turismo, e dá 

base para as considerações finais que culminam na apresentação de um modelo estratégico 

de desenvolvimento do turismo sustentável em ilhas, onde as ONGA são inseridas como 

atores importantes, contribuindo para um turismo mais participativo, ético, inclusivo e 

responsável. 

 

Na Tabela 14, apresentam-se as semelhanças e diferenças da atuação das ONGA em FN e 

nos Açores, uma vez que é importante identificar a realidade vivida em cada arquipélago, 

para dar apoio à análise comparativa. 

 

Tabela 14 - Comparação da atuação das ONGA nos Arquipélagos de FN e Açores 

 FERNANDO DE NORONHA AÇORES 

Parte I 

Perfil do 

entrevistado e da 

organização 

67% Atuam local 64% Atuam local 

67% Abrangência específica 64% Abrangência específica 

67% Possuem ligação com o Governo 23% Possuem ligação com o Governo 

33% Possuem limitações financeiras 55% Possuem limitações financeiras 

Parte II 

Turismo 

67% Atuam diretamente com o turismo 64% Atuam diretamente com o turismo 

33% Atuam indiretamente com o turismo 23% Atuam indiretamente com o turismo 

67% Desenvolvem projeto de turismo 45% Desenvolvem projeto de turismo 

100% Afirmam que existem vantagens em atuar com o 

turismo 

91% Afirmam que existem vantagens em atuar 

com o turismo 

67% Afirmam que existem limitações em atuar com o 
turismo 

45% Afirmam que existem limitações em atuar 
com o turismo 

100% Afirmam que as ONGA auxiliam no planeamento e 

gestão do turismo 

100% Afirmam que as ONGA auxiliam no 

planeamento e gestão do turismo 

100% Afirmam que promovem impactos e mudanças 
sociais 

95% Afirmam que promovem impactos e 
mudanças sociais 

67% Afirmam que o apoio financeiro influencia ONGA 

atuar com o turismo 

95% Afirmam que o apoio financeiro influencia 

ONGA atuar com o turismo 

88% Participam dos instrumentos de planeamento e gestão 
do turismo 

51% Participam dos instrumentos de 
planeamento e gestão do turismo 

Parte III 

Sustentabilidade 

67% Afirmam que há equilíbrio entre o turismo e o 

ambiente 

91% Afirmam que há equilíbrio entre o turismo e 

o ambiente 

100% Afirmam que existe relação da ONGA com a 
comunidade local 

77% Afirmam que existe relação da ONGA com 
a comunidade local 

100% Afirmam que existe relação da ONGA com os 

turistas 

77% Afirmam que existe relação da ONGA com 

os turistas 

100% Afirmam que existe relação da ONGA com as áreas 
protegidas 

73% Afirmam que existe relação da ONGA com 
as áreas protegidas 

0% Utilizam indicadores de sustentabilidade 5% Utilizam indicadores de sustentabilidade 

100% Consideram suas ações participativas 91% Consideram suas ações participativas 

Parte IV 

Gestão 

67% Analisam os resultados advindos das suas ações 
59% Analisam os resultados advindos das suas 
ações 

100% Consideram a ONGA eficiente 73% Consideram a ONGA eficiente 

100% Conhecem as ONGA existentes na ilha 90% Conhecem as ONGA existentes na ilha 
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A única variável, cujos resultados são exatamente iguais nos dois arquipélagos, está 

relacionada com a percepção dos gestores das ONGA em acreditar que podem auxiliar no 

planeamento e na gestão do turismo em ilhas. Mesmo existindo organizações que não 

desenvolvem ações ligadas ao turismo, todas acreditam que podem contribuir para um 

turismo mais responsável na ilha, demonstrando assim o potencial que estas ONGA 

possuem na sustentabilidade da atividade (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Lista das contribuições das ONGA para a sustentabilidade do turismo em FN e Açores 

CONTRIBUIÇÕES DAS ONGA PARA A SUSTENTABILIDADE DO TURISMO EM FN E AÇORES  

a) Conservar, gerir e monitorar o património; 

b) Gerar renda para a comunidade local; 

c) Resgatar e promover a identidade local; 

d) Formar guias de ambiente; 

e) Desenvolver material informativo trilingue; 

f) Promover turismo de qualidade; 

g) Envolver a comunidade no turismo; 

h) Fornecer infraestruturas, produtos e serviços turísticos; 

i) Fornecer informações técnicas sobre os possíveis impactos decorrentes da atividade turística no ambiente; 

j) Participar nos Conselhos (Turismo, Ambiente/CRADS e Áreas Protegidas); 

k) Participar do planeamento, gestão e monitorização do turismo; 

l) Sensibilizar a comunidade e os políticos para a importância da sustentabilidade do turismo e a conservação do ambiente. 

 

 

Relativamente às similaridades identificadas na atuação das ONGA nos dois arquipélagos, 

verificam-se 12 variáveis (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Observações sobre as similaridades de atuação entre as ONGA dos arquipélagos de FN e Açores 

SIMILARIDADES OBSERVAÇÕES 

Atuação 

Observou-se que as ONGA que têm uma atuação nacional possuem mais infraestruturas e desenvolvem 
mais ações. Contudo, esta não é uma condicionante, visto ter sido possível observar algumas ONGA nos 

Açores que atuam a nível local e que possuem excelentes infraestruturas, com resultados positivos no 

que respeita a conservação do ambiente, promovendo contributos para a sustentabilidade do turismo na 
Região. 

Abrangência da atuação 

Verificou-se que as ONGA que possuem uma atuação específica, possuindo propósitos particulares, 

como por exemplo a conservação de apenas um animal (tartaruga, golfinho, ave, etc.), são a grande 
maioria nos dois arquipélagos. No caso dos Açores, quanto maior o número de ONGA por ilha, maior é 

o número de organizações que possuem uma atuação específica. Destas, algumas são as que possuem 

uma atuação mais representativa e consequentemente com maiores resultados. Quanto às ações gerais 
que estas organizações desenvolvem nos dois arquipélagos, destaca-se: a conservação e valorização do 

ambiente; sensibilização e educação ambiental; sustentabilidade da ilha; promoção do património local; 

envolvimento comunitário; fomento de parcerias; criação de leis e decretos; entre outras. 

Atua diretamente com o 

turismo 

Nos dois arquipélagos existem ONGA que atuam diretamente com o turismo (67% em FN e 77% nos 
Açores). Também foi possível verificar o interesse de algumas, futuramente virem a desenvolver ações 

ligadas ao turismo, demonstrando a visibilidade que os gestores destas organizações possuem nas mais-

valias que esta atividade pode trazer para o ambiente, para a sustentabilidade da ilha e para a ONGA. 

Atua com o turismo de 

forma indireta 

Mesmo existindo ONGA que atuam apenas de forma indireta no turismo, é importante também realçar a 

grande importância desta atuação, trazendo contributos relacionados com as políticas públicas do 

turismo através da participação nas discussões relacionadas com o planeamento, gestão e monitorização 
da atividade nas ilhas. 

Existência de vantagens em 

atuar com o turismo 

Nos dois arquipélagos, todas as ONGA investigadas acreditam que existem vantagens em desenvolver 

ações ligadas ao turismo, com exceção de duas nos Açores que têm como objetivo a proteção dos 
animais domésticos, não tencionando desenvolver tais ações. De entre as principais vantagens 

elencadas, destacam-se a possibilidade de dar a conhecer aos turistas o trabalho desenvolvido e 

monitorar o impacto do turismo no ambiente. 
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SIMILARIDADES OBSERVAÇÕES 

Existência de limitações em 
atuar com o turismo 

Praticamente metade das ONGA nos dois arquipélagos afirmou possuir limitações para desenvolver 

ações ligadas ao turismo. Das limitações citadas, as que possuem semelhanças são: falta de recursos 

financeiros e de pessoas capacitadas em turismo. 

Influência do apoio 
financeiro para as ONGA 

atuarem com o turismo 

Grande parte das ONGA investigadas alegam que o apoio financeiro influencia a organização de atuar 
com o turismo. As que afirmaram isso em FN, são as que já atuam com o turismo. Nos Açores, verifica-

se que algumas ONGA não concordam que exista essa influência, mas estas são as que já desenvolvem 

ações ligadas diretamente com o turismo, como a gestão de cavidades vulcânicas, onde arrecadam 
recursos financeiros com valores representativos (25 mil visitantes/ano), mantendo a sustentabilidade 

económica da organização. 

Promovem impactos e 
mudanças sociais 

Todas as ONGA investigadas nos dois arquipélagos acreditam que suas ações podem promover algum 
tipo de impacto e mudança social, com exceção de uma organização nos Açores que não soube 

identificar quais seriam esse impactos e mudanças. Desta forma, foram elencados tais contributos: 

turismo de qualidade; envolver a comunidade local no turismo; guias de ambiente qualificados; material 
informativo trilingue; infraestruturas, produtos e serviços turísticos; geração de renda para a 

comunidade local; sensibilizar a comunidade e os políticos para a importância da sustentabilidade do 

turismo e a conservação do ambiente; resgate e promoção da identidade local; diminuição da 
sazonalidade; entre outros. 

Analisam os resultados 
advindos das suas ações 

Praticamente metade das ONGA nos dois arquipélagos analisam os resultados advindos das suas ações. 

Contudo, esta análise centra-se mais em números, como o número de participantes nas atividades, não 
alargando esta análise para os processos participativos e formas de contribuições para as políticas 

públicas. Destaca-se que nos Açores as ONGA cadastradas a nível Regional recebem apoio do Governo 

para desenvolverem suas ações, sendo assim obrigadas a elaborar um relatório técnico para comprovar 
as ações desenvolvidas e os resultados alcançados, sendo esta a forma mais utilizada para mensurar os 

resultados no arquipélago. 

Utilizam indicadores de 

sustentabilidade 

Verificou-se que nenhuma ONGA utiliza indicadores de sustentabilidade, com exceção de duas 

açorianas: Geoparque Açores e SPEA-Açores. No caso do Geopqrue Açores, é obrigado a seguir um 
padrão estabelecido pela Rede Nacional de Geoparques que tem que ser cumprido para manter a 

nomeação. É importante informar que, embora as ONGA em FN possuam uma atuação mais efetiva, 

nenhuma utiliza indicadores de sustentabilidade. Assim, apesar de tais indicadores serem ferramentas 
importantes no que respeita a sustentabilidade, ainda está longe de ser verificada na prática. 

Consideram suas ações 
participativas 

Com exceção de duas ONGA nos Açores, que foram criadas recentemente, todas as organizações 

investigadas afirmam que suas ações são participativas, identificando a participação da comunidade 
e/ou turistas nas ações de educação e sensibilização ambiental e na promoção da cultura local. Mesmo 

obtendo esses resultados, observou-se que algumas ONGA nos Açores se queixam da pequena 

participação e envolvimento da comunidade local. Para além disso, nos Açores, a relação com os 
turistas só ocorre com algumas ONGA, principalmente aquelas que gerem centros de visitantes, museus 

e cavidades vulcânicas. Para além disso, é importante mencionar que esta participação é apenas 

referenciada como a participação da comunidade local e dos turistas nas suas ações, não abrangendo 
todo o processo participativo que deveria de facto ser fomentado pelas ONGA e que deveria ser um dos 

métodos de legitimação destas organizações. 

Conhecimento das ONGA 
existentes 

Quanto ao conhecimento sobre as ONGA existentes na ilha, praticamente todas se conhecem nos dois 
arquipélagos. Contudo, observou-se que nos Açores não existem muitas ações desenvolvidas em 

parceria, entre várias ONGA. Foram verificadas ações conjuntas entre algumas organizações, mas é 

algo pontual. Dessa forma, pode-se afirmar que não existe uma rede de relações coesa entre estas 
organizações, nos Açores. 

 

 

 

No que respeita às diferenças encontradas nos dois arquipélagos, é relevante mencionar 

que é de grande importância analisar estes resultados para perceber as condicionantes 

associadas à atuação das ONGA no turismo. Estes resultados contribuem de forma 

significativa para as conclusões necessárias para a proposta do modelo de desenvolvimento 

sustentável do turismo em ilhas (Tabela 17). 
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Tabela 17 - Observações sobre as diferenças na atuação entre as ONGA dos arquipélagos de FN e Açores 

DIFERENÇAS OBSERVAÇÕES 

Ligação com o Governo 

Em FN a maioria das ONGA possui ligação direta com o Governo, possuindo algum vínculo e usufruindo 

de apoio técnico e/ou financeiro. Nos Açores a realidade é bem distinta, havendo apenas uma ONGA que 
possui as mesmas características (Geoparque Açores). O facto de 77% não quererem estabelecer ligação 

direta com o Governo Regional é justificado na decisão de não pretenderem ter vínculos com a política e o 

poder local, ficando assim livres para agir de acordo com os seus objetivos, sem ter que ceder a pressões 
políticas. Contudo, é importante sublinhar que a ligação direta existente entre Governo e ONGA em FN 

ocorre a nível Federal, onde estas organizações conseguem atuar dentro dos princípios da sustentabilidade 

e muitas vezes denunciando as irregularidades ou ausência do Governo local (Administração da ilha) nas 
questões ligadas ao ambiente e sustentabilidade como um todo. 

Possuir limitações 

financeiras 

Nos dois arquipélagos todas as ONGA mencionaram algum tipo de limitação na sua atuação. Em FN a 

principal limitação está relacionada com a falta de pessoas qualificadas para trabalhar nas ONGA. Embora 

esta mesma limitação exista para os Açores, a principal limitação elencada é a falta de recursos financeiros 
para desenvolver suas ações. Este dado pode indicar que, se as ONGA nos Açores passarem a atuar com o 

turismo e a elaborar projetos para obterem recursos financeiros advindos de outras fontes, como 

instituições internacionais e empresas privadas, esta limitação possa ser amenizada. Um fator positivo para 
os Açores é a existência de uma universidade, com cursos na área do ambiente e do turismo, formando 

anualmente profissionais capacitados. Neste caso, a contratação destes profissionais pelas ONGA para 

desenvolverem ações e projetos poderá contribuir também para a geração de emprego e renda para a 
comunidade local. 

Desenvolver projetos de 

turismo 

Embora exista uma diferença significativa no número de ONGA que desenvolvem projetos ligados 

diretamente ao turismo nos dois arquipélagos, o que se observa é que as que desenvolvem tais projetos 
possuem infraestruturas mais organizadas para visitação e conseguem alcançar mais resultados ligados aos 

objetivos estatutários da organização, nomeadamente a educação e sensibilização ambiental. Contudo, 

como foi dito anteriormente, desenvolver projetos ligados ao turismo não pode ser colocado como uma 
condicionante, para que as ONGA sejam mais eficientes ou contribuam mais para a sustentabilidade da 

atividade. E neste sentido, o importante aqui é refletir sobre a perceção dos gestores destas organizações 

sobre as mais-valias que o turismo pode trazer para a sustentabilidade da ilha como um todo e para a 
autossustentabilidade da própria ONGA. 

Participação em 
instrumentos de 

planeamento e gestão do 

turismo na ilha 

Embora se tenha verificado a participação de ONGA nos oito instrumentos de planeamento e gestão do 

turismo nos dois arquipélagos, apenas em FN é que esta participação é mais efetiva. Evidencia-se que, nos 
Açores, muitas ONGA não participaram ou não souberam responder, se tinham colaborado com algo 

relacionado com tais instrumentos, demonstrando a distância que ainda existe entre estas organizações e o 

desenvolvimento do turismo. Ou seja, embora acreditem que possam colaborar para a sustentabilidade do 
turismo na ilha, algumas ONGA nos Açores ainda não conseguem contribuir efetivamente. 

Existência de equilíbrio 
entre o turismo e o 

ambiente 

Verifica-se que a diferença observada na perceção dos responsáveis das ONGA investigadas sobre a 

existência de equilíbrio entre o turismo e o ambiente, corrobora com o estado atual de sustentabilidade dos 

dois arquipélagos, como também com as políticas públicas de desenvolvimento do turismo. Ou seja, em 
FN foi identificado como em desequilíbrio e nos Açores foi considerado em equilíbrio. O facto de 

perceber que não existe equilíbrio entre o turismo e o ambiente pode também ser uma das condicionantes 

para que as ONGA passem a atuar mais ativamente na sustentabilidade do turismo em ilhas, como ocorre 
em FN. 

Eficiência das ONGA 

Quanto à eficiência das ONGA apenas em FN é que todas as organizações afirmaram alcançar os objetivos 

pretendidos. Nos Açores apenas 77% se consideram eficientes, demonstrando que a atuação das ONGA na 
Região ainda precisa ser melhorada, trazendo assim mais resultados positivos para o ambiente e 

consequentemente para a sustentabilidade no geral. A questão da eficiência é algo complexo que deve ser 

tratada com maior profundidade em estudos futuros, identificando detalhadamente todos os fatores 
envolvidos. 

 

 

Embora não tenha sido alvo desta investigação analisar a perceção da comunidade local e 

do trade turístico, esta é uma informação valiosa para um destino que procura a 

sustentabilidade do turismo. Desta forma, verificou-se de forma empírica que, ao contrário 

do que ocorre em FN, nos Açores não existe um grande envolvimento das ONGA com 

estes atores, sendo necessário criar sinergias. Destaca-se que a formação de uma rede de 

relações entre todos os atores envolvidos no turismo é um passo fundamental para 

fomentar um turismo responsável, participativo, ético e inclusivo na Região. 
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Isto posto, é importante enfatizar que a dimensão da população em estudo (nº ONGA) e as 

singularidades de cada ilha, nomeadamente a estrutura política local, são fortes 

condicionantes que influenciam a atuação destas organizações e consequentemente os 

resultados alcançados, seja na conservação do ambiente, seja na sustentabilidade do 

turismo. 

 

Desta forma, embora possuam características físicas similares (isolamento, formação 

vulcanológica, ilha de pequena dimensão etc.), são notórias as diferenças existentes entre 

os dois arquipélagos, quer no desenvolvimento do turismo como no papel desempenhado 

pelas ONGA. Em FN, pode-se dizer que a atividade turística se encontra consolidada, onde 

o Governo (Administração Geral) promove as políticas públicas principalmente através da 

criação de leis e planos estratégicos de fomento ao turismo sustentável, como as restrições 

do fluxo turístico e as medidas de conservação e promoção do ambiente. Todavia, a 

Administração Geral ainda necessita disponibilizar e/ou melhorar as infraestruturas básicas 

e turísticas, como por exemplo a questão do lixo, água e saneamento básico, que são 

problemas sérios para a sustentabilidade na ilha. 

 

Nos Açores, o turismo está passando por uma fase de crescimento, onde o Governo está 

investindo em infraestruturas e promoção, com o intuito de aumentar o fluxo turístico na 

Região. Todo o arquipélago inicia uma nova fase económica, onde a atividade turística 

aparece como uma das possibilidades de desenvolvimento local. Neste processo, as 

políticas públicas começam a ser vistas como uma mais-valia para o desenvolvimento 

sustentável do turismo, surgindo assim os planos estratégicos e de marketing. 

 

Em relação às áreas protegidas, em FN elas possuem gestão nacional, tendo nas medidas 

adotadas, um peso maior que a própria Administração Geral da ilha. E neste cenário, todos 

os atores envolvidos na atividade turística (empresas, Governo, comunidade local e 

turistas) reconhecem a importância do papel das ONGA para a conservação do ambiente e 

para a promoção de um turismo mais responsável na ilha. Apesar disso, embora a ilha seja 

divulgada como um destino sustentável, a operacionalização da sustentabilidade ainda está 

longe de ocorrer, existindo problemas graves como: lixo, água, saneamento básico, saúde, 

altos preços praticados, agricultura local, dependência do continente, entre outros. Neste 
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cenário, as ONGA possuem um papel fundamental na monitorização do ambiente através 

de ações de denúncia aos órgãos competentes das irregularidades existentes na ilha. 

 

No arquipélago dos Açores, em consonância com a atividade turística, as áreas protegidas 

também vêm passando recentemente por um período de restruturação através da criação 

dos PNI e respetivas políticas ambientais. Contudo, não foi observado, por parte do 

Governo, o conhecimento da existência de todas as ONGA no arquipélago, e 

consequentemente o reconhecimento da importância do papel destas organizações para a 

promoção de um turismo mais responsável nos Açores. Por outro lado, embora cada ilha 

possua as suas particularidades e fragilidades, o arquipélago tem investido recursos para 

promover a sustentabilidade, podendo ser considerado um destino insular sustentável. 

 

Dito isto, os resultados alcançados com o estudo empírico deram suporte para a proposta 

apresentada de um modelo estratégico de turismo que tem como base a participação das 

ONGA no planeamento, gestão, monitorização e valorização do turismo em ilhas (Figura 

44). Os resultados permitem afirmar que este modelo já se encontra em funcionamento no 

arquipélago de Fernando de Noronha, sendo este um dos motivos para investigar este 

território insular, servindo de base para ser implementado no arquipélago dos Açores. 

 

 

Figura 44 - Modelo proposto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo em territórios insulares 

(Fonte: Elaborada pelo autor). 
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Segue uma análise SWOT da atuação das ONGA dos Açores na sustentabilidade do 

turismo, dando suporte para a implementação do modelo proposto (Tabela 18). Esta 

ferramenta utiliza como comparação a atuação das ONGA na sustentabilidade do turismo 

em FN. Desta forma, auxilia na análise de cenários e tem como base a realidade local das 

ONGA açorianas. O intuito é que estas organizações passem a integrar a rede de atores 

envolvidos no planeamento, gestão e monitorização do turismo nas nove ilhas, facilitando 

a tomada de decisão e a definição de políticas e estratégias adequadas, participativas, éticas 

e responsáveis. 

 

Tabela 18 – Análise Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats (SWOT) da atuação das ONGA na 

sustentabilidade do turismo nos Açores 

FORÇAS FRAQUEZAS 

- Know-how das ONGA sobre o património ambiental da Região. 

- Elevado número de ONGA locais, com objetivos distintos, 

possibilitando a promoção de produtos e serviços turísticos 
diversificados e atrativos (ex: cavidades vulcânicas, observação 

de aves, trilhos, geoturismo, património cultural relacionado com 

a história baleeira nos Açores, artesanato, etc.). 
- Número de ONGA que já possuem infraestruturas para visitação 

turística com produtos locais. 

 

- Limitadas parcerias entre as ONGA. 

- Processos participativos ainda pouco consolidados. 

- Gestão ineficiente de algumas ONGA. 
- Falta de equipa qualificada (funcionários, estagiários e 

voluntários). 

- Falta de interesse dos responsáveis pelas ONGA em contribuir 
para a sustentabilidade do turismo nos Açores. 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Tornar-se um caso de estudo em Portugal de um território 

nacional que consegue operacionalizar o equilíbrio entre a 

conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento 
sustentável de um turismo responsável, ético, inclusivo e 

participativo (pela inserção das ONGA no planeamento, gestão e 
monitorização do turismo).  

- Potencial do património natural existente na Região com 

características endémicas. 
- Aumento do fluxo turístico na Região. 

- Interesse do Governo em promover a sustentabilidade do 

arquipélago (ambiente e turismo). 
- Reconhecer o importante papel das ONGA na sustentabilidade 

do turismo, criando sinergias e redes de parcerias. 

- Elevar o patamar de diferenciação, notoriedade e qualidade dos 
produtos e serviços turísticos oferecidos na Região, em 

articulação com as ONGA, como forma de promover um turismo 

sustentável e a notoriedade do destino. 
- Dinamizar a atuação das ONGA, frequentemente ligadas à 

conservação do ambiente, alargando o seu papel como 

dinamizadoras de experiências participativas, inclusivas, éticas, 
responsáveis, únicas e enriquecedoras. 

 

- Falta de reconhecimento e interesse do Governo Regional sobre 

o papel das ONGA na sustentabilidade do turismo nos Açores. 

 

 

 

A combinação destes dois panoramas, interno e externo, e das suas variáveis (forças, 

fraquesas, oportunidade e ameaças), facilita a análise e a tomada de decisões na definição 

das estratégias mais adequadas. Ao analisar as variáveis forças o oportunidades, verifica-se 

que a Região possui um grande potencial para tirar partido dos pontos fortes das ONGA e 

aproveitar as oportunidade detectadas, nomeadamente o interesse do Governo em 
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promover a sustentabilidade do arquipélago, podendo tornar-se num caso de boas práticas 

a nível nacional. 

 

É importante tirar partido dos pontos fortes, particularmente o know-how das ONGA sobre 

o património ambiental da Região e o elevado número destas organizações, que podem 

contribuir para a sensibilização ambiental, disponibilizar experiências únicas e contribuir 

para a imagem do destino, minimizando com isso os efeitos da ameaça, fazendo com que o 

Governo tenha interesse e reconheça o papel das ONGA na sustentabilidade do turismo 

nos Açores. 

 

Desta forma, é necessário aproveitar o aumento do fluxo turístico na Região, cuja procura 

centra-se no património (natural e cultural), juntamente com o interesse do Governo em 

promover a sustentabilidade do arquipélago, para evidenciar o importante papel que as 

ONGA podem assumir na sustentabilidade do turismo na Região. Ou seja, é preciso o 

reconhecimento deste papel, pelo Governo e pelas próprias ONGA, aproveitando estas 

orportunidades, para desenvolver estratégias que fomentem uma gestão mais eficiente 

destas organizações, contribuindo para que as mesmas desenvolvam ações de forma ética, 

responsável, participativa e em rede. Portanto, os resultados da análise SWOT permitem 

notar que existe um número mais elevado de pontos fortes e oportunidades, que de 

fraquezas e ameaças, demonstrando o potencial que estas organizações possuem para 

implementar o modelo de desenvolvimento turístico proposto. 
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CAPÍTULO 5 - DISCUSSÃO, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1. Discussão e Conclusões 

 

Esta tese teve como principal objetivo expandir o conhecimento sobre o papel das ONGA 

na sustentabilidade do turismo em ilhas, procurando perceber como estas organizações 

podem ser importantes no desenvolvimento de um turismo sustentável. Neste sentido, 

trouxe exemplos reais e possíveis de dois destinos insulares, FN e Açores, contribuindo 

para a reflexão da importância das ONGA no planeamento, gestão e monitorização desta 

atividade.  

 

Os dois estudos de caso possibilitaram conhecer realidades específicas de destinos 

turísticos insulares, como também perceber as condicionantes associadas a atuação das 

ONGA na sustentabilidade do turismo e seus contributos. Desta forma, a comparação das 

variáveis estudadas nos dois arquipélagos permitiu confirmar que existem muito mais 

semelhanças do que diferenças na atuação das ONGA, onde todas acreditam que estas 

organizações podem auxiliar no planeamento e na gestão do turismo em ilhas, contribuindo 

assim para a promoção de um turismo mais responsável, inclusivo, ético e participativo. 

 

Assim, tendo em atenção o contexto de mudança e as singularidades dos territórios 

insulares, em que a conservação do ambiente e a gestão sustentável da atividade turística 

são imperativos, sumarizam-se as respostas às questões de investigação inicialmente 

colocadas: 

  

1) Quais as condicionantes para que as ONGA desenvolvam ações ligadas ao 

turismo? 

 

Em FN as condicionantes associadas a atuação positiva das ONGA no turismo ocorre 

principalmente devido a três fatores: 

- Porque é notória a perceção dos gestores das ONGA sobre a importância do papel da 

organização na sustentabilidade do turismo, como também as vantagens advindas em atuar 

com esta atividade, possibilitando contributos em todos os níveis. E neste sentido a 
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participação ativa nos instrumentos de planeamento, gestão e monitoramento da atividade é 

fator decisivo para a sustentabilidade; 

- Porque o Governo local percebe estas organizações como uma mais-valia para a 

sustentabilidade da ilha, reconhecendo e valorizando o seu papel e envolvendo-as nas 

políticas públicas locais; 

- Porque o facto de existir desequilíbrio entre o turismo e a conservação do ambiente em 

FN faz com que as ONGA sintam a necessidade de atuar em prol da sustentabilidade da 

ilha, auxiliando principalmente na gestão das áreas protegidas. 

 

Nos Açores, esta realidade ainda não ocorre, cujos motivos podem estar relacionados com 

a postura, de certa forma, passiva de algumas ONGA, como também o desconhecimento e 

a falta de valorização e controle por parte do Governo Regional.  Exemplos disso são as 

ONGA que desenvolvem apenas pequenas ações, não tendo interesse em empenhar-se para 

atingir e ir além dos seus objetivos estatutários. Na verdade, algumas não conseguem ver 

as vantagens advindas em atuar com o turismo, e consequentemente não participam de 

forma ativa nos instrumentos de planeamento, gestão e monitoramento da atividade. 

Embora algumas ONGA estejam relativamente consolidadas e contribuam para a 

sustentabilidade do turismo no arquipélago, a atuação de grande parte ainda é pontual, 

dependente de recursos advindos do Governo e não conseguindo obter resultados 

significados para serem consideradas efetivas. Esta falta de capacidade na gestão da 

própria ONGA, demonstra o caminho ainda longo que estas organizações precisam 

percorrer para poderem contribuir de facto para a conservação do ambiente, e para a 

sustentabilidade do turismo. 

 

Um outro fator chave, é a cultura local açoriana, que não tem uma postura pró-ativa. Ao 

contrário do Brasil, não existe a participação ativa da sociedade civil em processos 

participativos, nomeadamente nas questões relacionadas com a conservação do ambiente e 

a sustentabilidade do turismo. Desta forma, é de extrema importância refletir sobre os 

processos participativos que devem legitimar estas organizações. Embora o presente estudo 

não tenha como objetivo principal aprofundar esta questão, os resultados alcançados 

permitem verificar que em algumas situações a participação efetiva da comunidade local 

parece não acontecer, onde 23% das ONGA afirmaram que uma das limitações é o 
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envolvimento da comunidade. Para além disso, as metodologias utilizadas por grande parte 

das ONGA para medir a eficiência das suas ações estão centradas em números (de 

participantes, de pessoas formadas, de visitantes etc.), faltando medir também os resultados 

qualitativos, que são de extrema importância para analisar e validar seus objetivos 

estatutários. 

 

Respetivamente ao papel ocupado pelas ONGA no turismo nos Açores, embora 9% não 

vejam as vantagens advindas em atuar com o turismo para a concretização dos seus 

objetivos e para a sustentabilidade da ilha, todas acreditam que pode contribuir para o 

planeamento e gestão da atividade. Contudo, algumas não conseguem efetivar esse 

contributo. Isso ocorre, em grande parte, pelos motivos mencionados acima. Para 

modificar esta realidade, é necessário estarem cientes da importância da sua atuação, 

possuírem interesse e sobretudo estarem preparados para assumirem este papel e suas 

respetivas responsabilidades. 

 

Um outro enfoque que chamou a atenção é a evidência de que grande parte das ONGA que 

desenvolvem ações concretas, com resultados positivos nos dois arquipélagos, possui 

funcionários contratados. Embora esta não seja uma regra, o facto de existirem 

funcionários e estagiários nas ONGA possibilita um tempo maior de trabalho dos 

envolvidos e, consequentemente, o desenvolvimento de mais ações, para além de gerar 

emprego. Destaca-se também o facto de que, se as ONGA possuírem funcionários, 

estagiários e/ou voluntários com formação na área do turismo, viabiliza as mesmas 

desenvolverem ações mais adequadas e coerentes nesta área, com resultados mais 

representativos. Embora não tenha sido encontrada na literatura referências sobre esta 

afirmação, pôde-se comprovar através dos resultados do presente estudo. Verificou-se que 

as ONGA que possuem funcionários contratados, especificamente para desenvolver ações 

de gestão e desenvolvimento de atividades, conseguem alcançar mais resultados, quer para 

a conservação do ambiente, como para a sustentabilidade do turismo na ilha. 

 

Com base nos resultados alcançados, nomeadamente a análise SWOT, é possível verificar 

que os desafios estratégicos elencados são exequíveis, onde os fatores chaves estão no 

reconhecimento da importância das ONGA por parte do Governo, do trade turístico, da 
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comunidade local e dos gestores destas organizações. Para além disso, é necessária uma 

preparação adequada dos gestores das ONGA para administrarem de forma correta estas 

organizações e, sobretudo, na decisão dos mesmos em assumirem este papel, direcionando 

os Açores como um destino turístico único, de experiências memoráveis, participativas e 

inclusivas. Mais uma vez, não foi possível encontrar na literatura referências para esta 

afirmação, sendo este mais um contributo do estudo para o conhecimento científico, 

sinalizando linhas orientadoras para a melhoria da atuação das ONGA em ilhas. 

 

Assim, pode-se concluir que estas são as principais condicionantes que confirmam o 

motivo de, em FN, este modelo de desenvolvimento do turismo funcionar de forma eficaz, 

possibilitando contributos mais significativos para a sustentabilidade do turismo na ilha. 

Nos Açores, o mesmo ainda não ocorre, mas os resultados observados permitem confirmar 

que já existem casos positivos de algumas ONGA, como por exemplo a SPEA-Açores, 

destacando-se o potencial que há para contribuírem de forma mais efetiva para a 

sustentabilidade do turismo nas ilhas onde atuam. 

 

Estes resultados permitem direcionar alguns desafios a serem ultrapassados, como também 

ações estratégicas a implementar, tais como: 

- Existir um controle mais eficiente, por parte do Governo e dos gestores das ONGA, do 

funcionamento e gestão das ONGA como forma de criar sinergias e auxiliar no 

funcionamento destas organizações; 

- Promover formações sobre associativismo, mecanismos participativos, conservação do 

ambiente e sustentabilidade do turismo; 

- Fomentar acordos que visem a contratação de funcionários e voluntários nas ONGA; 

- Sensibilizar o Governo, ONGA, trade turístico, comunidade local e visitantes sobre a 

importância das ONGA na sustentabilidade do turismo; 

- Articular e fomentar parcerias entre as ONGA, o Governo e o trade turístico, como 

também com as outras ONGA existentes na Região. 
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 2) De que forma a atuação das ONGA pode contribuir para a sustentabilidade do 

turismo em ilhas? 

 

Tratando-se dos contributos das ONGA para o planeamento e a gestão do turismo, 

identificados nos dois arquipélagos, verifica-se que os mesmos correspondem aos citados 

na literatura (Lavini, 2002; Rabinovici, 2009; Rabinovici e Lavini, 2005) (Figura 19). 

Destaca-se que estes contributos foram identificados em níveis distintos em cada 

arquipélago, como também em ilha. 

 

Tabela 19 - Contributos das ONGA para o planeamento e gestão do turismo em FN e Açores 

CONTRIBUTOS DAS ONGA PARA O PLANEAMENTO E A GESTÃO DO TURISMO 

a) Conservar, gerir e monitorar o património; 

b) Gerar renda para a comunidade local; 

c) Resgatar e promover a identidade local; 

d) Formar guias de ambiente; 

e) Desenvolver material informativo trilingue; 

f) Promover turismo de qualidade; 

g) Envolver a comunidade no turismo; 

h) Fornecer infraestruturas, produtos e serviços turísticos; 

i) Fornecer informações técnicas sobre os possíveis impactos decorrentes da atividade turística no ambiente; 

j) Participar nos Conselhos (Turismo, Ambiente e Áreas Protegidas); 

k) Participar do planeamento, gestão e monitoramento do turismo; 

l) Sensibilizar a comunidade e os políticos para a importância da sustentabilidade do turismo e a conservação do 

ambiente, entre outros. 

 

Para além das contribuições relacionadas com o planeamento, a gestão e as políticas 

públicas do turismo, verificou-se também que as ONGA colaboram no desenvolvimento do 

turismo em ilhas através da disponibilização de produtos e/ou serviços, como por exemplo 

os centros de visitantes e a possibilidade de vivenciar as ações desenvolvidas por estas 

organizações (Uhr et. al., 2012; Rabinovici, 2009; Rabinovici e Lavini, 2005). Isto 

demonstra que, ter as ONGA como parceiras no turismo, é uma forma também de criar 

uma forte conexão emocional com os visitantes e a comunidade local, promovendo as 

características únicas das ilhas e consequentemente aumentando a notoriedade do destino. 

Corroborando com Irving et. al. (2005), é uma forma de parceria e coresponsabilidade, em 

que o destino passa a incorporar um diferencial de qualidade através da atuação das 

ONGA. O turista passa assim a ocupar um lugar de agente de transformação, quando da 

seleção de um destino. Neste sentido, o turista passa a exigir do trade turístico uma postura 

mais ética e participativa, privilegiando a competitividade, as especificidades e a qualidade 

do destino escolhido. 
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Desta forma, os resultados desta investigação corroboram com a afirmação da existência 

de uma “nova consciência dos turistas” (Bursztyn e Bartholo, 2012), demonstrando que 

estes estão mais engajados nas ações de cunho ambiental e social nos destinos que visitam, 

participando ativamente.  Este crescimento de consciência crítica, por parte dos turistas, é 

sem dúvida um forte aliado das iniciativas de cunho comunitário, que pretendem promover 

um turismo mais justo e sustentável. Contudo, ainda é um desafio colocar em contacto 

direto os principais atores desse processo, nomeadamente o turista responsável e as 

comunidades locais dispostas a recebê-los (Butler, 1999), como é o caso dos Açores, onde 

grande parte das ONGA possuem uma atuação distinta, em relação à FN. 

 

Assim, é importante também realçar que, a diferenciação do turismo nestes destinos 

insulares pode passar pela atuação das ONGA, consolidando a sua imagem a nível global e 

possibilitando uma experiência única e enriquecedora aos turistas, criando valor 

acrescentado. Todavia, essa sustentabilidade deve estar assente em estratégias e ações 

reais, participativas, éticas e inclusivas que contribuam para a proteção e conservação do 

ambiente, com resultados observáveis, e que promovam também a melhoria da qualidade 

de vida dos residentes. É nesta perspetiva que as ONGA podem contribuir: promovendo 

um turismo onde a comunidade local esteja envolvida em todo o processo de 

desenvolvimento desta atividade; promovendo sinergias entre todos os setores (governo, 

empresas, sociedade civil, universidades, etc.); garantindo a conservação e valorização do 

ambiente; melhorando a qualidade de vida dos residentes; enriquecendo a experiência 

turística; ou seja, colocando em prática os princípios que fundamentam a existência destas 

organizações. 

 

A dinamização do turismo nas ilhas, através das ações e serviços que as ONGA podem 

fomentar, é uma iniciativa inovadora, criando novos produtos e/ou serviços turísticos de 

qualidade, como por exemplo a observação de golfinhos, aves e desova de tartarugas, 

podendo contribuir também para a diminuição da sazonalidade turística. Para isso, os 

resultados alcançados constatam que, é necessário haver um programa de sensibilização e 

capacitação de todos os envolvidos (ONGA, Governo, trade turísticos e comunidade 

local), qualificando as ONGA nas áreas do associativismo, ambiente e turismo, como 

também enfatizando a importância das suas ações para a conservação do ambiente e a 
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sustentabilidade do turismo em ilhas. E neste caso, deve-se enfatizar a partilha de 

vantagens e responsabilidades envolvidas neste segmento.  

 

Destaca-se que, embora as ações das ONGA possam ser vistas como produtos/serviços 

turístico de cunho local, uma das grandes contribuição que as ONGA podem dar à 

sustentabilidade desta atividade, e que deve ser o principal motivo do seu envolvimento, é 

a sensibilização ambiental e sua intervenção na preservação e conservação do ambiente, 

como instituição representativa da comunidade local.  

 

 

Um outro enfoque, mas nem por isso menos importante, que não pode deixar de ser 

citado, é a gestão das áreas protegidas.  

 

Sendo o turismo de natureza o principal segmento trabalhado pelos destinos investigados, a 

existência e o funcionamento adequados das áreas protegidas é de grande importância. 

Assim a atuação das ONGA e a relação com o turismo nestes espaços foi também alvo de 

análise desta investigação. Desta forma, verificou-se que a gestão das áreas protegidas é 

distinta nos dois arquipélagos, com alguns exemplos de similaridades nas relações 

estabelecidas com as ONGA, nomeadamente no que respeita as ações de educação e 

sensibilização ambiental. 

 

Para além disso, a análise do modelo de gestão do uso público em áreas protegidas através 

da concessão existente em FN, é um exemplo positivo e possível de gestão desse uso, 

possibilitando uma estruturação adequada e de qualidade para a visita, dentro dos 

parâmetros da sustentabilidade e em conformidade com as normas de preservação e 

conservação ambiental da área. Este é um modelo ainda em consolidação no Brasil, mas 

que já foi implementado em vários destinos no mundo, como por exemplo nos Parques 

Nacionais de Kakadu (Austrália), South African (Africa do Sul), Yosemite e Grand Teton 

(Estados Unidos). Neste sentido, é um modelo que pode servir de base para a gestão do uso 

público em áreas protegidas nos Açores, mas que terá que ter em atenção: as 

singularidades locais; a competência de gestão e acompanhamento da concessão por parte 
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do Governo; a competência da empresa/instituição concessionária; e o envolvimento da 

comunidade local e das ONGA em todo o processo. 

 

No entanto, o arquipélago dos Açores pode ir mais além, utilizando como base o modelo 

implementado em FN de gestão do uso público em áreas protegidas, e fomentar um 

modelo onde as ONGA locais sejam capazes de assumir tais ações, possibilitando uma 

gestão muito mais participativa e sustentável, servindo de base para outros destinos 

turísticos insulares. 

 

 

A existencia de patamares entre as ONGA investigadas.  

 

Os resultados também possibilitam fazer a identificação de dois patamares na atuação das 

ONGA nos territórios insulares estudados: 

o O primeiro patarmar estão as ONGA que desenvolvem suas ações com base na 

participação ativa dos sócios. Neste caso, estas organizações primam por obter 

sócios que queiram envolver-se no planeamento e no desenvolvimento de suas 

ações, que é a maioria das ONGA nos Açores. 

o O segundo patamar estão as ONGA que desenvolvem suas ações tendo como base a 

obtenção de recursos para desenvolver suas ações. Neste caso a componente 

científica é mais notória e existe uma estrutura de gestão destas organizações com 

funcionários e/ou estagiários. A obtenção de sócios ativos não é uma preocupação 

base. É o caso da maioria das ONGA em FN. 

 

A identificação destes patamares possibilita verificar a forma de atuação das ONGA e 

fazer uma análise dos seus resultados. Cada patamar possui características positivas e 

negativas. No que respeita a contribuição para a sustentabilidade do turismo, objetivo 

maior do estudo, o ideal seria obter uma equilíbrio destes dois patamares para que de facto 

as ONGA possam desenvolver ações éticas, participativas e inclusivas. Ou seja, que as 

ONGA consigam ter uma participação ativa dos sócios, envolvendo-os no planeamento e 

no desenvolvimento de suas ações, mas que também tivesse uma estrutura de gestão 

adequada, com funcionários e/ou estagiários com capacidade para desenvolver a 
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componente científica e obter recursos advindos de outras fontes, para além das 

disponibilizadas pelo Governo. Assim, estas ONGA conseguiriam ser mais eficientes e 

eficazes, contribuindo para a sustentabilidade da ilha como um todo. 

 

Portanto, como forma de concluir a análise dos resultados alcançados neste estudo, 

evidencia-se a importância do reconhecimento do papel destas organizações por todos os 

envolvidos, principalmente pelos responsáveis das ONGA. Logo, a estrutura política local 

tem um papel fundamental no fomento da atuação das ONGA ligadas ao turismo, na 

medida em que reconhece e valoriza a importância destas organizações para a 

sustentabilidade da atividade nos destinos insulares. Mesmo que as instituições oficiais 

ligadas ao turismo, como por exemplo a OMT, coloque as ONGA como parceiras e 

dinamizadoras de um desenvolvimento sustentável nos destinos turísticos, o seu papel deve 

ser validado através de uma postura efetiva, democrática, inclusiva, ética, participativa e 

responsável da atividade, formando um elo entre o Governo, as empresas e a sociedade, 

como ocorre em FN. 

 

Assim, tendo como base as duas realidades investigadas, FN e Açores, propõe-se que o 

desenvolvimento sustentável do turismo em ilhas inclua as ONGA como um dos atores 

envolvidos na atividade. Para isso sugere-se a utilização de um modelo estratégico de 

operacionalização da sustentabilidade do turismo, fundamentado na participação das 

ONGA no desenvolvimento do turismo em ilhas, alargando os contributos destas 

organizações, que têm como foco a conservação e a promoção do ambiente. Neste sentido, 

o que se propõe não é uma mudança de objetivos estatutários, mas sim alargar a atuação 

das ONGA para que, através da sua atuação na sustentabilidade do turismo, possa alcançar 

mais resultados positivos relacionados com a conservação do ambiente, fomentando a 

sustentabilidade (ambiental, social e económica) em ilhas. Porém, para que este modelo 

seja implementado é necessário que os atores envolvidos estejam cientes, possuam 

interesse e, principalmente estejam preparados para assumirem este papel e suas respetivas 

responsabilidades. 

 

Embora este modelo se enquadre mais como uma proposta a ser aplicada nos Açores, 

tendo como exemplo positivo o arquipélago de FN, os resultados desta investigação 
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também possibilitaram evidenciar que os Açores é um destino onde é possível verificar 

exemplos concretos relacionados com a sustentabilidade do arquipélago, trazendo 

contributos também para FN como: a utilização de energias renováveis; a destinação 

adequada do lixo; o fomento da agricultura orgânica local; implementação de certificações 

ambientais; entre outros. 

 

Mesmo destacando alguns exemplos que demonstram a sustentabilidade do turismo no 

arquipélago de FN, como os estudos e as medidas implementadas relacionadas com a 

capacidade de carga da ilha, também foram enfatizados alguns desafios que o arquipélago 

tem que ultrapassar para ser considerado de facto um destino turístico sustentável, a saber: 

infraestrutura básica e turística; planeamento mais participativo; políticas e estratégias 

adequadas; regularização e fiscalização da atividade turística; educação e sensibilização 

ambiental; destino adequado de resíduos; entre outros.  

 

Assim, tendo em consideração a sustentabilidade do turismo, os Açores podem ser modelo 

para FN, no que respeita: 

- A adequação do arquipélago para se transformar em geoparque, onde pode ser também 

uma ONGA local a fazer a gestão; 

- Como também a obtenção de “galardões” relacionados com o turismo sustentável, como 

é o caso da “Carta Europeia de Turismo Sustentável nas Áreas Protegidas”. 

 

Todavia, apenas em FN é que todas as ONGA contribuem ativamente para a 

sustentabilidade do turismo na ilha, desenvolvendo ações em conjunto, e tendo o 

reconhecimento do seu papel, fazendo parte assim, da rede de atores envolvidos com a 

atividade turística. 

 

Desta forma, o que diferencia a atuação destas ONGA na sustentabilidade do turismo nos 

dois arquipélagos investigados, está diretamente relacionada com a estrutura política local 

e com a postura dos responsáveis por estas organizações, relacionadas com o seu papel na 

conservação e valorização do ambiente, como também na sustentabilidade do turismo em 

ilhas. Pois, para além de um envolvimento distinto no desenvolvimento do turismo nos 

dois arquipélagos, existe também distinção na relação entre as ONGA e as áreas 
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protegidas, não existindo muito envolvimento e, consequentemente, resultados positivos 

para a conservação do ambiente. 

 

Foi possível confirmar o potencial das ilhas para a promoção de um turismo responsável, 

tendo como base a importante biodiversidade e ecossistemas existentes nestes territórios 

(Gama, 2009; Lavini, 2002; Rabinovici e Lavini, 2005; Rabinovici, 2009; WWF-Brasil, 

2012). E neste sentido, a existência de áreas protegidas e o próprio isolamento das ilhas 

possibilitam formas de preservação e conservação do ambiente, tornando estes territórios 

únicos. Também foi possível verificar a complexidade existente para estudar e gerir as 

ilhas, onde as singularidades e fragilidades direcionam as formas de desenvolvimento 

local, nomeadamente as políticas públicas de turismo (Bertram & Watters, 1985; Dias et 

al., 2010; Diegues, 1999; Espínola et al., 2014; Gössling et al., 2007; King, 2010; Mohr et 

al., 2009; Pereira et al., 2014; Vieira, 2015). 

 

Os resultados demonstraram que esta complexidade também pode ser observada nas 

formas de atuação das ONGA em ilhas, cuja representatividade e legitimidade são 

colocadas em análise. Neste contexto, foi possível verificar a existência de vários estudos 

que abordam, de forma positiva, a atuação das ONGA no turismo (Dias, 2008; Gama, 

2009; Lavini, 2002), como também, estudos mais recentes que demonstram os possíveis 

conflitos e impactos negativos que esta atuação pode promover numa comunidade 

(Rabinovici, 2009; Rabinovici e Lavini, 2005; Waldman, 2007). Estas duas dimensões, 

positiva e negativa, permitem verificar a evolução que vem ocorrendo, quer na prática 

como na teoria, onde a ciência vem procurando compreender o funcionamento e 

contributos do turismo e das ONGA para a sustentabilidade dos territórios insulares. 

 

Assim, a presente investigação traz reflecções através da análise de duas realidades 

insulares, FN e Açores, com o intuito de promover a discussão sobre as condicionantes que 

estão relacionadas com a atuação das ONGA e os reais contributos para a sustentabilidade 

do turismo em ilhas. E neste sentido, pretende-se que, tanto as ONGA, como todos os 

outros atores envolvidos nesta atividade em ilhas, possam refletir sobre os caminhos que 

estão tomando, que direcionam a sustentabilidade do turismo e da ilha como um todo, mas 

sobretudo a qualidade de vida das suas gentes. 
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Como conclusão final do presente estudo, pode-se afirmar que as ONGA possuem um 

importante papel na sustentabilidade do turismo em ilhas, nomeadamente em FN e nos 

Açores, contribuindo direta e indiretamente no planeamento, gestão, monitorização e 

valorização do turismo, confirmando assim a hipótese da investigação. Todavia, é preciso 

melhorar o reconhecimento deste papel por parte de todos os atores envolvidos na 

atividade, nomeadamente os gestores destas organizações e o Governo local, fomentando 

sinergias para a criação de uma rede coesa e participativa, distinguindo as singularidades 

dos destinos turísticos investigados. 

 

Portanto, embora a sustentabilidade do turismo seja um tema bastante discutido, é 

necessário encontrar maneiras de ser colocado na prática, possibilitando resultados 

positivos, reais e tangíveis. É preciso refletir sobre como operacionalizar o conceito de 

sustentabilidade, criando modelos de desenvolvimento do turismo que promovam novos 

segmentos, que sejam participativos e, sobretudo, minimizem os impactos negativos no 

património e na comunidade local. Ou seja, modelos sustentáveis, compatíveis com a 

conservação do património, o desenvolvimento económico, a equidade e a justiça social. É 

neste sentido que surgiu o interesse de desenvolver a presente investigação, facultando 

exemplos reais e possíveis para destinos insulares que contribuam de facto para a 

sustentabilidade social, ambiental e económica de forma ética, inclusiva, participativa e 

responsável. 

 

Desta forma, a atuação das ONGA na atividade turística possibilita vivências singulares e 

memoráveis, sensibilizando a comunidade local e os visitantes para a importância da 

conservação do ambiente, fornecendo reputação ao destino. Não trata de ser mais um 

concorrente no mercado turístico local, mas sim ser um parceiro, disponibilizando produtos 

e/ou serviços diferenciadores com resultados positivos para todos os envolvidos (ONGA, 

ambiente, visitante, comunidade local, trade turístico, governo etc.). Desta forma, para um 

destino que queira se posicionar no mercado turístico global, a parceria com as ONGA 

poderá ser um elemento fulcral na atratividade e diferenciação, promovendo a conservação 

do património e criando valor acrescentado ao destino. 
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5.2. Recomendações 

 

Com base nos resultados alcançados, importantes para a implementação do modelo 

proposto nos Açores, propõe-se como recomendações que o Governo Regional dos Açores 

atualize o banco de dados das ONGA em funcionamento no arquipélago, procurando 

perceber a razão porque muitas organizações não estão cadastradas a nível Regional. Neste 

sentido é relevante auxiliar as ONGA neste cadastro, evidenciando as mais-valias desta 

ação. É importante também fortalecer a estrutura organizacional das ONGA, visando 

auxiliar nas questões jurídicas inerentes ao terceiro setor, fortalecendo assim a atuação 

destas organizações e facultando a base jurídica para uma correta atuação. Para isso, os 

resultados da presente investigação são um excelente contributo, disponibilizando uma 

listagem completa das ONGA. Do mesmo modo, deve-se inserir as ONGA como atores 

importantes nas estratégias de planeamento, gestão, monitorização e valorização do 

turismo, reconhecendo o papel e a importância destas organizações na sustentabilidade 

desta atividade na Região.  

 

O fortalecimento organizacional das ONGA também pode ser uma ação desenvolvida 

pelas mesmas, podendo-se obter recursos locais e/ou internacionais para tal fim. Ou seja, 

esse pode ser um dos primeiros passos que os gestores das ONGA podem tomar para 

iniciarem um processo de fortalecimento institucional destas organizações, permitindo uma 

atuação mais eficiente e eficaz, tendo em atenção os processos de participação, necessários 

para a legitimação da atuação destas organizações. 

 

O Governo, juntamente com o apoio da Universidade dos Açores, também pode promover 

a sensibilização e a capacitação de todos os envolvidos (ONGA, Governo, trade turísticos 

e comunidade local) enfatizando a importância do turismo e das ações da ONGA para a 

sustentabilidade desta atividade no arquipélago. Esta ação possibilitará um entendimento 

mais linear da importância do papel das ONGA, fomentando uma visão integradora, 

comunitária e participativa de desenvolvimento sustentável. E neste caso, é importante 

enfatizar a partilha de vantagens e responsabilidades envolvidas neste segmento. Como a 

sensibilização e a capacitação sobre o turismo já são ações elencadas no “Plano Estratégico 
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e de Marketing do Turismo dos Açores”, pode-se aproveitar para acrescentar o tema das 

ONGA, rentabilizando assim tempo e recursos financeiros.   

 

Acredita-se ser de extrema importância criar uma plataforma colaborativa integrando todas 

as ONGA existentes nos dois arquipélagos, com mapas georreferenciados, facilitando a 

disseminação das ações desenvolvidas por estas organizações para o Governo, o trade 

turístico, os turistas e a comunidade local e científica. Essa plataforma servirá também para 

facilitar o monitorização destas organizações, por parte do Governo e dos futuros 

parceiros. Desta forma, será uma cadeia de valor para o destino, melhorando 

consequentemente o nível de eficiência e eficácia das ONGA, tendo como base a rede de 

parcerias.  

 

Acompanhando a evolução e tendências do turismo atual, em consonância com os 

resultados obtidos, propõe-se a criação de uma Rota Turística, denominada “Rota das 

ONGA”. Para isso, a plataforma, sugerida acima, irá contribuir para o desenvolvimento da 

Rota, onde deverá ser criado um aplicativo (App RotadasONGA), disponível sem custos 

para todos os interessados (turistas, comunidade local, investigadores, etc.). Neste caso, 

recomenda-se a criação destas três ações (plataforma, Rota e aplicativo) para os dois 

arquipélagos em estudo. 

 

Relacionada com as propostas acima, e também com as estratégias de valorização e 

promoção da atuação das ONGA, recomenda-se criar um passaporte único para as 

organizações que fizerem parte da “Rota das ONGA”, a exemplo do que foi desenvolvido 

pelo Geoparque Açores. Esse passaporte tem como objetivo fomentar a visitação de todas 

as estruturas físicas e serviços oferecidos pelas ONGA, estimulando o fluxo turístico e da 

comunidade local, valorizando e promovendo o trabalho desenvolvido por estas 

organizações. Outra possibilidade é tornar as ONGA parceiras do Geoparque Açores, onde 

as estruturas físicas, produtos e/ou serviços oferecidos por estas organizações (Rota das 

ONGA), pudessem ser incluídas na Rota do passaporte do Geoparque e assim trabalharem 

em parceria, diminuindo custos e promovendo resultados mais tangíveis. 
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A implementação da “Rota das ONGA”, com a inclusão destas organizações no 

desenvolvimento do turismo na Região, são medidas estratégicas para valorizar as ações 

das ONGA em produtos e/ou serviços turísticos de base local, para além da sensibilização 

e capacitação já mencionadas. Neste caso recomenda-se que as ONGA sejam as 

promotoras de um turismo responsável na Região desenvolvendo ações diurnas e noturnas 

como: palestras temáticas (aves, espeleologia, cavidades vulcânicas, espécies endémicas, 

geodiversidade, património cultural, etc.); participação nas atividades de conservação 

desenvolvidas (plantação de endémicas, observação de aves, trilhos interpretativos, 

produção de artesanato local; etc.); venda de souvenires referentes ao tema de atuação de 

cada organização e que sejam produzidos pela comunidade local; entre outras. 

 

Recomenda-se também criar uma cooperação internacional, como por exemplo uma 

plataforma das ONGA que atuam em ilhas (Açores, FN, Madeira, Canárias, Cabo Verde, 

Galápagos, Malta, Fiji, etc.), fomentando sinergias e intercâmbio de experiências entre 

estas organizações. Esta medida irá consolidar a atuação destas organizações trazendo 

contributos para a sustentabilidade dos destinos turísticos insulares onde estão inseridas. 

 

Como forma de divulgar os resultados alcançados com a presente investigação e fomentar 

a reflexão do papel que as ONGA ocupam na sustentabilidade do turismo em ilhas, será 

compromisso da doutoranda disponibilizar uma cópia digital da tese para todos os 

envolvidos no estudo. Todavia, o ideal seria a realização de palestras para todos os atores 

envolvidos na atividade turística nas dez ilhas investigadas, facilitando a disseminação da 

informação (resultados da investigação) e enfatizando as possibilidades de atuação futura. 

Esta pode ser elencada como uma das medidas de sensibilização para a importância do 

papel das ONGA na sustentabilidade do turismo em ilhas, indicada acima. Como esta ação 

demanda custos elevados, regista-se então mais esta recomendação, que pode ser agregada 

às ações do “Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores”. 

 

Por último, sugere-se que sejam desenvolvidos outros estudos que identifiquem os 

impactos ambientais, sociais e económicos das ações desenvolvidas pelas ONGA, 

possibilitando instrumentos mensuráveis do papel destas organizações nas ilhas. Estes 

instrumentos são importantes para que as ONGA possam demonstrar o peso das suas ações 
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e consigam mais apoio e reconhecimento por parte do Governo, universidades, trade 

turístico, comunidade local e possíveis financiadores nacionais e internacionais. Também 

se recomenda que sejam desenvolvidos estudos que identifiquem a perceção da 

comunidade local, do trade turístico e dos turistas sobre o papel das ONGA na 

sustentabilidade do turismo nos dois arquipélagos, viabilizando uma visão mais alargada 

da realidade, possibilitando com isso informações valiosas para os destinos que procuram a 

sustentabilidade desta atividade e que fomentem de facto um turismo mais responsável, 

inclusivo, ético e participativo. 

 

Desta forma, espera-se que esta investigação possa incitar o debate sobre o tema e, também 

contribuir com reflexões iniciais para a criação de estratégias que viabilizem a inserção e o 

fortalecimento das iniciativas locais que promovam um turismo de base comunitária em 

ilhas. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) para colaborar com a pesquisa 

intitulado(a) “O papel das Organizações Não-Governamentais Ambientalistas no desenvolvimento do 

turismo sustentável em ambientes insulares: estudo de caso Brasil – Portugal”, desenvolvida por DEBORAH 

DA CUNHA ESTIMA, orientada pelas Professoras Drª Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins, 

Drª Andrea Rabinovici e Drª Maria Anunciação Ventura, a quem pode contactar/consultar a qualquer 

momento que julgar necessário através do telemóvel 914 688 512 ou e-mail deborahestima@hotmail.com / 

deborahestima@yahoo.com.br. 

 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 

qualquer ônus, e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. 

 

Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é identificar as 
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quais estão inseridas.  

 

Estou ciente que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos as normas éticas destinadas à 

pesquisa envolvendo seres humanos, estabelecidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e 

pela Lei de Proteção dos Dados Portuguesa. 

 

Minha colaboração se fará por meio de entrevista a ser gravada a partir da assinatura desta autorização. Estou 

ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei contatar a pesquisadora responsável 

e/ou as suas orientadoras. 

 

Declaro também por meio deste termo que autorizo:   

(  ) Na íntegra, o uso das informações por mim oferecidas por meio de entrevista.  

(  ) Com ressalvas, o uso das informações por mim oferecidas por meio de entrevista.  

Modificações a serem feitas:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Terei uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse 

estudo a qualquer momento sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

 

__________________________, _____ de _____________ de 2015.  

 

       Assinatura do Sujeito da Pesquisa: _____________________________________________  

Documento: _____________________________________________ 

 

       Assinatura do Entrevistador: _____________________________________________  

Documento: _____________________________________________ 
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APÊNDICE II: MODELO DO INQUÉRITO POR ENTREVISTA - ONGA 

 

 

DOUTORAMENTO EM TURISMO 

Universidade dos Açores – CIBIO-Açores / Universidade de Aveiro 

 

 Data: ___ / ___  / 2015 

PARTE I - PERFIL DO ENTREVISTADO E DA ORGANIZAÇÃO  

NOME DA INSTITUIÇÃO:  

CARGO DO ENTREVISTADO:  

FORMAÇÃO:  

GÊNERO: ( ) Masculino ( ) Feminino    IDADE: ( ) Até 30 ( ) 31 a 40 ( ) 41 a 50 ( ) 51 a 60 ( ) Acima de 60 

 

1) Qual a missão (objetivo estatutário) da ONGA? 

2) Pode fazer uma descrição geral da atuação da ONGA na ilha? 

3) Porque a ONGA atua nesta ilha? Justifique. 

4) Quais são as principais limitações vivenciadas pela ONGA nesta ilha? De que forma lida com estas 

limitações? 

5) A atuação da ONGA dar resposta a programas locais, regionais e/ou nacionais? Explique. 

 

PARTE II – TURISMO 

6) Esta ONGA atua com o turismo em algum dos seus projetos? 

(       )   SIM (       )   NÃO 

7) Quais os motivos que levam esta ONGA a atuar, ou não, com o turismo? Justifique. 

*** Caso tenha respondido NÃO na pergunta 6, favor ignorar as perguntas 8 à 12. 

8) Quais os projetos desenvolvidos por esta instituição que envolvem a atividade turística? Quem 

financiou? Como estes projetos estão sendo desenvolvidos e em que estágios estão (de acordo com a 

escala abaixo)? 

 

PROJETOS INSTITUIÇÃO QUE FINANCIOU FASE 

Projecto 1:   

Projecto 2:   

Projecto 3:   

Projecto 4:   

Projecto 5:   

 

9) Qual é a ênfase da proposta de todos os projetos turísticos desenvolvidos pela ONGA, de acordo 

com o grau de importância abaixo? 

(1)      (2)      (3) Ter uma ação pontual (projetos específicos na ilha) 

(1)      (2)      (3) Ter uma ação nacional  

(A) Fase de 
planeamento 

(B) Fase de 
execução 

(C) Fase de análise e avaliação 
das ações 

(D) Projeto concluído 
(E)  Contínuo 

(1) Máxima importância (2) Considerável importância (3) Mínima importância 
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(1)      (2)      (3) Contribuir para as políticas públicas  

(1)      (2)      (3) Promover o aumento quantitativo e qualitativo no debate das questões ambientais 

(1)      (2)      (3) Promover a conservação e a conservação do ambiente 

(1)      (2)      (3) Promover a integração entre comunidade local e turistas 

(1)      (2)      (3) Promover o desenvolvimento económico e social da comunidade 

(1)      (2)      (3) Promover a cultura e manifestações artísticas locais 

(1)      (2)      (3) Promover o comprometimento político da sociedade de maneira integrada 

(1)      (2)      (3) Promover a sustentabilidade do turismo na Ilha 

 

10) Existem vantagens para a ONGA em desenvolver ações ligadas ao turismo? Quais as principais 

vantagens? 

11) Existem limitações em desenvolver ações ligadas ao turismo? Quais as principais limitações? 

12) Quais os impactos e as mudanças sociais que as ações desenvolvidas pela ONGA, ligadas ao 

turismo, podem promover?   

*** 

13) Na sua opinião as ONGA poderiam auxiliar no processo de planeamento e gestão (desenvolvimento) 

da atividade turística na ilha de alguma maneira? De que forma? Quais são os impactos que isso 

pode trazer? 

14) Na sua opinião qual é a influência que o apoio financeiro tem sobre a decisão das ONGA 

desenvolverem projetos ligados ao turismo? 

15) Já desenvolveu ou participou de algum destes instrumentos de planeamento e gestão do turismo na 

ilha? 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TURISMO NA ILHA SIM NÃO 

Planos de desenvolvimento do turismo sustentável   

Aplicação da Agenda 21 ao nível local   

Legislação e regulamentos sobre o uso do território para fins turísticos   

Regulamentos sobre o uso do património para fins turísticos   

Planos de gestão de áreas naturais protegidas e sítios arqueológicos   

Determinação da capacidade de carga de locais turísticos e controlo do respeito desses limites por parte de todos os 
atores 

  

Sistemas de certificação, obrigatórios ou voluntários, de sustentabilidade   

Estabelecimento de indicadores para medir um conjunto de variáveis que afetam a sustentabilidade do destino turístico   

 

PARTE III - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

16) Quais as medidas tomadas, atualmente, para a sustentabilidade da Ilha? Estas medidas causam 

conflitos? Quais? Explique. 

17) Como você percebe a sustentabilidade associada à atividade turística nesta ilha? Quais os maiores 

desafios, hoje, para alcançar esta sustentabilidade? 

18) Acredita que existe equilíbrio entre a atividade turística e a conservação ambiental? Como? 

19) Na sua opinião, existe relação do poder público (Governo Regional) com as ONGA na ilha? 

Explique. 

20) Na sua opinião, existe relação das áreas protegidas (Parque Natural de Ilha) com as ONGA na ilha? 

Explique. 

21) Na sua opinião, existe relação da comunidade local com as ONGA na ilha? Explique. 

22) Na sua opinião, existe relação dos visitantes com as ONGA na ilha? Explique. 

23) Por ser um ONGA, qual a contribuição que esta organização traz para a sustentabilidade associada à 

atividade turística nesta ilha? 
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PARTE IV - GESTÃO 

24) Como é feito para mensurar os resultados dos projetos desenvolvidos? Quem avalia? Qual a 

frequência? 

25) A ONGA utiliza algum tipo de indicador de sustentabilidade para verificar o grau de realização dos 

objetivos propostos nos projetos? Se sim, quais? 

26) Como são divulgados os projetos e seus resultados? 

27) Considera que as ações desenvolvidas pela ONGA (ambiente e turismo) são participativas? Como 

ocorre esta participação? Existe alguma ferramenta para acompanhar/medir esta participação e os 

resultados das ações? 

28) Considera que a ONGA é eficiente (refere-se à relação entre os resultados obtidos e os recursos 

empregados)? Como fazem ou devem fazer para ser eficiente? 

29) A ONGA participa de que Conselhos na Ilha? Desde quando? Quem representa a ONGAs nestes 

Conselhos? Tem direito a voto? 

30) Qual a visão da ONGA sobre a atuação do Parque Natural de Ilha? Traz benefícios, desvantagens, 

conflitos? Explique. 

31) Existe alguma relação das atividades desenvolvidas pela ONGA com o Parque Natural de Ilha? 

Explique. 

32) Posso ter acesso ao estatuto de criação da ONGA? 

33) Tem conhecimento de outras ONGAs aqui na ilha? Quais são?  
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APÊNDICE III: MODELO DO INQUÉRITO POR ENTREVISTA – 

TURISMO, AMBIENTE E ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 

 

DOUTORAMENTO EM TURISMO 

Universidade dos Açores – CIBIO-Açores / Universidade de Aveiro 

 

 Data: ___/ ___ / 2014 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  

CARGO DO ENTREVISTADO: 

 

PARTE I - PERFIL DA INSTITUIÇÃO 

1) Qual a missão (objetivo estatutário) da instituição? 

2) Pode fazer uma descrição geral da atuação da instituição na ilha? 

 

PARTE II – TURISMO, ONG E SUSTENTABILIDADE 

3) Por favor, descreva o grau de desenvolvimento do turismo na ilha atualmente. 

4) Tem conhecimento da existência de ONGA atuando na ilha? Quais são? Em que atuam? 

5) Como entende o papel ocupado pelas ONGA na ilha? 

6) Como entende o papel ocupado pelas ONGA em questões relacionadas ao turismo na ilha? 

7) De que modo as atividades realizadas pelas ONGA influenciam o desenvolvimento do turismo na 

ilha? 

8) Poderia citar estas atividades e que tipo de benefícios trazem para a ilha? 

9) Existem vantagens da atuação destas ONGA aqui na ilha relacionada ao turismo? Quais as 

principais vantagens? 

10) Existem desvantagens da atuação destas ONGA aqui na ilha relacionada ao turismo? Quais as 

principais desvantagens? 

11) Especificamente em relação à instituição que representa, de que modo as atividades realizadas pelas 

ONGA (projetos, eventos, capacitações, cursos, etc.) influenciam suas atividades? 

12) A instituição que representa já desenvolveu alguma ação em conjunto com ONGA aqui na ilha? 

Qual e quando foi esta ação? Que tipo de benefícios, essa participação, trouxe à sua organização? 

13) Quais as medidas tomadas, atualmente, para a sustentabilidade da Ilha? Estas medidas causam 

conflitos? Quais? Explique. 

14) Como você percebe a sustentabilidade associada à atividade turística nesta ilha? Quais são os 

maiores desafios hoje para alcançar esta sustentabilidade? 

15) Acredita que existe equilíbrio entre a atividade turística e a conservação ambiental? Como? 

16) Na sua opinião, as ONGA poderiam auxiliar no processo de planeamento e gestão da atividade 

turística na ilha de alguma maneira? De que forma? 
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17) Na sua opinião, existe relação do poder público com as ONGA na ilha? Explique. 

18) Na sua opinião, existe relação das áreas protegidas (Parque Natural de Ilha) com as ONGA na ilha? 

Explique. 

19) Na sua opinião, existe relação da comunidade local com as ONGA na ilha? Explique. 

20) Na sua opinião, existe relação dos visitantes com as ONGA na ilha? Explique. 

21) Como avalia a contribuição atual das ONGA para a conservação do ambiente na ilha? 

22) Como avalia a contribuição atual das ONGA para a gestão responsável do turismo na ilha? 

23) Existe um Conselho na Ilha onde são discutidos os assuntos relacionados com o meio ambiente? 

Como funciona? É paritário? As ONGA fazem parte? Posso ter acesso às ATAS das reuniões do 

Conselho?  

Caso não, como funciona a participação da comunidade na gestão do ambiente na ilha? 

24) Quais as políticas/leis/planos de ambiente que direcionam a gestão (ambiente/turismo) da Ilha? 

Posso ter acesso à elas? 
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APÊNDICE IV: TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS – ONGA 

 

Segue em CD as transcrições das entrevistas realizadas com os responsáveis legais das 

ONGA investigadas (formato pdf). 
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APÊNDICE V: LISTA DOS EVENTOS CIENTÍFICOS ONDE FORAM 

APRESENTADOS TRABALHOS REFERENTES AOS RESULTADOS DA 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

LOCAL EVENTO DATA 

Ilha de São Miguel, 

Açores, Portugal 

Congresso “Culture, Sustainability, and Place: Innovative Approaches for 

Tourism Development” 
2017 

Aveiro, Portugal 
Conferência Internacional INVTUR 2017 | Revista Turismo & 

Desenvolvimento 
2017 

Ilha de São Miguel, 

Açores, Portugal 
Seminário Biodiversidade em Ilhas – Spring Seminar BioIsle 2017 

Alghero, Itália Congresso Tourism Naturally 2016 

Florianópolis, Brasil 
II Congresso Ibero Americano de Gestão Integrada de Áreas Litorais – 

GIAL 2016 
2016 

Aveiro, Portugal 

1º Conferência Internacional em Turismo em Zonas Costeiras – 

Oportunidades e Desafios | VIII Congresso sobre Planeamento e Gestão 

das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa 

2015 

Açores, Portugal Artigo publicado na “NO Revista” - Edição nº5 2015 

Portugal | Brasil 
Journal of Integrated Coastal Zone Management, Vol.14, (2), DOI: 

10.5894/rgci469 
2014 

Aveiro, Portugal 
Conferência Internacional INVTUR 2014 | Revista Turismo & 

Desenvolvimento (nº 21/22) 
2014 

Sri Lanka International Conference on Tourism & Hospitality Management – lCTHM 2013 

Açores, Portugal Revista Açores Magazine, Jornal Açoriano Oriental 2013 

Aveiro, Portugal 

International Conference on Rural Tourism – ORTE. | Reinventing rural 

tourism and the rural tourism experience – Conserving, innovating and 

creating for sustainability 

2013 

Havana, Cuba 
VIII Congresso sobre Areas Protegidas | IX Convención Internacional 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
2013 

Ilha de São Miguel, 

Açores, Portugal 
Jornada Científica “Ciência nos Açores. Que futuro?” 2013 

São Paulo, Brasil Revista Brasileira de Ecoturismo (v.6, n.1) 2013 

São Paulo, Brasil 
XII Encontro Nacional de Turismo com Base Local | Revista Brasileira de 

Ecoturismo (v.5, n.4, nov-2012 | ISSN 1983-9391) 
2012 

São Paulo, Brasil 
VIII Congresso Nacional de Ecoturismo | Revista Brasileira de Ecoturismo 

(v.4., n.4) 
2011 

Sesimbra, Portugal Congresso Nacional de Turismo e Natureza 2011 
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ANEXOS 
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ANEXO I: OBRIGAÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO CONTRATO DE 

CONCESSÃO NO PARNAMAR DE FN. 

 

 

OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA (EcoNoronha) 

a) Não pode veicular a marca da concessionária em produtos a serem vendidos no Parque, podendo constar apenas em 

instalações dentro da área protegida, mediante autorização do ICMBio; 

b) Executar o armazenamento e a retirada diária de todos os resíduos gerados nas operações, sempre em locais apropriados; 

c) Ser o responsável pela capacitação da equipa a ser contratada, abrangendo as regras de funcionamento e conhecimentos gerais 

sobre o Parque; 

d) Implantar um sistema eficiente de rádio em comunicação com o Parque para a monitorização e controle dos serviços de 

visitação; 

e) Todos os logotipos, logomarcas, ilustrações, fotografias e qualquer outro meio de programação visual associado ao Parque 

devem ser submetidos e aprovados pelo ICMBio; 

f) Consentir e facilitar o livre acesso dos servidores do ICMBio, ou por ele indicados, às áreas utilizadas, como também os 

sistemas contábeis e de controle utilizados, visando o monitorização; 

g) Promover a modernização, substituição, aperfeiçoamento e ampliação da tecnologia, equipamentos e instalações durante o 

período da concessão; 

h) Orientar, a cada três meses, uma pesquisa de satisfação junto aos visitantes do Parque, apresentando proposta de metodologia 

de pesquisa, onde 35% no mínimo dos visitantes/mês sejam ouvidos; 

i) Apresentar, mensalmente e ao final de cada ano do contrato, ao ICMBio relatórios de fluxo de visitantes (nº visitantes, nº 

isenções, cortesias concedidas e valor arrecadado); 

j) Disponibilizar, ao público em geral, informações fornecidas pelo ICMBio; 

k) Iniciar a cobrança de ingresso de entrada no Parque em um prazo máximo de 90 dias a partir da data de assinatura do 

contrato; 

l) Prestar informações e esclarecimentos necessários solicitadas pelo ICMBio e comunicar todas as ocorrências relacionadas 

com o cumprimento do contrato; 

m) Realizar o pagamento da concessão pontualmente, até o quinto dia de cada mês; 

n) Substituir qualquer funcionário que seja julgado inconveniente à ordem ou às normas da concessão; 

o) Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e avarias causadas a concedente ou a terceiros, por seus 

empregados, resultante de sua culpa ou dolo na execução do contrato, de acordo com a Lei nº8.666/93; 

p) Corrigir imediatamente após o recebimento de notificação pelo ICMBio quaisquer danos provocados aos bens sob 

responsabilidade da empresa; 

q) Prestar serviços, de acordo com o contrato, com empregados treinados, com bom nível educacional e moral, corretamente 

habilitados; 

r) Fazer com que seus empregados cumpram rigorosamente a legislação de preservação e conservação do ambiente; 

s) Elaborar e enviar ao ICMBio, quando exigido, relatórios das obras a serem executadas; 

t) Ter em atenção e respeitar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, as Leis nº 8.666/93 e nº 8.987/95, o Código 

Civil Brasileiro, as Normas Técnicas da ABNT, a legislação ambiental e outras leis e regulamentos pertinentes; 

u) Restituir ao ICMBio, no final da vigência do contrato, a propriedade arrendada em perfeitas condições de uso, com os 

equipamentos em bom estado de conservação, de acordo com o inventário de bens. 

OBRIGAÇÃOES DO CONCEDENTE (ICMBio) 

a) Deve interromper ou alterar o funcionamento das atividades de visitação, quando comprometam a segurança do visitante no 

Parque; 

b) Aprovar previamente todos os projetos de reforma, construção ou adequação. Como também aprovar o Plano de Controle 

Ambiental de obras civis; 

c) Supervisionar e fiscalizar a execução da concessão e todas as atividades previstas no contrato, tendo o poder de suspender, 

recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja em consonância com o acordado; 

d) Nomear servidor ou comissão para supervisionar a execução dos serviços e atividades acordadas no contrato; 

e) Exigir o imediato afastamento ou substituição de empregado do concessionário que ocasione complicações para a supervisão 

e fiscalização; 

f) Inspecionar, sempre que achar necessário, e contestar os serviços ou atividades executadas em acordo com o contrato. 

Fonte: MMA (2010). 

 


