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Contextualização

- Estudo internacional que analisou 9 países em 3 continentes.

- Aplicando uma metodologia comparativa:
- Analisou-se o ecossistema global do turismo desportivo nos 9 países;

- Analisaram-se eventos de pequena escala (meias maratonas) em 9 cidades (um por país).

- Avaliaram-se os impactos (ambientais, económicos e socioculturais) desses eventos nas 
comunidades locais;

- Identificaram-se padrões de boas práticas, tendências e padrões na organização dos eventos 
de turismo desportivo de pequena escala.

- Este método comparativo tem o potencial de reduzir a divisão histórica entre 
académicos e profissionais, incentivando a investigação aplicada ao construir 
uma relação de colaboração que permita apoiar a sustentabilidade.

Melo, R., Sobry, C., & Van Rheenen, D. (Eds.) (2021). Small Scale Sport Tourism Events and Local Sustainable Development. Cham: Springer.



Eventos de Turismo Desportivo de Pequena Escala e 

Desenvolvimento Local Sustentável: o Caso do Trail de 
Conímbriga Terras de Sicó 2019
- Mestrado em Turismo de Interior (ESEC-IPC)

- Estudante: Sílvia Dia

- Orientador: Ricardo Melo

Metodologia Mista, em Fevereiro e Março 2019:

- Questionários aplicados aos atletas;

- Entrevista com o diretor da prova;

- Entrevista com o vereador do desporto do Município de Condeixa-a-Nova; 

- Observação direta;

- Conversas informais com residentes e voluntários do evento. Fonte: https://ultra-endurance.pt/trail-conimbriga-terras-sico/sico-2019/

Contextualização

Fonte: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/36550/1/SILVIA_DIAS.pdf



… é um dos sectores de maior crescimento da indústr ia  

global  do Turismo. ( U N W T O, 2 0 2 0 )

Neste contexto geopolítico, os eventos de turismo desportivo de 

pequena escala:

- são o segmento do turismo desportivo com maior taxa de crescimento; 

(Melo, et. al 2021)

- oferecem uma diversidade de oportunidades para as cidades e as 

comunidades anfitriãs. (Melo, et. al 2021)

Turismo Desportivo

Fonte:https://www.businesswire.com/news/home/20200914005307/en/Sp

orts-Tourism-Market---Post-Pandemic-Recovery-Plan---Strategies-and-

Processes-Increasing-Number-of-Sporting-Events-to-Boost-Market-

Growth-Technavio

Fonte: http://www.portugal-sport-and-adventure.com/the-azores.html

Fonte: https://www.facebook.com/triangletrailrunningadventure/



Desenvolvimento Sustentável

… desenvolvimento que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas 

próprias necessidades” (WCED, 1987, p. 43).

Três dimensões que estão interconectadas e são interdependentes: 

- desenvolvimento económico

- coesão social

- proteção do ambiente 
(Melo, 2013; Melo & Gomes, 2016a).

Turismo Sustentável

… “turismo que tem em consideração os impactos económicos, sociais e 

ambientais atuais e futuros, atendendo às necessidades dos visitantes, da 

indústria, do meio ambiente e das comunidades anfitriãs”. (UNWTO & UNEP, 

2005, p. 12)

Sustentabilidade

Fonte: https://www.sdgfund.org/un-

presents-new-toolkit-action-how-

sports-can-contribute-achieve-sdgs

Fonte: https://www.e-

unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284419661

Fonte: 

https://tourism4sdgs.org/research/touris

m-and-the-sustainable-development-goals-

journey-to-2030/



Tipos de Eventos vs Sustentabilidade 
Tipo de 

Evento Características Gerais (Melo et al, 2021)

A

Eventos irregulares ou regulares que mudam de local cada vez que o evento é realizado; grandes 

eventos internacionais que geram atividade económica significativa, o interesse dos média, grande 

número de espectadores e competidores internacionais, mais atração para espectadores não residentes, 

grande competitividade entre países e cidades para conquistar o candidatura e alto apoio institucional

(e.g., Jogos Olímpicos, Campeonato do Mundo de Futebol, Campeonato Europeu de Futebol)

B
Eventos regulares para muitos espetadores; parte de um ciclo doméstico anual de eventos desportivos, 

gerando atividade económica significativa, o interesse dos média, grande atração para espectadores não 

residentes, pouca competitividade entre países e cidades para ganhar a candidatura e alto apoio 

institucional (e.g., Torneio de Wimbledon)

C1
Eventos irregulares ou regulares que mudam de local cada vez que o evento é realizado, gerando 

atividade económica limitada, espectadores e competidores internacionais, menor atração por 

espectadores não residentes e menos apoio institucional (e.g., Mundial e Campeonatos Europeus na 

maioria dos desportos, à exceção dos indicados anteriormente).

C2
Eventos regulares, gerando atividade económica limitada, espectadores e concorrentes internacionais, 

menor atração por espectadores não residentes e menor apoio institucional (e.g., Maratonas

Internacionais, Etapas da World Surf League).

D1
Eventos irregulares ou regulares que mudam de local cada vez que o evento é realizado, gerando 

atividade económica limitada, sem espectadores e competidores internacionais, e menor atração para 

espectadores não residentes (e.g., campeonatos nacionais na maioria dos desportos).

D2
Eventos regulares, parte do ciclo anual de eventos desportivos, gerando atividade económica limitada,

pouco interesse dos média, mais concorrentes do que espectadores, menor atração por espectadores 

não residentes (e.g., eventos desportivos nacionais na maioria dos desportos).

E
Eventos regulares, parte do ciclo anual de eventos desportivos, gerando pouca ou nenhuma atividade 

económica, nenhum interesse dos média, poucos espectadores e concorrentes (e.g., eventos locais e 

regionais na maioria dos desportos).



Fonte: https://sustainabletravel.org/issues/carbon-footprint-tourism/

O turismo é responsável por cerca de 8% das emissões de 

carbono do mundo.1

A maior parte da pegada ecológica é emitida por visitantes de 

países ricos para outros países ricos, com os viajantes dos EUA 

no topo da lista. 

À medida que aumenta o número de pessoas que podem pagar 

para viajar, também aumenta a pegada ambiental do turismo.

1 Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A., & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global 

tourism. Nature Climate Change, 8(6), 522-528. Retrieved from: https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x

Gestão da Sustentabilidade

PRINCIPAIS ÁREAS DE IMPACTO AMBIENTAL



Gestão da Sustentabilidade

1 pound (libra) = 0,45kg / 1  mile (milha) = 1,61 km

Valores médios baseados nos fatores de conversão do 
Reino Unido em 2020. Os valores variam em função da 
distância percorrida, o modelo do veículo, nº de 
ocupantes, classe dos voos, entre outros fatores.

Transporte

Fonte: https://sustainabletravel.org/issues/carbon-footprint-tourism/

Alojamento Alimentação Atividades e Serviços 
(Eventos)

PRINCIPAIS ÁREAS DE IMPACTO AMBIENTAL



Fonte: https://www.circulareconomy.pt/?page_id=413

Gestão da Sustentabilidade



1.
Calcular a Pegada 

Ecológica

2.
Reduzir a Pegada Ecológica

3.
Compensar a Pegada 

Ecológica

Fonte: https://sustainabletravel.org/issues/carbon-footprint-tourism/ 

Gestão da Sustentabilidade



A Pegada Ecológica (do inglês Ecological Footprint Method – EFM) 
é uma ferramenta desenvolvida para medir a sustentabilidade 
ecológica de um determinado sistema através da contabilização 
dos fluxos de matéria e energia existentes numa determinada 
economia, convertendo-os em áreas de terra ou água produtivas.

A Metodologia da Pegada Ecológica emprega dois
procedimentos:

i) Estima os recursos consumidos e os resíduos produzidos;

ii) Converte esses fluxos de entrada e saída em área equivalente, 
que correspondem à área necessária para fornecer essas funções.

https://www.footprintcalculator.org/
1Cordeiro, I. (2018): Pegada ecológica enquanto instrumento de avalição da sustentabilidade
do turismo: alguns apontamentos. Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, 24.

Gestão da Sustentabilidade

1. CALCULAR A PEGADA ECOLÓGICA

https://www.footprintcalculator.org/


Ecotourism Footprint calculator 
developed by the DestiMED
project:

https://www.meetnetwork.org/
calculator

Gestão da Sustentabilidade

METODOLOGIA DE CÁLCULO DA PEGADA ECOLÓGICA

1. CALCULAR A PEGADA ECOLÓGICA

https://www.meetnetwork.org/calculator


TRANSPORTE

- Opção por transportes com combustível menos poluente (comboio, 
carros elétricos, bicicleta, etc.) – sempre que possível, evitar avião!

- Compra de voos sem escalas, em classe económica, com pouca 
bagagem;

- Partilha de transporte (gestão de boleias, etc.);

- Uso de transporte coletivo;

- Uso de transporte públicos (menos poluentes como o comboio); 

- Em pequenas distâncias, uso de bicicleta, a pé, skate, trotinete, etc.;

1 https://sustainabletravel.org/issues/carbon-footprint-tourism/ 
2 https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-tourism/

Gestão da Sustentabilidade

2. REDUZIR A PEGADA ECOLÓGICA1, 2



ALOJAMENTO

Preferência por alojamentos sustentáveis que:

- sejam eficientes (energia, água, isolamento térmico…);

- utilizem/produzam energias renováveis (painéis solares, …);

- usem processos de reutilização de águas;

- sejam ecológicos (c/ casas de banho de ecológica, secas);

- tenham hortas para confecionar a alimentação (ou parceiros locais com hortas);

Incentivo ao alojamento partilhado (dividido entre várias pessoas).

Gestão da Sustentabilidade

2. REDUZIR A PEGADA ECOLÓGICA1, 2

1 https://sustainabletravel.org/issues/carbon-footprint-tourism/ 
2 https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-tourism/

Fonte: 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/capacitacao-

empresarial/ciclo-webinars-turismo-sustentavel-nova-3-11-mar-2021.pdf

https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilida

de/guia-boas-praticas-para-economia-circular-no-alojamento-turistico.pdf

https://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/sustentabilida

de/guia-neutralidade-carbonica-nos-empreendimentos-turisticos.pdf



ALIMENTAÇÃO

Preferência por restaurantes que: 

- usem produtos locais;

- confecionem alimentos com menor nível de processamento;

- utilizem energia/fogão elétrico (energia produzida através de fontes renováveis);

- contratem cozinheiros e staff locais;

- usem receitas a partir de partes de alimentos pouco consumidos (tipicamente desperdiçados);

- reduzam a utilização de alimento provenientes de animais / confecionem receitas vegetarianas

Gestão da Sustentabilidade

2. REDUZIR A PEGADA ECOLÓGICA1, 2

1 https://sustainabletravel.org/issues/carbon-footprint-tourism/ 
2 https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-tourism/

Fonte: 

https://business.turismodeportugal.pt/SiteColl

ectionDocuments/capacitacao-

empresarial/ciclo-webinars-turismo-

sustentavel-ahresp-24-fev-1-mar-2021.pdf



ATIVIDADES E SERVIÇOS (EVENTOS)

- Dimensão do grupo/participantes (adequado ao ecossistema).

- Utilização de materiais ecológicos.

- Considerar o número de dias das atividades que permita uma imersão no local;

- Contratação de técnicos/guias locais.

Gestão da Sustentabilidade

2. REDUZIR A PEGADA ECOLÓGICA1, 2

Fonte: https://www.weforum.org/agenda/2019/11/sustainable-sport-olympics-showjumping-

zero-waste-superbowl/

Tokyo’s 2020 Green Olympics

Super Bowl Zero Waste



Contribuição para projetos de 
compensação do carbono 
produzido

Projetos de Reflorestação e Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

EXEMPLO: https://sustainabletravel.org/project/yaeda-valley/

Projetos de instalação de equipamentos mais 

eficientes e mais sustentáveis energeticamente:

- instalação de sistemas digestores de bio gás

EXEMPLO: https://sustainabletravel.org/project/

cambodia-biodigesters/

- instalação de painéis solares

EXEMPLO: https://www.ghe.co.in/Impact/Solar-Energy/

Projetos de Carbono Azul nas zonas costeiras 

EXEMPLO: https://sustainabletravel.org/project/kenya-blue-forests/

Gestão da Sustentabilidade

3. COMPENSAÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA



Gestão da Sustentabilidade

3. COMPENSAÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA

https://www.ghe.co.in/Impact-Expeditions/19?Women-

Leaders-Expedition/



Gestão da Sustentabilidade

Fonte: https://lifetackle.eu/news/article/sustainability-in-sports-whats-football-
carbon-footprint

UM (MAU) EXEMPLO



Boas práticas
- Quatro (4) percursos incorporados em caminhos pedonais existentes 

- Pontos de partida e chegada localizados em zonas urbanas

- Zonas de abastecimento em áreas urbanas

- Evento foi organizado numa temporada sem grande impacto 

ambiental

- Promoção da mobilidade coletiva especialmente para a prova de 52k 

- Email com conscientização ambiental enviado aos atletas

- Promoção de produtos locais (mel, queijo, vinho, etc.)

A melhorar
- Sinalização com materiais duráveis e reutilizáveis

- Determinação da capacidade de carga

- Determinação da pegada ecológica

- Tomada de medidas de reparo ambiental e de compensação da pegada 

ecológica (e.g., taxa ambiental, iniciativas de reparo, etc.)

Trail de Conímbriga 
Terras de Sicó 2019

Fonte: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/36550/1/SILVIA_DIAS.pdf



Fase 3. Finalização e 
Avaliação da Prova

Fase 1. Planificação e 

Desenho da Prova

BOAS PRÁTICAS NA ORGANIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS NA NATUREZA1

Fase 2. Execução da 

Prova

Participantes

Administração 
dos Espaços

Organizador Elaborar a Memória Técnica

-Descrição geral

-Documento de identificação e 

correção dos impactos

-Regulamento de participação

Solicitar autorizações

Publicitar a prova

Elaborar um calendário de 

provas

Ferramentas de planeamento e 

gestão

Autorizar a prova aplicando 

critérios e diretrizes 

Compilar informação sobre os 

espaços e disponibilizá-la à 

organização

Regulamento de participação 

(assinar)

Cumprir diretrizes para a 

realização da prova

Recolher informação sobre 

incidentes ambientais

Cumprir e fazer cumprir o 

regulamento/ compromissos na 

memória técnica

Verificar o cumprimento das 

diretrizes para a realização da 

prova

Sensibilizar para os valores 

ambientais e culturais do 

território

Regulamento de participação 

(cumprir)

Elaborar o relatório de 

avaliação

Validar o relatório de avaliação

Empreender ações de 

restauração dos espaços

Inquérito de satisfação 

(preencher)

EuroParc – España (2016)

1 Melo, R., & Dias, S. (2021). Understanding Sustainability Management in Small Scale Sport Tourism Events. The Case of the “Trail de Conímbriga
Terras de Sicó 2019”. In Proceeding of the IRNIST Conference 2021. Rome: University of Rome, Italy.



Principais Resultados

Perfil sociodemográficas

Sexo masculino

Entre 35 a 45 anos

Com ensino superior

Empregados

Com rendimentos elevados

Perfil de participação

Atletas ativos

Motivados pelo prazer e pelo desafio

A participação no evento é o principal 

motivo para se deslocar ao território

Perfil de consumo

Comer fora

Gastos significativos

Têm intenção de regressar ao 

território em turismo

Importante

- Balanço na dimensão do evento em relação ao objetivo

- Nem demasiado grande nem demasiado pequeno

Fonte: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/36550/1/SILVIA_DIAS.pdf



Potenciais Impactos Positivos da Organização de Eventos de 
Turismo Desportivo de Pequena Escala

Ambiental Económico Sociocultural

- A “pegada de carbono” é pequena porque os 

participantes são principalmente de origem local 

ou regional. 

- Não requerem a construção de novas 

infraestruturas

- Não geram grande concentração de pessoas com 

os problemas resultantes (ruído, 

congestionamento do tráfego, degradação do 

espaço urbano, desperdício alimentar, etc.)

- Usam os recursos e as infraestruturas existentes

- Requerem pouco investimento público 

- Geram algumas receitas no setor do alojamento, 

restauração, etc. 

- Combatem a sazonalidade

- Geram lealdade para o evento para turismo 

futuro (anual)

- Promovem o reconhecimento de destinos lugares 

para o turismo futuro.

- Atraem um fluxo de participantes compatíveis 

com a escala de alojamento da região

- Promovem o envolvimento da população local 

- Fornecem lazer e entretenimento para a 

população local

- Aumentam a sensação de orgulho da 

comunidade anfitriã

- Melhorara a qualidade de vida da comunidade 

local (aumento de rendimento, melhoria de 

instalações e infraestruturas, etc.)

Fonte: Melo et al., 2021.



Projeto de Investigação 

Objetivos

1. Descrever as características das ilhas (dimensão, população, PIB, etc.)

2. Descrever os indicadores geográficos e naturais (localização, clima, tipo de 
geomorfologia, acessibilidades, etc.)

3. Apresentar o setor do turismo desportivo nas ilhas, identificando as principais 
categoriais

4. Descrever os principais espaços (naturais) de prática 

5. Apresentar de que forma o turismo desportivo mudou desde o novo milénio nas 
ilhas e a sua trajetória de desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável

6. Analisar a importância da população local na organização do sector do turismo 
desportivo

7. Analisar as organizações que operam no sector do turismo desportivo nas ilhas

8. Analisar o perfil sociodemográfico e de participação dos turistas desportivos que 
visitam a ilha

9. Analisar as políticas de sustentabilidade das ilhas, especialmente as que se 
relacionam com o sector do turismo desportivo

10. Analisar os impactos ambientais, económicos e socioculturais resultantes do sector 
do turismo desportivo

Título provisório: Sport Tourism and Local Sustainable Development in Small Island Territories: A Global 
Comparative Perspective
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