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Resumo 

A localizaça o geogra fica na grande a rea metropolitana de Lisboa desta a rea marinha protegida e as suas 

caracterí sticas geomorfolo gicas e este ticas potenciam a utilizaça o desta regia o, desde o lazer a uma se rie 

de atividades econo micas de onde se destaca a pesca e o turismo. Com este estudo pretende-se obter uma 

caracterizaça o dos turistas balneares que frequentam o Parque Marinho Professor Luiz Saldanha: o seu 

perfil, a sua visita e ha bitos de visitaça o, as suas perceço es e prefere ncias. O me todo escolhido para se 

estudar a populaça o de visitantes do Parque Marinho, nomeadamente a populaça o que utiliza as praias, 

foi o inque rito. A provenie ncia dos visitantes carateriza-se por ser maioritariamente da A rea 

Metropolitana de Lisboa. Em termos de ha bitos de visitaça o, cerca de 92% da populaça o inquirida ja  tinha 

visitado a a rea de estudo anteriormente e 7% afirmou nunca a ter visitado. Atrave s das respostas 

explicitadas, percebe-se que o mais valorizado na a rea de estudo e  a beleza natural e as praias e 

biodiversidade, o que converge com as ideias associadas ao Parque Natural da Arra bida. As categorias de 

divulgaça o e governa ncia sa o as que apresentam maior cara cter de importa ncia em medidas de gesta o, 

devido ao grande desconhecimento do Parque Marinho, a s inu meras designaço es atribuí das ao Parque 

Marinho, desconhecimento de resultados de estudos cientí ficos feitos na a rea de estudo e falta de maior 

envolvimento nas tomadas de decisa o entre o Parque Marinho e os parceiros sociais. 

 

Palavras-chave: Parque Natural da Arra bida, ecoturismo, gesta o de parques, inque ritos, visitantes. 
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Abstract 

The geographical location in the greater metropolitan area of Lisbon of this marine protected area and its 

geomorphological and aesthetic features enhance the usage of this region, from leisure to a range of 

economic activities, especially fishing and tourism. With this study we intend to obtain a characterization 

of beach tourists attending the Professor Luiz Saldanha Marine Park: their profile, the visit and visitation 

habits, their perceptions and preferences. The method chosen to study the population of visitors to the 

Marine Park, in particular the beache users, was the survey. The origin of visitors is characterized by being 

mostly from the Lisbon Metropolitan Area. In terms of visitation habits, about 92% of the population 

surveyed had visited the study area before and 7% claimed never to have visited. Through explicit 

answers, it’s possible to realize that the most valued in the study area is the natural beauty and beaches 

and biodiversity, which converges with the ideas associated with the Arra bida Natural Park. The 

categories of disclosure and governance are at greatest importance in management measures, because of 

the lack of knowledge of the Marine Park existence, the numerous designations assigned to Marine Park, 

unawareness of the results of scientific studies done in the study area and lack of greater involvement in 

decision-making between the Marine Park and the social partners. 

Key-words: Arra bida Natural Park, ecotourism, park management, surveys, visitors. 
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Introduça o 

ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS 

De acordo com a Unia o Internacional para a Conservaça o da Natureza (IUCN), os oceanos cobrem 

mais de 70% do nosso planeta e incluem alguns dos ecossistemas e espe cies mais vulnera veis da 

Terra. Mais de 60% da populaça o humana vive na costa ou nos arredores, e 80% do turismo esta  

tambe m concentrado em zonas costeiras. Como tal, a biodiversidade marinha e costeira sofre com o 

aumento da pressa o humana, devido ao crescimento demogra fico exponencial, a  sobre-exploraça o 

dos recursos, aos impactos negativos resultantes de atividades recreativas e decorrentes de fontes 

de poluiça o terrestres, todos eles levando a  perda ou fragmentaça o de habitats (IUCN 2010). 

Umas das formas mais efetivas de proteger a biodiversidade marinha e costeira e  atrave s do 

estabelecimento e efetiva gesta o de A reas Marinhas Protegidas (AMP). Em 1962, na Primeira 

Confere ncia de Parques Nacionais, surgiu o primeiro apelo aos paí ses associados a  UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) e a  FAO (United Nations Food and 

Agriculture Organization) para a necessidade de se criar A reas Marinhas Protegidas (World 

Conferences Collection 1986). A UICN reconheceu em 1988 a importa ncia de estabelecer uma rede 

de AMP a uma escala mundial. Esta ideia ganhou força em 1994, com a Convença o das Naço es Unidas 

sobre o Direito do Mar (CNUDM), onde foi estabelecido um novo quadro jurí dico de refere ncia para 

o mar, atrave s da Constituiça o dos Oceanos (Convention on Biological Diversity 2008). A ní vel 

Europeu tem-se notado igualmente um maior esforço no desenvolvimento de uma polí tica marí tima 

atrave s de medidas de gesta o integradas que permitam o desenvolvimento sustenta vel dos recursos, 

a par do crescimento econo mico. Essas medidas surgiram em 2005, quando a Unia o Europeia 

constituiu a Pasta dos Assuntos Marí timos, com a criaça o de um Livro Verde, sobre a futura Politica 

Marí tima Europeia, consensual entre todos os Estados Membros (Livro verde, Comissa o das 

Comunidades Europeias, 2006).  

Uma A rea Marinha Protegida, segundo a definiça o da UICN (Unia o Internacional para a Conservaça o 

da Natureza) e  "qualquer a rea intertidal ou subtidal, em conjunto com a a gua envolvente e flora e 

fauna associadas, particularidades histo ricas e culturais, que tem sido alvo de legislaça o e outros 

meios efetivos para proteger parte ou todo o ambiente envolvente"(Kelleher and Kenchington 1992). 

As AMP te m como objetivo proteger a reas da costa que representam os principais ecossistemas, 

habitats e espe cies ameaçadas e de valor econo mico, proporcionar refu gios e locais de nidificaça o ou 

reproduça o, garantindo o seu uso sustenta vel e a preservaça o da diversidade biolo gica, cultural, 

este tica e histo rica (Reis et al. 2004), bem como servir como tampa o para a degradaça o natural e de 

origem humana e fornecer um laborato rio no campo para a investigaça o cientí fica (Boersma 1999). 

A maioria das razo es para se fazer as reservas marinhas sa o a necessidade de uma forma de proteça o 

dos recursos marinhos locais (93%), de manter a biodiversidade (67%), de promover ou controlar 

o turismo (67%) e a de aumentar as pescas atrave s de proteça o ou gesta o (53%) (Jones 1994). 

Apesar dos factos, apenas cerca de 1,2% do oceano se encontra classificado como AMP, enquanto a 

ní vel terrestre se cerca de 13% sa o a reas protegidas (WWF 2005). De acordo com a Partnership for 
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Interdisciplinary Studies of Coastal Oceans (PISCO 2011) esses 1,2% representavam, em 2010, 4,2 

milho es de km2 num total de 5.800 AMP no mundo, cobrindo cerca de 4,2 milho es de km2, sendo que 

apenas uma pequena proporça o dessas AMP sa o reservas marinhas, cobrindo cerca de 0,1% do 

oceano. (PISCO 2011; Laffoley 2008; WWF 2005). A ní vel mundial, existem cerca de 5.000 a reas 

marinhas protegidas. Cada paí s, em termos de AMP, classifica-se atrave s da percentagem de 

territo rio ocea nico coberto por AMP e o nu mero de AMP que tem. Na Tabela 1 encontram-se alguns 

exemplos. 

Tabela 1 – Comparação entre alguns países segundo o número de Áreas Marinhas Protegidas presentes no seu 

território e percentagem de terreno oceânico que cobrem. Fonte National Geographic (2013) 

CLASSIFICAÇÃO DE PAÍSES POR ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS 

PAÍS % TERRENO OCEÂNICO COBERTO # AMP 

EUA 29,39 750 

Brasil 16,50 67 

Austrália 27,90 606 

Espanha 3,41 90 

Portugal 1,56 36 

   

 

A ní vel nacional, e  relativamente recente a implementaça o de AMP tendo as primeiras a reas surgido 

nas Ilhas dos Açores e da Madeira. Em 1980 surge no Faial a primeira reserva nacional com uma a rea 

marinha. Atualmente contam-se nove AMP nos Açores e em 1986 surge, no Arquipe lago da Madeira 

a primeira reserva exclusivamente marinha: a Reserva Natural Parcial do Garajau (Ingle s 2010). 

Existem mais quatro reservas. Em Portugal continental as AMP representam uma a rea mais reduzida 

do que nas ilhas da Madeira e Açores. A primeira AMP a ser constituí da em Portugal continental foi 

a Reserva Natural das Berlengas, criada em 1981. Posteriormente, em 1995, e  criado o Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que inclui uma a rea marinha adjacente. O Parque 

Natural da Arra bida, criado em 1976 conte m uma AMP constituí da em 1998: Parque Marinho 

Professor Luiz Saldanha. A A rea de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende, criada em 1987, foi 

reclassificada em 2005 como Parque Natural do Litoral Norte, tendo desde esta u ltima data uma a rea 

marinha adjacente. 

PARQUE MARINHO PROFESSOR LUIZ SALDANHA 

O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha e  uma a rea com uma grande riqueza especí fica, e trata-

se da a rea marinha pertencente ao Parque Natural da Arra bida (PNA), com cerca de 53 km2 de a rea 

correspondente aos 38 km de costa rochosa entre a praia da Figueirinha, na saí da do estua rio do 

Sado e a praia da foz a norte do Cabo Espiche – Figura 1. O PNA foi criado pelo Decreto-Lei n.º 622/76, 

de 28 de Julho, com o objetivo de promover a proteça o dos valores naturais e o desenvolvimento das 
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atividades econo micas de forma sustenta vel. A Serra da Arra bida constitui uma a rea verde da regia o 

metropolitana de Lisboa-Setu bal, onde e  crescente a pressa o demogra fica, com os consequentes 

crescimentos urbano e industrial, transformando-se, por isso, numa zona privilegiada de usufruto 

para recreio e cultura (Resoluça o do Conselho de Ministros nº141/2005 de 23 de Agosto). 

So  posteriormente a  criaça o do PNA, com a publicaça o do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, o 

PNA foi reclassificado, com o objetivo de incluir no Parque o litoral marinho. Segundo o Decreto 

Regulamentar n.º 23/98, de 14 de Outubro, foram estabelecidos novos limites para o PNA, criando-

se desse modo o Parque Marinho, que deve o seu nome ao bio logo marinho e professor que dedicou 

parte da carreira cientí fica ao estudo desta parte da costa portuguesa. Passam a ser reguladas as 

atividades que se podem desenvolver nas diferentes zonas do Parque Marinho, para se garantir a 

conservaça o dos valores naturais e o futuro dos recursos pesqueiros. Em Maio de 2003 os limites do 

Parque sa o novamente alterados, com a sua inclusa o na Rede Europeia de Conservaça o Rede Natura 

2000 e na Zona de Proteça o Especial do Cabo Espichel de forma a adequa -lo a s novas realidades, 

dada a riqueza das espe cies ende micas e a raridade dos conjuntos florí stico e fauní stico, assim como 

o bom estado de conservaça o de alguns dos habitats existentes na zona marinha e na zona terrestre 

da Arra bida - Decreto Regulamentar nº 11/2003 de 8 de Maio. Os objetivos do Parque Marinho 

passam por preservar a biodiversidade marinha, recuperar os seus habitats, investigaça o cientí fica 

aplicada a  conservaça o da natureza, informaça o, sensibilizaça o e educaça o ambientais, adaptaça o 

progressiva das normas gerais de emissa o de efluentes a  capacidade do meio recetor caracterí stico, 

promover o turismo de natureza na o tica do desenvolvimento sustenta vel e o desenvolvimento 

sustenta vel pela promoça o de atividades econo mico-tradicionais de base regional como a pesca 

tradicional com linhas e anzo is (Resoluça o do Conselho de Ministros nº141/2005 de 23 de Agosto). 

 

 

Figura 1 - Mapa da Área de Estudo e zona envolvente. Fonte ICNF 
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Segundo o Instituto para a Conservaça o da Natureza e Biodiversidade (atual ICNF), esta a rea possui 

elevadí ssima diversidade animal e vegetal estando identificadas mais de 1100 da fauna e flora 

marinhas, muitas com valor econo mico importante (Reis et al. 2004). A sua riqueza natural, u nica a 

ní vel nacional e europeu, esta  relacionada com o grau de proteça o da costa e o ní vel de complexidade 

estrutural do habitat, e com o facto de ser uma zona de transiça o fauní stica onde muitas espe cies 

apresentam o seu limite de distribuiça o. A ní vel histo rico, foi sempre conhecida por ter suportado 

importantes pescarias, estando tambe m associada ao despertar da oceanografia biolo gica em 

Portugal nos finais do se c. XIX com os trabalhos do Rei D. Carlos e de outros naturalistas locais e das 

grandes universidades da altura. Atualmente, as pradarias de faneroga micas marinhas destruí das na 

u ltima de cada te m sido alvo de programas de recuperaça o, com o objetivo de repor os habitats 

anteriormente existentes (www.icnf.pt). 

A costa ao longo da Arra bida e a  volta do Cabo Espichel tem sido palco de uso humano variado e 

intenso por va rias de cadas (Carneiro 2011). A localizaça o geogra fica na grande a rea metropolitana 

de Lisboa desta a rea marinha protegida e as suas caracterí sticas geomorfolo gicas e este ticas 

potenciam a utilizaça o desta regia o, desde o lazer a uma se rie de atividades econo micas de onde se 

destaca a pesca e o turismo. O constante conflito entre presso es humanas e os valores naturais leva 

a que se afigure necessa rio uma proteça o especial para este sector da costa 

(www.projectobiomares.com). Como a aça o antropoge nica na o produziu ainda impactes negativos 

irreversí veis em determinados sectores na zona costeira da Arra bida, e  possí vel implementar uma 

correta gesta o integrada da orla costeira, conciliando a proteça o adequada dos ambientes marinhos 

com as atividades humanas desenvolvidas tanto no meio marinho como no meio terrestre. 

CARACTERIZAÇÃO E GESTÃO DOS VISITANTES 

A articulaça o entre a natureza e atividades humanas tem que ser bem estudada e gerida (Boersma 

1999). As AMP esta o a ser mais utlizadas como ferramentas de gesta o a ní vel mundial para proteger 

populaço es marinhas das atividades humanas (Gubbay 1995; Ticco 1995; Agardy 1997), que gerem 

problemas relacionados com a conservaça o de stocks explorados, preservaça o da biodiversidade, 

aumento da produtividade das pescas e outros objetivos sociais (Constanza et al. 1998; Dugan and 

Davis 2004; Murawski 2007; Roberts et al. 2001). Mas, por outro lado, existem conflitos, devido a s 

restriço es que sa o criadas para atingir os objetivos ecolo gicos. A Confere ncia das Naço es Unidas para 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) no Rio de Janeiro em 1992, o Princí pio 102 (United 

Nations 1992a) e Agenda 21 (United Nations 1992b), ambos enfatizam para o aumento da 

participaça o do pu blico na tomada de deciso es de cara ter ambiental. Incorporar o conhecimento 

local nas deciso es e criar uma gesta o de recursos baseada na comunidade pode ter mu ltiplos 

benefí cios, como maiores ní veis de concorda ncia com os limites implementados e menores ní veis de 

conflitos entre agentes interessados (Berkes et al. 2000; Russ and Alcala 1999; Scholz et al. 2004). 

Existe um grande nu mero de diferentes utilizadores da costa, que exercem presso es e resultam numa 

contí nua perda global de diversos ecossistemas importantes (Duarte et al. 2008). E ha  alguma 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/p-nat/pnar/parq-marinh
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informaça o disponí vel sobre atividades de determinadas indu strias, como passeios de barco e pesca, 

mas pouca informaça o sobre atividades como nadar, snorkeling, mergulho e o uso balnear (Hornback 

1999). O nu mero exato de turistas da costa marinha, por exemplo, continua desconhecido. O maior 

desenvolvimento de “experie ncias de sol, praia e surf”, a expansa o de resorts na praia e a maior 

popularidade de atividades turí sticas marí timas (p. ex. veraneantes, colecionadores de conchas, 

observadores de aves, praticantes de snorkeling, pescadores recreativos, mergulhadores), contudo, 

tornaram as costas em a reas de enorme pressa o humana (Davenport and Davenport 2006; O’Dea et 

al. 2011). Para usar o turismo como uma ferramenta de conservaça o, tem que se estudar o 

comportamento e psicologia dos turistas assim como se faz com a vida selvagem (Buckley 2013). As 

atividades turí sticas devem ser desenvolvidas sob uma forma sustenta vel, na qual e  fundamental 

proteger os ecossistemas marinhos mais fra geis (McGinn 2002).  

Uma AMP pode ser, por um lado, um complemento biolo gico, resultando na abunda ncia de peixes, 

melhoria de diversidade e habitat, e ao mesmo tempo um insucesso social, com falta de participaça o 

na gesta o da AMP, na partilha de benefí cios econo micos e mecanismos de resoluça o de conflitos 

(Christie et al. 2003), como e  o caso do Parque Marinho que, com a implementaça o da AMP, onde os 

aspetos econo micos e sociais ficaram prejudicados, enquanto os indicadores ecolo gicos e os de 

gesta o sofreram uma melhoria (Batista 2011). A pro pria histo ria do Parque Marinho esta  marcada 

pelo conflito, incluindo va rias manifestaço es pu blicas, pela falta de apoio local e por grande 

necessidade de fiscalizaça o (Paulino 2012). Por isso, muitos dos estudos no Parque Marinho te m 

recaí do sobre os pescadores, pois sa o o grupo que mais sente a incompreensa o por parte da gesta o 

do Parque Marinho. 

Dentro dos diversos me todos de monitorizaça o de visitantes, existem o uso de dispositivos de 

contagem, observaço es, auto registo de visitantes, inque ritos, entrevistas, monitorizaça o de ca mara 

ou ví deo, mediço es indiretas (impacto ambiental, contagem de carros, etc), grupos de discussa o, 

entre outros. A experie ncia mostra que se se pretende estudar visitantes atuais de a reas naturais, um 

dos melhores me todos e  o inque rito presencial acompanhado. Os inque ritos a visitantes sa o estudos 

desenhados para recolher informaça o detalhada sobre estes. Sa o tipicamente feitos de forma a 

representar todos os visitantes dentro de um intervalo de tempo e produzem bases de dados que 

descrevem de forma precisa os visitantes e a sua visita. Podem conter informaça o sobre o perfil do 

visitante, atividades praticadas, modo de deslocaça o, distribuiça o geogra fica, duraça o e freque ncia 

de visitas, consumos, satisfaça o da visita, motivaça o da visita, e chegada a  a rea. A vontade dos 

visitantes em fornecer informaça o para o pessoal das a reas protegidas e  bastante alto relativamente 

a outros me todos - 80% ou mais (Kajala 2007). 

A caraterizaça o e gesta o dos visitantes de a reas protegidas e  importante pois, para ale m de ser uma 

forma de monitorizaça o, e  igualmente uma maneira de fomentar a participaça o pu blica e a pro pria 

gesta o da a rea protegida. Se a informaça o acerca dos utilizadores for sendo recolhida, mantida 

disponí vel e atualizada, e  possí vel perceber mudanças e tende ncias que se possam revelar ao ní vel 

das atividades praticadas e facilmente sa o feitos os ajustes necessa rios, dando a  entidade gestora da 

a rea protegida indicadores acerca das melhores deciso es estrate gicas a aplicar (Oliveira 2013). O 

delineamento de uma AMP, a sua implementaça o e a sua gesta o devem ser processos dina micos, onde 

os agentes interessados devem colaborar e discutir diversas propostas de gesta o dos recursos 

marinhos (Christie and White 1997; Pomeroy 1995). 
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PROBLEMA 

O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, apesar de ja  ter sido criado ha  algum tempo, na o possui 

estudos feitos relacionados com todos os seus utilizadores, pelo que se afigura necessa rio faze -lo. 

Excetuando o grupo dos pescadores, que ja  foi estudado num passado recente, os mergulhadores e 

os atores relacionados com o turismo te m que ser estudados. Neste estudo esta  estudada a vertente 

de turismo balnear, que na o e  conhecida em termos cientí ficos e esta  pouco presente noutros 

estudos. Os mergulhadores, bem como os operadores marí timo-turí sticos e as empresas de 

animaça o turí stica sera o estudados no a mbito do mesmo projeto mas na o se incluem nesta tese. 

Sendo os inque ritos a melhor forma de conhecer o objeto de estudo deste trabalho, foi o me todo 

utilizado. 

OBJECTIVOS 

Com este estudo pretende-se obter uma caracterizaça o dos turistas balneares que frequentam a a rea 

de estudo: o seu perfil, a sua visita e ha bitos de visitaça o, as suas perceço es e prefere ncias. Em 

segundo lugar criar uma abordagem a  participaça o pu blica ativa no processo de decisa o, fornecendo 

aos decisores uma vasta informaça o sobre os utilizadores balneares da a rea de estudo. Por fim, 

elaborar uma lista de sugesto es de medidas de gesta o, de forma a dotar o Parque Marinho de boas 

estrate gias de gesta o para promover tanto a conservaça o da natureza como o turismo. 
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Materiais e Me todos 

ÁREA DE ESTUDO 

Dentro do conjunto de praias contí guas ao Parque Marinho, foram escolhidas quatro como locais de 

amostragem. A citar: Praia do Portinho da Arra bida (ou Praia do Creiro), Praia dos Coelhos, Praia da 

Califo rnia (que neste estudo inclui a Praia do Ouro) e Praia da Figueirinha. Estes pontos de amostragem 

foram selecionados por apresentarem diferenças em termos de tipologia de praias e por terem todos 

grande aflue ncia de visitantes na e poca balnear, apenas variando na sua dimensa o. 

A Praia do Portinho da Arra bida e  uma praia costeira moderadamente exposta, de tipo III (seminatural), 

que significa que na o se encontra sujeita a  influe ncia direta de nu cleos urbanos, tendo apenas a presença 

de alguns edifí cios de apoio, como restaurantes, sem qualquer tipo de construça o hoteleira e esta  

associada a sistemas naturais sensí veis – Figura 2a. Inserida no municí pio de Setu bal, a sua utilizaça o 

me dia dia ria e  de 2600 banhistas. A sua extensa o de frente de praia e  de 690 metros e esta  inserida no 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) Sintra-Sado. O acesso e  mais restrito e mais complexo. As 

coordenadas sa o: 38.47860°, -8.97565° (Perfil de a gua balnear – Portinho da Arra bida 2013). 

Perto desta praia encontra-se a Praia dos Coelhos, que tem dimenso es muito reduzidas e ate  ause ncia de 

classificaça o como praia (sem tipologia) – Figura 2c. As coordenadas sa o: 38.481833, -8.969735. Apesar 

disso, e  bastante frequentada e acaba por ter relevo quando se trata de quantificar e caracterizar os 

utilizadores da faixa costeira do Parque Marinho. E  igualmente caracterizada por va rios elementos 

naturais e de difí cil acesso, com ause ncia de construça o hoteleira. 

A Praia da Califo rnia, inserida no POOC Sintra-Sado, e  uma praia costeira moderadamente exposta, 

inserida no municí pio de Sesimbra – Figura 2b. E  uma praia urbana com uso intensivo, do tipo I, que 

corresponde a  praia adjacente a um nu cleo urbano, rodeada de grande construça o hoteleira, restauraça o 

e habitaço es, sujeita a forte procura. O acesso e  mais fa cil, com grande rede rodovia ria. As coordenadas 

sa o: 38.44065 °, -9.09789 °. A sua extensa o e  de 1000 metros. A utilizaça o me dia dia ria e  de 5100 

banhistas. A Praia do Ouro, que e  contí gua a  da Califo rnia e neste estudo se agregam as duas como uma 

so , tem coordenadas: 38.44072°, -9.10723° e encontra-se sob a jurisdiça o da Administraça o dos Portos 

de Setu bal e Sesimbra. Tem um ní vel de ocupaça o muito elevado na e poca balnear, com uma extensa o de 

500 metros e utilizaça o me dia dia ria de 2100 banhistas (Perfil de a gua balnear – Praia da Califo rnia 2014; 

Perfil de a gua balnear – Praia do Ouro 2014). 

A Praia da Figueirinha, tambe m inserida no POOC Sintra-Sado, encontra-se num local com alguns 

elementos naturais e com alguns urbanos – Figura 2d. E  uma praia na o urbana de tipo II, afastada de 

nu cleos urbanos, mas sujeita a forte procura. As coordenadas sa o: 38.48220°, -8.94283°. A sua extensa o 

e  de 600 metros e a utilizaça o me dia dia ria e  de 2700 banhistas (Perfil de a gua balnear – Praia da 

Figueirinha 2014). 
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a)                                                                                                   b)     

 

 

 

 

 

c)                                                                                                 d) 

OBJETO DE ESTUDO 

 

O pu blico-alvo deste estudo teve que ser selecionado de acordo com o tipo de utilizaça o que se pode fazer 

na a rea de estudo. Tratando-se de uma AMP, as utilizaço es existentes sa o desde pesca, desportos 

aqua ticos, nomeadamente mergulho, atividades na uticas e de animaça o turí stica e usos balneares. Dentro 

destes, os grupos de maior expressa o sa o os mergulhadores, os pescadores e os veraneantes. Um estudo 

recente teve como tema o grupo dos pescadores, relacionando o comportamento destes com a 

implementaça o de uma AMP (Horta e Costa 2013). No caso deste presente trabalho foram selecionados 

os utilizadores de praias, pois sa o de dimensa o muito expressiva e na o deixam de ser uma parte 

importante do conjunto de visitantes do Parque Marinho, apesar de serem poucos os estudos que se 

debruçam sobre eles. Os praticantes de mergulho devem ser igualmente estudados, na o estando contudo 

presentes neste estudo. 

MÉTODO DE AMOSTRAGEM: INQUÉRITOS 

 

O me todo escolhido para se estudar a populaça o de visitantes de turismo balnear do Parque Marinho foi 

o inque rito. Dentro das diversas formas de se realizar inque ritos, recorreu-se ao inque rito presencial, pois 

torna mais fa cil o acompanhamento dos inquiridos, evitando ao ma ximo inque ritos incompletos ou 

Figura 2 – Mapas ortogonais dos locais de amostragem: a) Praia do Portinho da Arrábida 1:8000; b) Praia da 
Califórnia e Praia do Ouro 1:19000; c) Praia dos Coelhos 1:2000; d) Praia da Figueirinha 1:18000. 
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respostas que na o va o de encontro ao pedido. Como materiais utilizados, foram escolhidos inque ritos em 

formato de papel, tamanho A4, diversas esferogra ficas e placas, uma para cada inquiridor, para servir de 

apoio a  escrita. 

Para a elaboraça o do questiona rio, teve que se ter em conta diversos pontos. Tratando-se de um inque rito 

presencial conve m que seja o mais sucinto possí vel e na o tenha perguntas muito extensas, pois isso cansa 

o inquirido, que pode desinteressar-se e abandonar a experie ncia, e torna o processo mais moroso. O 

pro prio texto deve ser o mais claro possí vel e na o ter perguntas vagas, que demonstrem algum tipo de 

ambiguidade. O inque rito tem va rias componentes, que o dividem em temas e a ordem segundo as 

perguntas sa o feitas tem uma grande importa ncia. Na primeira pa gina esta  presente um pequeno texto 

introduto rio que explicite o propo sito do estudo, e as entidades intervenientes no processo. As primeiras 

perguntas a aparecer devem ser perguntas que remetam para o tema do trabalho, que sejam interessantes 

e relativamente fa ceis de responder. Depois parte-se para perguntas que requerem maior consideraça o e 

so  no final aparecem perguntas de foro pessoal (Kajala 2007). 

Este inque rito, disponí vel para consulta em anexo, possui tre s a reas distintas: perfil do visitante, 

caraterizaça o da visita e ha bitos de visitaça o, e perceço es e prefere ncias do visitante. Na parte do perfil 

do visitante, esta o incluí das perguntas sobre a idade, sexo, profissa o, habilitaço es e concelho de 

reside ncia. As perguntas sobre a caraterizaça o da visita e de ha bitos do visitante sa o sobre a freque ncia 

de visitaça o anual, mensal e semestral, sobre o tempo de estadia coincidente com a data do inque rito, os 

gastos dessa estadia, as atividades praticadas na a rea de estudo, se utilizou serviços especializados para 

alguma atividade praticada e que serviços, a raza o pela qual tinham escolhido aquela a rea para visitar, se 

estava la  alojado e em que localidade, como se deslocou ate  a  a rea e com quem. Na componente do 

inque rito relacionada com prefere ncias e perceço es do visitante constam questo es do tipo: a importa ncia 

que as A reas Protegidas podem ter (com uma lista de afirmaço es para a pessoa inquirida concordar ou 

discordar), se tinha conhecimento que estava numa AP, e qual o nome desta, se conhecia o PMPLS, qual a 

importa ncia que a existe ncia destes parques detinha sobre a escolha da visita naquele local, classificar um 

conjunto de para metros relativos ao local da inquiriça o sobre as condiço es presentes, como considerava 

o nu mero de pessoas presentes na a rea e qual a perceça o que tinha da sua dimensa o, qual o principal 

problema da a rea terrestre e qual o da a rea marinha e porque , a sua perceça o sobre os u ltimos cinco anos 

e a previsa o para os seguintes cinco anos, isto e , se tinha melhorado, piorado ou ficado igual e a mesma 

classificaça o para a previsa o, o que e  que associava ao PNA e ao PMPLS, se tinha tido acesso a informaço es 

sobre as A reas Protegidas, que atividades de desporto e lazer, numa dada lista, protegeriam ou proibiriam 

e o que gostariam que mudasse na a rea. 

Dentro do conjunto das va rias perguntas, algumas foram especificamente colocadas para utilizaça o por 

parte das Ca maras Municipais onde se situa o Parque Natural da Arra bida, como perguntas sobre a 

duraça o da estadia e gastos financeiros. Havia igualmente no inque rito perguntas relativas a  questa o da 

candidatura da Arra bida a Patrimo nio Mundial da Humanidade: se tinha conhecimento sobre essa 

candidatura e se concordava com ela. Esta candidatura foi, contudo, cancelada. No final do inque rito 

estavam presentes algumas notas de enquadramento a preencher pelos inquiridores: estado do tempo 

(ause ncia ou presença de nuvens e intensidade do vento), data e hora a que foi feito o inque rito, inquiridor 

e respetivo local de amostragem. 

Outros trabalhos com semelhante metodologia recorreram igualmente a questiona rios feitos 

presencialmente, como e  o caso de um estudo feito no Algarve a mergulhadores com o intuito de investigar 
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as suas opinio es acerca de rotas subaqua ticas, como a diversidade biolo gica da a rea e atratividade da 

paisagem (Oliveira 2011). Nesse estudo as questo es seguiram um formato dicoto mico (sim/na o) e 

formato escala de Likert de 5 pontos (que variava entre discordo completamente e concordo 

completamente, ou de mau a muito bom). Questo es de resposta mu ltipla e alternativa sa o importantes 

para tornar a resposta mais fa cil e ra pida. No caso do questiona rio usado para este estudo, utilizaram-se, 

para ale m de questo es desses formatos, igualmente questo es de resposta aberta. A opça o por esse tipo de 

questa o remete para a necessidade de se detetar quais as respostas mais comuns a uma dada questa o e 

para que o inquirido possa expressar livremente os seus pensamentos e opinio es. So  posteriormente, se 

se repetir o questiona rio e  que e  aconselhado fechar as respostas, pois ja  se possui uma ideia das respostas 

frequentemente dadas. Ha  ainda perguntas de escolha mu ltipla, com uni ou multiselecça o de respostas. A 

opça o “na o sei/ na o respondo” (NS/NR) esta  presente na maioria das questo es. 

De salientar que se procedeu primeiro a uma recolha de dados com inque ritos-piloto, para se testar a 

efica cia do mesmo e depois enta o se elaborou o inque rito final e se deu iní cio ao processo de realizaça o 

de inque ritos. Essa versa o proviso ria serviu para perceber que na o houve grandes dificuldades no 

preenchimento dos inque ritos, o tempo me dio de resposta, cerca de dez minutos, e a quantidade me dia 

de inque ritos que podiam ser feitos por dia. Em termos de perí odo de amostragem, marcaram-se 14 dias 

ao longo da e poca balnear, durante os meses de Agosto e parte de Setembro, que representavam dias da 

semana e um pouco mais os fins-de-semana, altura em que ha  maior aflue ncia a s praias – Figura 3. Dividiu-

se as praias pelos 14 dias quase equitativamente, tendo a praia com maior comprimento e maior nu mero 

de pessoas mais dias e, consequentemente um pouco maior nu mero de inque ritos – Figura 4 - acabando 

por se revelar numa amostragem aleato ria estratificada proporcional a  dimensa o do estratos e a  

dimensa o da populaça o a estudar. 

 

Figura 3 - Cronograma da amostragem por praias durante a época balnear, durante o ano de 2013. 

 

Agosto S T Q Q S S D

1 2 3 4

Coelhos/ Portinho Figueirinha

5 6 7 8 9 10 11

Califórnia Coelhos/ Portinho

12 13 14 15 16 17 18

Figueirinha Califórnia

19 20 21 22 23 24 25

Portinho Califórnia

Setembro S T Q Q S S D

26 27 28 29 30 31 1

Figueirinha Califórnia

2 3 4 5 6 7 8
Figueirinha Portinho

9 10 11 12 13 14 15

Califórnia Portinho
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Figura 4 - Distribuição dos dias de amostragem por locais de amostragem. 

 

A equipa que se ocupou durante os dois meses de recolha de dados era composta por seis elementos, que 

se dividiram em grupos de dois e recolheram cerca de 10 questiona rios (nunca menos) por elemento em 

cada dia de amostras. Cada praia foi dividida em tre s zonas contí guas de relativamente equitativa 

dimensa o ao longo da sua largura, para assim ser igualmente percorrida pelos inquiridores. A exceça o foi 

a Praia dos Coelhos, so  amostrada durante dois dias, que tinha pequena dimensa o e portanto apenas dois 

elementos da equipa se ocuparam dos inque ritos nesse local, ficando a Praia do Portinho da Arra bida 

dividida em duas partes e com quatro elementos nesses dias. Mais ou menos a meio do dia, na hora de 

almoço, os elementos da equipa utilizaram contadores e, dividindo desta vez em comprimento a zona com 

que tinham ficado da praia, procediam ao levantamento do nu mero de veraneantes presentes. Este 

perí odo temporal foi escolhido por ser uma altura de pico, pois existe o grupo de pessoas que esta  a 

abandonar a praia e outros que esta o a chegar, para ale m do conjunto de pessoas que fica o dia todo na 

praia. Por fim, semanalmente, as respostas dos inque ritos foram submetidas em computador atrave s do 

programa Formscentral, que depois os cedia numa base de dados criada em excel. 

ANÁLISE DE DADOS 

Os dados adquiridos atrave s de inque ritos sa o usualmente tratados estatisticamente pelos programas 

SPSS ou SAS. Neste caso, utilizou-se o Excel em primeiro lugar para a ana lise estatí stica ba sica e o 

STATISTICA (versa o 11) para os estes estatí sticos. 

 

Estatística descritiva e Gráficos 

Para analisar as respostas adquiridas pelos questiona rios, tem que se recorrer a  estatí stica descritiva e a  

representaça o gra fica, utilizando o programa Excel. Foram utilizados gra ficos de barras, gra ficos circulares 

e tabelas para apresentar os resultados. No caso especí fico das perguntas abertas recorreu-se a uma 

estrate gia de categorizaça o: em 878 inque ritos, as respostas podiam no limite ser 878 palavras ou 

expresso es diferentes. Portanto definiam-se categorias mais abrangentes, que incluí am va rias expresso es 

consideradas equivalentes. Depois na representaça o gra fica procedia-se a  seleça o das categorias com 

maior representaça o, ficando na categoria “outros” todas as expresso es que tivessem representaça o mais 

baixa (entre 1% e 5%). 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Portinho da Arrábida

Praia da Califórnia

Praia da Figueirinha

Praia dos Coelhos

Dias por praia
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Testes estatísticos 

Para a realizaça o de ana lise de varia ncia das va rias respostas, foram utlizados testes de hipo teses. O 

objetivo foi o de detetar eventuais diferenças dentro do perfil dos visitantes, relativamente a  sua idade, 

sexo, habilitaço es, profissa o e concelho de reside ncia, bem como diferenças entre respostas que foram 

recolhidas entre diferentes praias. No caso de categorias de algumas respostas procedeu-se ao seu 

reagrupamento para facilitar os testes estatí sticos, bem como a consideraça o apenas da primeira resposta 

dada em cada pergunta, de modo a facilitar a ana lise estatí stica. Os testes parame tricos, de maior pote ncia, 

isto e , que te m maior capacidade de rejeitar a hipo tese nula quando ela e  de facto nula, esta o associados 

a pressupostos (Pestana 2008). Para isso, os dados precisam de apresentar normalidade e 

homocedasticidade e os dados adquiridos na o sa o balanceados (o nu mero de indiví duos do sexo feminino 

na o e  igual ao nu mero de indiví duos do sexo masculino, por exemplo). O teste de Shapiro-Wilk serviu para 

detetar a normalidade e o teste de Levene para detetar a homocedasticidade. Recorreu-se enta o a  

utilizaça o de testes na o-parame tricos baseados em escala ordinal: Mann-Whitney para dados 

emparelhados de amostras independentes – diferenças entre sexos; e Kruskal-Wallis, uma extensa o do 

teste anterior, para amostras mu ltiplas independentes – diferenças entre idades, habilitaço es, concelho 

de reside ncia, profissa o e locais de amostragem, as praias. Posteriormente, sempre que se rejeitava a 

hipo tese nula, de igualdade, procedia-se a testas a posteriori. O teste de Dunn e  o teste a posteriori 

respetivo do teste de Kruskal-Wallis, contudo esse teste na o esta  presente no programa utilizado, portanto 

recorreu-se a um teste a posteriori parame trico: o Unequal N HSD. 
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Resultados dos Inque ritos 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Foram recolhidos 878 inque ritos no total da e poca de amostragem. A distribuiça o do nu mero de 

inque ritos encontra-se na Tabela 2, onde se pode constatar que o total de inque ritos em cada local foi 

semelhante, rondando os 30% nas praias com maior expressa o, divergindo ligeiramente e acabando por 

ser um pouco maior nos locais que apresentavam tanto um pouco maior dimensa o como mais 

veraneantes. 

Tabela 2 – Total de inque ritos feitos em cada praia e respetiva percentagem 

INQUÉRITOS POR PRAIA 

PRAIA DA CALIFÓRNIA 
PORTINHO DA 

ARRÁBIDA 
PRAIA DA 

FIGUEIRINHA 
PRAIA DOS 

COELHOS 
TOTAL 

310 272 256 40 878 

35,31% 30,98% 29,16% 4,56% 100% 

 

 

Perfil do visitante 

 

A idade dos inquiridos apresenta a forma de uma normal gaussiana, sendo que o grupo mais expressivo 

tem a idade empreendida entre os 35 e 44 anos (n=862) – Figura 5. Relativamente ao ge nero, ha  

prepondera ncia feminina, com 57,51% do total de inquiridos (n=866). 

 

 

 

Figura 5 - Distribuição da faixa etária dos inquiridos | Resultados inquérito 
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Marinho, houve quase um terço de respostas: Setu bal (15%), Sesimbra (10%) e Palmela (5%). O Grupo 

Lisboa e Vale do Tejo conte m todos os restantes concelhos dessa regia o que na o sejam os tre s do grupo 

anterior. Os restantes concelhos nacionais ocupam menos de 10% e no estrangeiro houve registo de 

Holanda, Angola, França, Espanha, e Luxemburgo (n=874). 

 

 

Figura 6 - Localização dos Concelhos de Residência dos visitantes | Resultados inquérito 

 

 

As habilitaço es foram divididas pelas categorias apresentadas na figura 8 e apresentam claramente uma 

maioria de ensino secunda rio e ensino superior (n=877) – Figura 7. No caso das habilitaço es, dividiram-

se as va rias respostas nas categorias seguintes: Ensino Prima rio, Ensino Ba sico na o Completo (2º ciclo), 

Ensino Ba sico Completo (3º ciclo), Ensino Secunda rio (Ensino Secunda rio, Ensino Po s-secunda rio e Curso 

Profissional) e Ensino Superior (Licenciatura, Bacharelato, Mestrado, Po s-Graduaça o e Doutoramento). 

 

 

Figura 7 – Nível de escolaridade dos inquiridos | Resultados Inquérito 
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Opera rios, Artí fices e Trabalhadores Similares (4%); Operadores de Instalaço es e Ma quinas e 

Trabalhadores de Montagem (2%); Trabalhadores Na o Qualificados (1%); Membros das Forças Armadas 

(2%); Desempregado (5%) e Dome stica (3%). 

 

 

Figura 8 – Distribuição pelos Grandes Grupos de Profissões | Resultados Inquérito 

 

Caraterização da visita e hábitos de visitação 

 

Relativamente a  visita a decorrer no momento do inque rito, a me dia das horas que as pessoas inquiridas 

passam na praia e  de 7 horas, e a moda corresponde a 4 horas – Figura 9. O desvio-padra o e  de 5,356. 

Quando a resposta era maior do que 12 horas supo s-se que as pessoas estavam alojadas na a rea. No 

gra fico da figura 14 apresenta-se essa distribuiça o nas categorias Manha /Tarde (1-5 horas), Dia (6-12 

horas) e Mais de 1 dia (13-24 horas) (n=866). 

 

 

Figura 9 – Período de tempo que as pessoas inquiridas afirmaram permanecer no local | Resultados Inquérito 

 

A grande maioria dos visitantes inquiridos utiliza viatura pro pria para chegar ao local, e menos 
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Figura 10 – Meio de transporte até à área de estudo | Resultados Inquérito 

 

No geral, a famí lia (75%) e  o principal grupo de acompanhamento dos visitantes. Seguem-se os que 

visitam acompanhados de amigos (17%) sozinhos (15%) e em casal (3%). O grupo menos expressivo foi 

o do grupo organizado, com 0,3% (n=871). 

Cerca de metade dos inquiridos encontrava-se alojado na a rea (52%), contra 45% que na o se encontram 

nessa situaça o (n=856). Em relaça o ao tempo de estadia, dividiram-se nas seguintes categorias: 1 dia, fim-

de-semana (2-3 dias), 1 semana (4-7 dias), 1 quinzena (8-15 dias), 1 me s (17-30 dias), mais de 1 me s (31-

240 dias) – Figura 11. A maioria das pessoas fica um fim-de-semana, uma semana ou quinze dias (n=204). 

 

 

Figura 11 - Tempo que durava a estadia dos visitantes no local de estudo | Resultados Inquérito 

 

O principal tipo de alojamento que os visitantes utilizaram foi a reside ncia habitual, a reside ncia de 

familiares ou amigos e 2ª habitaça o – Figura 12. Na categoria “Outros” encontram-se: autocaravana, 

parque de campismo, pensa o, quarto, turismo de habitaça o (n=444). 
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Figura 12 – Tipo de alojamentos que os visitantes inquiridos frequentaram aquando da sua estadia na área de 
estudo | Resultados Inquéritos 

 

A maioria das pessoas referiu que se encontrava alojada nos Municí pios de Sesimbra (50%), Setu bal 

(36%) e Palmela (8%) – Figura 13. Na categoria outros esta o outros municí pios da Pení nsula de Setu bal: 

Montijo, Almada, Alcochete, Moita, Seixal e Barreiro (n=407). 

 

 

Figura 13 – Localidade onde os inquiridos se encontravam alojados | Resultados Inquérito 
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Tabela 3 – Frequência de visitação em três períodos distintos: anual, semestral e mensal 
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Moda 0 0 0 
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16%

5% 5%
13%

54%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2.ª Habitação Apartamento
alugado

Hotel Residência de
familiares ou

amigos

Residência
habitual

Outros

Alojamento

50%

8%

36%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sesimbra Palmela Setúbal Outros

Localidade



RESULTADOS DOS INQUÉRITOS 

Pa gina 18 

No que toca aos ha bitos de visitaça o, as pessoas inquiridas praticam essencialmente a ida a  praia, nadar 

e passear a pe  – Figura 14. Fazem tambe m, mas com menor expressa o: ir a restaurantes, piqueniques, 

observaça o de fauna, visitar monumentos e passear de barco, sendo que nesta questa o podi, a escolher-

se mais do que uma opça o. A categoria “Outros” engloba: BTT (6%), pesca (5%), geocaching (3%) , 

snorkeling (4%), caça submarina (2%), atividades na uticas (6%) e atividades citadas pelos inquiridos 

(3%), como parapente, campismo, mota, rally, passeios a  noite, ciclismo, futebol, vo lei, orientaça o, 

atletismo, canoagem, escalada e fotografia. 

 

 

Figura 14 – Percentagem de atividades que eram assinaladas pelos inquiridos em como as praticavam na área de 
estudo | Resultados Inquérito 

 

Cerca de 6% dos inquiridos revelou recorrer a serviços especializados para realizar atividades na a rea de 

estudo, contra 81% que revelou nunca ter utilizado (n=763) – Figura 15. Dentro de 60 respostas, as 

atividades na uticas, o mergulho e a caminhada foram os mais citados como sendo as atividades para as 

quais se recorreu a serviços especializados – Figura 11. Os serviços citados como tendo sido utilizados 

foram escola de mergulho, aluguer de embarcaça o e concessa o – Figura 16 - (n=30). 

 

 

Figura 15 – Atividades que foram citadas como tendo sido feitas a partir de serviços especializados | Resultados 
Inquérito 
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Figura 16 – Serviços utilizados para a prática de certas atividades na área de estudo | Resultados Inquérito 

 

 

Perceções e preferências do visitante 
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totalmente” (n=878). 
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b) 

Figura 17a) e b) - Grau de concordância com diversos aspetos relacionados com serviços de ecossistemas que as 
pessoas inquiridas conferem às áreas protegidas | Resultados Inquérito 

 

76% dos visitantes inquiridos confessaram saber da existe ncia de uma a rea protegida no local onde foi 

realizado o inque rito, 13% afirmaram que na o existia e 11% na o sabiam responder a esta questa o 

(n=876). Dentro das pessoas que identificaram alguma a rea protegida, um quarto disse tratar-se do 

Parque Natural da Arra bida, enquanto mais de 30% citou variaço es do nome como Serra da Arra bida, 

Parque Natural da Serra da Arra bida e simplesmente Arra bida – Figura 18. So  cerca de 1% referiu de 

alguma forma a presença do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, e nenhum citou o nome 

corretamente. De salientar que o maior grupo de respostas recaiu sobre a opça o “na o sei/na o respondo” 

(n=878) – Figura 25. Quando se perguntou aos inquiridos se conheciam o Parque Marinho, 88% confessou 

que desconheciam, 10% afirmou saber da existe ncia do Parque Marinho e 2% na o respondeu ou na o 

soube responder a  questa o (n=878). 

 

 

Figura 18 – Nomes identificados pelos inquiridos para a área protegida em que reconheciam estar | Resultados 
Inquérito 
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As palavras mais citadas associadas ao Parque Natural da Arra bida sa o: beleza natural, natureza, calma, 

“maravilha” e fe rias, num total de 990 palavras citadas – Figura 19. Ao Parque Marinho sa o: natureza, 

beleza Natural, “maravilha” e mar, num total de 907 palavras citadas – Figura 20. E houve muito maior 

percentagem de respostas em branco para o Parque Marinho: 3% de abstença o para o Parque Natural da 

Arra bida versus 45% de abstença o para o Parque Marinho. 

 

Figura 19 – Palavras associadas ao Parque Natural da Arrábida | Resultados Inquéritos 

 

 

Figura 20 – Palavras associadas ao Parque Marinho Professor Luiz Saldanha | Resultados 

 

De um modo geral, as pessoas consideram o Parque Natural da Arra bida mais importante que o Parque 

Marinho Professor Luiz Saldanha, considerando a maioria dos veraneantes o primeiro entre “Muito 

Importante” ou “Importante”, e o segundo entre “Nada Importante” a “Importante”, aquando da escolha 

do local para visitar – Figura 21. 
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Figura 21 – Importância dada ao PNA e ao PMPLS relativamente à escolha do local de visita | Resultados Inquérito 

Em termos de classificaça o de alguns para metros relativamente a  a rea de estudo, o mais bem classificado 

foi a beleza natural (maioria muito bom) – Figura 22a - contrastando com o menos bem classificado, o 

para metro preços (maioria mau) – Figura 22b. As restantes categorias foram classificadas 

maioritariamente por “bom” (4) ou “mais ou menos” (3). Sendo que 1 equivale a muito mau e 5 a muito 

bom (n=878). 
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b) 

Figura 22a) e b) – Importância dada ao PNA e ao PMPLS relativamente à escolha do local de visita | Resultados 
Inquérito 

 

Os principais problemas apontados da a rea terrestre sa o acessibilidades e estacionamento, poluiça o, 

ordenamento e instabilidade da linha de costa, num total de 919 (n=759) – Figura 23. Na categoria outros 

encontra-se: conservaça o da natureza, ince ndios, civismo, turismo, concessa o e “nada”. 

 

 

Figura 23 – Principais problemas da área terrestre | Resultados Inquérito 
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Figura 24 - Principais problemas da área marinha | Resultados Inquérito 

 

Os principais atrativos da a rea terrestre sa o a beleza natural, a praia, biodiversidade, vila e turismo – 

Figura 25. A categoria “outros” engloba: limpeza, calma, ordenamento, acessibilidades e estacionamento, 

qualidade ambiental, conservaça o da natureza e “tudo”, num total de 953 palavras (n=839). 

 

Figura 25 – Principais atrativos da área terrestre | Resultados Inquérito 

 

Os principais atrativos identificados para a a rea marinha foram: qualidade da a gua, biodiversidade, beleza 

natural e atividades marí timas - Figura 26. A categoria “outros” conte m: limpeza, calma, turismo, 

acessibilidades e estacionamento, qualidade ambiental, conservaça o da natureza, segurança e “tudo”, num 

total de 825 palavras ou expresso es (n=787). 
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Figura 26 - Principais atrativos da área marinha| Resultados Inquérito 

 

As razo es que levaram as pessoas inquiridas a visitar a a rea de estudo foram: a qualidade da praia, a beleza 

natural, a proximidade a casa, sossego, a rea espetacular e qualidade da a gua – Figura 27. Com um total de 

1279 palavras ou expresso es citadas. Na categoria “outros” existem diversas razo es, como: recomendaça o 

de amigos, curiosidade, pouco oneroso, infa ncia, 2ª habitaça o, pro ximo de Lisboa, natureza, clima, 

qualidade ambiental, segurança, etc (n=860). 

 

Figura 27 – Razões apontadas pelos inquiridos que os levaram a escolher a área de estudo para visitar | Resultados 
Inquérito 

 

Os inquiridos referiram obter informaça o sobre o Parque Marinho ou sobre o Parque Natural da Arra bida 

atrave s da internet, tv, amigos e jornais e revistas, essencialmente – Figura 28. Na categoria “outros” esta o 

incluí dos o Museu Oceanogra fico, agentes comerciais, sede do Parque Natural da Arra bida, ra dio, guias de 

viagem, sinalizaça o e famí lia (n=528). 
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Figura 28 – Meios de informação que os inquiridos revelaram ter usado para obter informações sobre o Parque 
Marinho ou o Parque Natural da Arrábida | Resultados Inquérito 

 

Mais de metade das pessoas inquiridas, 63%, considerou que nos u ltimos 5 anos, a a rea melhorou. 30% 

afirmou que a a rea se manteve igual e 7% revelou que esta piorou (n=774). Dentro das pessoas que 

responderam que melhorou, a maioria citou o desenvolvimento, a acessibilidade e estacionamento e a 

qualidade da praia como componentes que melhoraram (n=531) – Figura 29. Na categoria “outros” esta o 

incluí dos a beleza natural, o comportamento das pessoas, o ordenamento, a qualidade ambiental, a 

conservaça o da natureza e a segurança – Figura 29. As pessoas que consideraram que ficou igual, 

justificaram-no com a presença de poucas (5%) ou nenhumas alteraço es (14%) ocorridas nos passados 

cinco anos. A opça o “na o sei/na o respondo” foi escolhida 77% das vezes e com 5% ficou a categoria 

“outros”: melhorou numas coisas e piorou noutras, conservaça o da natureza e menos desenvolvimento 

(n=230). As pessoas que consideraram que a a rea piorou, afirmaram que foi devido ao ordenamento, 

qualidade da praia, medidas polí ticas e acessibilidades e estacionamento – Figura 30. Na categoria “outro” 

inclui-se restriço es ao uso, comportamento das pessoas e conservaça o da natureza. 

 

 

Figura 29 – Razões pelas quais as pessoas inquiridas acharam que a área de estudo melhorou nos últimos cinco 
anos | Resultados Inquérito 
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Figura 30 - Razões pelas quais as pessoas inquiridas acharam que a área de estudo piorou nos últimos cinco anos | 
Resultados Inquérito 

 

Como previsa o, quase metade dos visitantes inquiridos pensam que a a rea vai melhorar (48%), 35% 

pensa que vai ficar igual e 11% teme que va  piorar (n=824). As razo es apresentadas para quem acha que 

vai melhorar sa o: o seu potencial, a “esperança” que te m, a conservaça o da natureza e o turismo, 

maioritariamente – Figura 31. Na categoria “outros” esta o englobados: medidas polí ticas, a candidatura a  

UNESCO, acessibilidades e estacionamento, qualidade da praia e comportamento das pessoas (n=334). Os 

inquiridos que consideram que a a rea vai ficar igual, justificam-no pelo pouco desenvolvimento que 

preveem (24%), mas a maioria na o sabe justificar porque  (60%). As restantes categorias sa o muitas, entre 

elas “esta  bom assim” (3%), o comportamento das pessoas (2%), medidas polí ticas (3%), crise econo mica 

(2%) e conservaça o da natureza (3%) (n=131). Quantos aos que acham que vai piorar, apontam razo es 

como pouco desenvolvimento, conservaça o da natureza e turismo – Figura 32. Na categoria “outros” 

encontram-se os motivos conservaça o da natureza, medidas polí ticas, gesta o do parque, qualidade da 

praia e acessibilidades e estacionamento (n=88).  

 

 

Figura 31 - Razões pelas quais as pessoas inquiridas acharam que a área de estudo vai melhorar nos próximos cinco 
anos | Resultados Inquérito 
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Figura 32 - Razões pelas quais as pessoas inquiridas acharam que a área de estudo vai piorar nos próximos cinco 
anos | Resultados Inquérito 

 

A expressiva maioria dos inquiridos gostaria que existissem alteraço es nas acessibilidades e 

estacionamento. Para ale m desse para metro, gostariam tambe m que se alterasse a qualidade da praia, 

turismo e a qualidade ambiental. De salientar que um pouco mais de 10% referiu que na o queriam que 

“nada” mudasse. Na categoria “outros” esta o inseridos: conservaça o da natureza, segurança, 

ordenamento, gesta o do parque, desenvolvimento, comportamento das pessoas e “tudo” (n=807) – Figura 

33. 

 

 

Figura 33 – O que os inquiridos gostariam que mudasse na área de estudo | Resultados Inquérito 

 

Dentro de um conjunto de atividades dado no inque rito, os inquiridos tinham que escolher duas para 

serem banidas e duas para serem protegidas – Figura 34. A principal atividade a ser referida para ser 

banida sa o os jetskis/motas de a gua, seguidos da caça submarina. Por outro lado, as mais referidas para 

serem protegidas sa o os passeios a pe  (n=876). 
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Figura 34 – Opinião dos inquiridos relativamente a um dado conjunto de atividades, quais deveriam ser banidas e 
quais protegidas | Resultados Inquérito 

Mais de 74% dos inquiridos revelou que o nu mero de pessoas presentes na a rea no decorrer do inque rito 

se adequava ao espaço, 18% revelou que estava em excesso e os restantes 7% que podia acomodar mais 

(n=868). Em termos de quantidade nume rica da o nu mero de indiví duos presentes no local do inque rito, 

a impressa o geral foi de que estavam entre 501-1000 pessoas ou mais de 2000 – Figura 35. 

 

 

Figura 35 – Número de pessoas percecionadas como estando presentes na praia na altura do inquérito | Resultado 
Inquérito 

 

Quando se olha para o caso de cada praia – Figura 36 – nota-se que na praia do Portinho da Arra bida foram 

percecionadas entre 101-250 e 501-1000 pessoas, na praia da Califo rnia mais de 2000, na praia da 

Figueirinha entre 501-1000 3 mais de 2000 e na praia dos Coelhos menos de 100 pessoas. 
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Figura 36 – Perceção que os inquiridos tinham do número de pessoas presentes nas diferentes praias na altura do 
inquérito | Resultados Inquérito 

 

Relativamente a s contagens realizadas, a Tabela mostra a me dia de veraneantes em cada praia durante a 

campanha de amostragem, onde as praias de Sesimbra (praia da Califo rnia e praia do Ouro) sa o as que 

te m maior nu mero de indiví duos e a praia dos Coelhos a que tem menos populaça o. 

Tabela 4 – Resultados das contagens de veraneantes por praia no total de dias de amostragem 

Praias Contagens Frequência Média 

Portinho 3503 5 dias 700,6 

Califórnia 21767 5 dias 4353,4 

Figueirinha 5950 4 dias 1487,5 

Coelhos 283 2 dias 141,5 

Total 31503 16 dias 1968,938 

 

TESTES DE SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA 

 

Para detetar diferenças entre os perfis dos inquiridos, em termos de habilitaço es, sexo, faixa eta ria, local 

de reside ncia e profissa o, foram feitos testes estatí sticos relativamente a s respostas dadas a questo es 

sobre o conhecimento sobre a reas protegida do a mbito deste estudo, a regularidade de visitas a  a rea e a 

perceça o que tinham sobre o que aconteceu e o que vai acontecer na a rea de estudo, numa margem de 5 

anos – Tabela 5. A opinia o segundo os perfis relativamente a  importa ncia das a reas protegidas tambe m 

foi analisada. 
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Tabela 5 – Resultados dos testes estatísticos referentes a diferenças entre respostas de pessoas com habilitações, 

local de residência, profissão (Kruskal-Wallis) e sexo (Mann-Whitney) diferentes 

PERGUNTA FATOR N 
ESTATÍSTICA 

DE TESTE 
P-VALUE TESTES A POSTERIORI 

Sabe se esta é 
uma área 
protegida? 

Habilitações 863 3,844240 0,1463 - 

Sexo 864 84660,00 0,0163 - 

Idade 845 4,142734 0,1260 - 

Residência 869 3,941364 0,2679 - 

Profissão 867 17,91282 0,0013 Estudantes ≠ Outros 

Qual? 

Habilitações 863 1,573465 0,4553 - 

Sexo 866 80006,00 0,000719 - 

Idade 862 6,656132 0,0359 <18-24 anos ≠ 25-44 anos 

Residência 874 9,065407 0,0284 LVT ≠Estrangeiro 

Profissão 867 6,009513 0,1984 - 

Visita esta 
área com 
regularidade? 

Habilitações 863 0,3073900 0,8575 - 

Sexo 866 87157,50 0,131857 - 

Idade 862 27,33996 < 0,0001 25-44 anos ≠ 45 - >65 anos   

Residência 874 113,2476 < 0,001 

Portugal ≠ LVT 

Portugal ≠ Concelhos 

Concelhos ≠ LVT 

Profissão 867 1,240425 0,8714 - 

O que acha 
que aconteceu 
a esta área 
nos últimos 
cinco anos? 

Habilitações 761 3,589975 0,1661 - 

Sexo 767 72107,00 0,8399963 - 

Idade 761 7,239757 0,0268 25-44 anos ≠ 45 - >65 anos 

Residência 771 2,834576 0,4178 - 

Profissão 765 7,157974 0,1278 - 

O que acha que 
vai acontecer a 
esta área nos 
próximos cinco 
anos? 

Habilitações 809 4,477490 0,1066 - 

Sexo 813 74551,50 0,038053 - 

Idade 811 1,755780 0,4157 - 

Residência 821 2,881587 0,41022 - 

Profissão 814 1,455301 0,8345 - 

Como considera a 
importância dos 
seguintes fatores 
para a sua visita: 
Parque Natural 
da Arrábida 

Habilitações 863 0,1212192 0,8204 - 

Sexo 866 85544,50 0,324856 - 

Idade 862 1,996477 0,6683 - 

Residência 874 26,67245 0,0001 
LVT ≠ Concelhos 

Portugal ≠ Concelhos 

Profissão 867 28,62816 0,0006 

Estudantes ≠ Outros 

Estudantes ≠ Especialistas 

Outros ≠ Administrativos 

Como considera a 
importância dos 
seguintes fatores 
para a sua visita: 
Parque Marinho 
Professor Luiz 
Saldanha 

Habilitações 863 0,3959103 0,9412 - 

Sexo 866 88049,00 0,094366 - 

Idade 862 0,8060072 0,3685 - 

Residência 875 21,18344 0,0192 Concelhos ≠Estrangeiro 

Profissão 867 19,57358 <0,0001 

Estudantes ≠ Administrativos 

Estudantes ≠ Outros 

Outros ≠ Especialistas   

As áreas 
protegidas 

Habilitações 865 4,891087 0,1800 - 

Sexo 866 81666,00 0,000444 - 
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melhoram a 
qualidade de vida 
das populações. 

Idade 862 5,432453 0,0661 - 

Residência 874 6,610311 0,0854 - 

Profissão 867 10,92754 0,0275 Estudantes ≠ Administrativos 

A criação de 
áreas protegidas 
é a opção correta 
para preservar o 
património 
natural. 

Habilitações 865 1,143894 0,7665 - 

Sexo 866 82316,50 0,000430 - 

Idade 862 4,858224 0,0881 - 

Residência 874 3,033656 0,3865 - 

Profissão 867 2,727703 0,6044 - 

As áreas 
protegidas 
oferecem novas 
oportunidades de 
emprego para a 
população local. 

Habilitações 865 1,575977 0,6648 - 

Sexo 866 82016,00 0,005970 - 

Idade 862 13,56029 0,0011 25-44 anos ≠ 45->65 anos 

Residência 874 2,786340 0,4258 - 

Profissão 867 1,412624 0,8420 - 

As áreas 
protegidas 
ajudam a 
proteger a 
fauna e a flora. 

Habilitações 865 0,7917673 0,8514 - 

Sexo 866 85916,00 0,005350 - 

Idade 862 1,175664 0,5555 - 

Residência 874 2,326574 0,5075 - 

Profissão 867 5,934616 0,2041 - 

As áreas 
protegidas 
ajudam a 
proteger as 
espécies 
ameaçadas. 

Habilitações 865 6,891017 0,0755 - 

Sexo 866 89294,50 0,277042 - 

Idade 862 0,3753130 0,8289 - 

Residência 874 4,231371 0,2375 - 

Profissão 867 3,643700 0,4564 - 

O 
desenvolvimento 
económico local é 
compatível com 
as áreas 
protegidas. 

Habilitações 865 3,902575 0,2722 -  

Sexo 866 90728,00 0,797026 - 

Idade 862 13,40090 0,0012 25-44 anos  ≠ 45->65 anos 

Residência 874 3,686154 0,2974 - 

Profissão 867 6,294030 0,1782 - 

As atividades 
tradicionais, como a 
agricultura e a 
pesca, podem ser 
desenvolvidas nas 
áreas protegidas. 

Habilitações 865 1,649526 0,6482 - 

Sexo 866 87509,00 0,240733 - 

Idade 862 8,411425 0,0149 25-44 anos  ≠ 45->65 anos 

Residência 874 2,345878 0,5038 - 

Profissão 867 3,582655 0,4654 - 

As áreas 
protegidas são 
boas para o 
desenvolvimento 
turístico. 

Habilitações 865 1,411413 0,7029 - 

Sexo 866 88336,00 0,284754 - 

Idade 862 7,685739 0,0214 *<18-24 anos  ≠ 25-44 anos 

Residência 874 5,922281 0,1155 - 

Profissão 867 3,544242 0,04712 *Indústria ≠ Especialistas 

É difícil desenvolver 
atividades 
tradicionais, como a 
agricultura e as 
pescas, nas áreas 
protegidas. 

Habilitações 865 6,378189 0,0946 - 

Sexo 866 90927,00 0,842884 - 

Idade 862 6,108143 0,04722 *<18 anos  ≠ 25-44 anos 

Residência 874 1,253796 0,7401 - 

Profissão 867 5,565652 0,2340 - 

As áreas 
protegidas 
ajudam a 
proteger o 
património 

Habilitações 865 8,881456 0,0309 
Ensino Primário ≠ Ensino 

Básico e Secundário  

Sexo 866 85927,50 0,032774 - 

Idade 862 5,768784 0,0559 - 

Residência 874 3,285856 0,3496 - 
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natural e 
cultural. Profissão 867 5,934806 0,2041 - 

As áreas 
protegidas são 
importantes para 
a investigação 
científica. 

Habilitações 865 0,7129135 0,8702 - 

Sexo 866 85927,50 0,235339 - 

Idade 862 23,32538 <0,0001 <18-24 anos ≠ 45->65 anos  

Residência 874 3,285856 0,7255 - 

Profissão 867 7,067932 0,1323 - 

As áreas 
protegidas 
ajudam a 
proteger os 
habitats e a 
biodiversidade. 

Habilitações 865 0,7129135 0,8702 - 

Sexo 866 88402,00 0,199656 - 

Idade 862 0,4635222 0,7931 - 

Residência 874 1,315380 0,8236 - 

Profissão 867 7,470707 0,1130 - 

As áreas 
protegidas são 
um entrave ao 
desenvolvimen
to. 

Habilitações 865 3,270210 0,3518 - 

Sexo 866 83745,00 0,022250 - 

Idade 862 2,533976 0,2817 - 

Residência 874 6,268810 0,0992 - 

Profissão 867 5,935714 0,2040 - 

      

 

Adicionalmente, as diferenças nas perceço es que os inquiridos revelaram em relaça o a para metros de 

avaliaça o entre praias diferentes, como os problemas e atrativos identificados e a lista de para metros 

que foi dada a classificar foram igualmente alvo de ana lise estatí stica – Tabela 6. 

Tabela 6 – Resultados dos testes estatísticos referentes a diferenças entre respostas de inquiridos em praias 

diferentes (Kruskal-Wallis) 

PERGUNTA N 
ESTATÍSTICA DE 

TESTE 
P-VALUE TESTES A POSTERIORI 

Qual pensa ser o principal 
problema da área terrestre? 

878 1,436011 0,6971 - 

Qual pensa ser o principal 
problema da área marinha? 

876 72,65183 <0,0001 Portinho = Califórnia 

Qual pensa ser o principal 
atrativo da área terrestre? 

876 42,21379 <0,0001 
Figueirinha ≠ Portinho 

Coelhos ≠ Todos 

Qual pensa ser o principal 
atrativo da área marinha? 

877 23,60773 0,00002 

Coelhos ≠ Portinho 

Coelhos ≠ Figueirinha 

Califórnia ≠ Portinho 

O que gostaria que mudasse? 878 1,294121 0,7305  

Acessibilidade 878 21,36937 0,0001 
Coelhos ≠ Califórnia 

Coelhos ≠ Figueirinha 

Estacionamento 878 35,01630 <0,0001 

Califórnia ≠ Portinho 

Figueirinha ≠ Portinho 

Figueirinha ≠ Califórnia 

Trânsito 877 30,81899 <0,0001 
Califórnia ≠ Portinho 

Figueirinha ≠ Portinho 

Planeamento/Ordenamento 878 72, 30197 0,0064 *Coelhos ≠ Portinho 
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Vigilância 878 38,81292 <0,0001 
Figueirinha ≠ Portinho 

Coelhos ≠ Todos 

Beleza Natural 878 53,06410 <0,0001 
Califórnia ≠ Portinho 

Califórnia ≠ Figueirinha 

Turismo 876 12,30926 0,00064 
Califórnia ≠ Portinho 

Figueirinha ≠ Califórnia 

Limpeza 878 9,487540 0,0235 Figueirinha ≠ Portinho 

Restaurantes 878 129,3821 <0,0001 Coelhos = Portinho 

Qualidade Ambiental 878 19,36358 0,0002 
Califórnia ≠ Portinho 

Califórnia ≠ Figueirinha 

Alojamento 878 85,38032 <0,0001 Califórnia ≠ Todos 

Balneários/ Casas de banho 878 99,32506 <0,0001 
Portinho = Coelhos 

Califórnia = Figueirinha 

Praias 878 9,499716 0,0233 *Califórnia ≠ Coelhos 

Preços 878 22,40862 0,0001 

Califórnia ≠ Todos 

Figueirinha ≠ Portinho 

Figueirinha ≠ Coelhos 

Comportamento das pessoas 878 2,92796 0,4029  
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Discussa o 

Perfil do visitante 

A idade dos inquiridos apresenta uma distribuiça o normal, e acaba por ter mais se niores do que jovens, o 

que e  expecta vel na o so  pela estrutura demogra fica tí pica de paí ses desenvolvidos/ ocidentais, mas 

tambe m porque na o e  muito aconselha vel realizar a pessoas muitos jovens, pois podem na o compreender 

totalmente o que e  pedido. Segundo o Censos 2011, a percentagem de idosos aumentou de 16% para 19%, 

enquanto a de jovens desceu de 16% para 15% face a 2001, em Portugal. E  igualmente esperado um pouco 

maior nu mero de indiví duos do sexo feminino: normalmente apresentam maior predisposiça o para 

responder ao inque rito e esta o em maior nu mero tambe m demograficamente (53% de mulheres no paí s 

em relaça o ao total, Censos 2011 (INE 2012). 

Em termos de reside ncia, a maioria expressiva da regia o de Lisboa e Vale do Tejo (59%), mesmo na o 

contendo os concelhos do Parque Marinho (31%), Setu bal, Sesimbra e Palmela. Tudo de acordo com os 

Censos de 2011, pois e  das regio es mais populosas do paí s, com valores de densidade populacional de 1 

1 484 hab/km2 e esta  muito pro xima e acessí vel a  a rea de estudo. A presença de alguns estrangeiros era 

igualmente expecta vel, mas talvez uma expressa o maior. Algumas vezes houve recusas devido a  fronteira 

linguí stica, como foi o caso de turistas franceses, apesar de ser possí vel a sua traduça o para a lí ngua 

inglesa pelos volunta rios. 

As habilitaço es mais frequentes foram o ensino secunda rio e ensino superior, que juntos alcançaram 67% 

do total (32% e 35%, respetivamente). De acordo com o INE 2012: cerca de 32% da populaça o com 18 e 

mais anos possuí am pelo menos o ensino secunda rio completo. Mas nota-se uma supremacia no caso do 

ensino superior, pois de acordo com os resultados dos Censos 2011 (INE 2012), no total da populaça o 

residente em Portugal ha  cerca de 12% com curso superior. No caso das profisso es, na o existe nenhum 

padra o a destacar, o que parece demonstrar que na o ha  nenhuma tende ncia de a a rea de estudo ser mais 

apelativa para algum tipo ou grupo de profissionais. Para ale m do mais, na o da  para fazer uma boa 

comparaça o com o Censos 2011, pois as classes sa o diferentes da Classificaça o Nacional de Profisso es. 

 

Caracterização da visita e hábitos de visitação 

Começando pela caraterizaça o da visita, metade das pessoas passa a manha  ou a tarde na a rea de estudo, 

e a outra metade fica um dia inteiro, denotando que metade dos visitantes na o pernoita no local. 80% das 

pessoas, um nu mero bastante elevado, vai ate  a  a rea de estudo de viatura pro pria: devido a  fraca rede de 

transportes pu blicos. Quando ha  (7%), e  mais na Praia da Figueirinha, pois e  a que esta  melhor servida 

nesse aspeto – Figura 40. Os acompanhantes sa o em 75% das vezes a famí lia, amigos (17%) ou nenhuns 

(15%), o que significa que muitas vezes os grupos sa o de duas ou mais pessoas. 
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Figura 37 - Meio de transporte utilizado consoante a praia | Resultados Inquérito 

 

52% dos inquiridos afirmaram estar alojados na a rea. O tempo de estadia e  mais ou menos igualmente 

distribuí do pelo fim-de-semana (12%), uma semana (9%) ou uma quinzena (11%), na o sendo estadias 

muito prolongadas. O principal tipo de alojamento e  reside ncia atual (54%), o que significa que metade 

dos veraneantes sa o residentes na a rea de estudo. Os segundos mais comuns sa o 2ª habitaça o e casa de 

familiares, tambe m denotando ligaça o a  a rea. Em termos de concelhos de estadia, sa o os resultados 

expecta veis: 50% Sesimbra (tem mais alojamento), seguido de Setu bal (36%) e Palmela (8%). Os 

restantes 6% pertencem a outros concelhos da Pení nsula de Setu bal. 

No caso dos ha bitos de visita, a esmagadora maioria dos inquiridos ja  tinha estado na a rea de estudo, o 

que demonstra a grande popularidade, proximidade a  grande Lisboa e apete ncia do lugar para turismo. E 

62% fa -lo com regularidade. O que significam, estes dois indicadores, que medidas de gesta o da visitaça o 

sa o de facto importantes. No que toca a freque ncias de visita no passado recente, tem-se que a freque ncia 

me dia correspondente ao u ltimo me s (Agosto/Setembro) e  o dobro da dos u ltimos 6 meses e isto tendo 

em conta que esses meses começaram na estaça o da Primavera (Fevereiro/Março). O que denota que 

possivelmente essas visitas ocorreram nos meses de vera o, durante a e poca balnear. A freque ncia anual e  

quase o dobro da semestral e quase o qua druplo da mensal. Como apanha os meses de vera o do ano 

anterior, pode-se igualmente supor que foi nessa ocasia o que as visitas tomaram lugar. As atividades mais 

praticadas foram as relacionadas mais estritamente com o Parque Marinho: praia e nadar, bem como 

passear a pe . Apenas 6% das pessoas utiliza serviços especializados para realizar atividades como 

mergulho, atividades na uticas (mais uma vez ligadas ao meio marinho) e caminhadas. Mas ve -se aqui 

pouca adesa o a esses serviços, o que significa que do lado dos mergulhadores deve existir maior expressa o 

e que a economia para empresas de animaça o turí stica para veraneantes atualmente e  pouca expressiva. 

 

Preferências e Perceções dos Visitantes 

Quando se avalia o gra fico da Importa ncia das a reas protegidas – Figuras 17a e 17b -, nota-se que as 

perguntas no geral sa o classificadas como “concordo totalmente” e referem-se aos serviços prestados por 

estas. Como protegem o patrimo nio natural, sa o boas para o turismo e melhoram a qualidade de vida das 
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populaço es. Pelo contra rio, na questa o que afirma que as a reas protegidas sa o um entrave ao 

desenvolvimento, as respostas recaem na opça o “discordo totalmente”. Ja  nas questo es relacionadas com 

as atividades tradicionais (pesca e agricultura), o cena rio e  diferente: as respostas dispersam mais, entre 

o “discordo” e o “concordo”, dando a perceber que os inquiridos na o conhecem bem essa realidade ou na o 

acham que seja ta o fa cil assim a manutença o dessas atividades, pelo menos sem restriço es. A questa o 

relacionada com as oportunidades de emprego para a populaça o local e  igualmente geradora de confusa o 

nas respostas, estando indecisos os inquiridos entre “concordo”, “assim-assim” e “concordo totalmente”. 

76% dos inquiridos sabe da existe ncia da a rea protegida, quando deveria ser 100% ou pro ximo, e ¼ acerta 

o nome desta, o que e  igualmente insatisfato rio. Apenas 1% referiu de alguma forma que tinha o nome do 

Parque Marinho, e somente 10% revelou saber da existe ncia deste, o que denota uma fraca divulgaça o da 

presença do Parque Marinho. Notou-se igualmente em conversa com os inquiridos que, quando sabiam 

da existe ncia do Parque Marinho era devido a  profissa o ou por serem pescadores e lidarem com as 

restriço es impostas para a sua atividade. 

Em comparaça o, ao Parque Natural da Arra bida associa-se natureza ou valores naturais tanto quanto ao 

Parque Marinho, se bem que este com maior ligaça o aos elementos marinhos e com muito maior ní vel de 

abstença o de respostas, devido a  falta de conhecimento do Parque Marinho. Igualmente por essa raza o, 

associaram maior importa ncia ao Parque Natural da Arra bida, aquando da escolha do local para visitar. 

Atrave s das respostas explicitadas, percebe-se que o mais valorizado dos para metros na a rea de estudo e  

a beleza natural e as praias e biodiversidade, o que converge com as ideias associadas ao Parque Natural 

da Arra bida: beleza natural, praias e biodiversidade. Isto e  um dos dados mais importantes. Como menos 

valorizado ou pior classificado temos os preços, o planeamento ou ordenamento do espaço, o tra nsito e a 

acessibilidade, o que de certa forma tambe m vai de encontro ao explicitado nos problemas da a rea 

terrestre: acessibilidades e estacionamento, poluiça o e ordenamento. E aqui entra a contradiça o, pois as 

pessoas incluí das no estudo revelam gostar dos valores naturais e acham que o nu mero de pessoas que 

frequentam a a rea “esta  bom assim” (74%), mas ao mesmo tempo requerem mais estacionamento e mais 

acessos. No caso marinho, ha  maior dispersa o de problemas citados, apenas poluiça o com 16% e 

abstença o elevada (52%), devido a  pouca base de conhecimentos sobre o Parque Marinho e a a rea 

marinha em particular. Na a rea marinha os principais atrativos coincidem com as palavras/ideias 

associadas ao Parque Marinho: qualidade da a gua, biodiversidade e beleza natural. Foram apontadas 

diversas razo es para se visitar a a rea de estudo, mas ha  uma clara tende ncia para citar a qualidade da 

praia, pois no fundo o estudo foi feito a praticantes de turismo balnear, bem como a beleza natural e a 

proximidade. 

Os meios de informaça o sobre o Parque Marinho e o Parque Natural da Arra bida eram diversos, mas 

revelaram-se insuficientes e ineficientes. Internet, tv e amigos foram os mais citados. E e  atrave s destes 

meios que deve ser feita a divulgaça o, essencialmente, bem como atrave s de jornais e revistas e de 

folhetos. Mais a  frente sa o apresentadas algumas sugesto es de medidas de gesta o, nas quais a divulgaça o 

e  parte integrante. Na questa o sobre o que mudaria na a rea, a maioria das pessoas apontou as 

acessibilidades e estacionamento, mais uma vez indo em linha de conta com o que ja  tinha sido apontado 

anteriormente como “mau” e nos problemas da a rea terrestres e reflete o facto de tanta gente utilizar a 

viatura pro pria. Se bem que 11% dos inquiridos referiu “nada”, o que significa que ha  algum ní vel de 

satisfaça o total das condiço es da a rea. Relativamente a  a rea de estudo, as proporço es de quem fez 

projeço es otimistas, pessimistas ou de estabilidade sa o tendencialmente as mesmas, mas as previso es de 
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que vai melhorar sa o menores em 15 pontos percentuais do que as que a a rea de estudo melhorou, 

enquanto os outros grupos apresentam uma variaça o que ronda os 5%. Isto significa que ha  menor grau 

de confiança de que a a rea de estudo continue a melhorar. 

Tabela 7 – Perceção por parte dos inquiridos do que aconteceu nos últimos cinco anos e previsão para os próximos 

cinco 

 ÚLTIMOS CINCO ANOS PRÓXIMOS CINCO ANOS DIFERENÇA 

 63% 48% -15% 

 30% 35% 5% 

 7% 11% 4% 

  

 

Dentro das atividades que podiam ser banidas, as mais escolhidas sa o as que apresentam um cara cter 

mais invasivo e de conflito com outras atividades: jet-skis/ motas de a gua, possivelmente porque te m um 

potencial de perturbaça o quer para os humanos quer para a fauna do Parque Marinho. Segundo Rossi 

(2013) a maioria dos inquiridos tende a ter uma atitude neutra ou levemente positiva para a maioria das 

atividades na o motorizadas, enquanto as motorizadas afetam negativamente a maior parte dos 

inquiridos. A caça submarina porque e  extrativa e na o tem uma componente de subsiste ncia, como a 

pesca. No caso das atividades protegidas temos o cena rio oposto: as atividades escolhidas sa o menos 

conflituosas: os passeios a pe , pouco perturbadores e associados a sossego ou descanso e o mergulho, um 

dos principais atrativos da a rea de estudo. Em relaça o ao nu mero de pessoas percecionado nas praias e o 

nu mero efetivamente contado pelos volunta rios, temos uma corresponde ncia nas praias da Califo rnia e 

da Figueirinha, isto e , os valores reais encontram-se dentro das classes mais votadas pelos inquiridos. Na 

praia do Portinho da Arra bida houve a pior perceça o, pois as opinio es dividiram-se entre tre s classes e o 

valor real de contagens situou-se na menos selecionada das tre s. No caso da praia dos Coelhos deu-se uma 

subvalorizaça o do nu mero de pessoas presentes.  

 

Testes estatísticos 

 As caracterí sticas de perfil que apresentam maiores diferenças sa o a idade e o sexo. Em termos de 

reside ncia, detetaram-se diferenças na regularidade de visita a  a rea de estudo e no nome atribuí do a  a rea 

protegida identificada. As diferenças entre idades fizeram-se notar nessas questo es e igualmente na 

perceça o do que aconteceu nos u ltimos cinco anos. O sexo apontou diverge ncias em tre s perguntas: no 

reconhecimento de uma a rea protegida no local, no nome atribuí do e na previsa o dos pro ximos cinco 

anos. Profissionalmente so  se apontaram diferenças no conhecimento de uma a rea protegida na a rea de 

estudo e em termos de habilitaço es na o se registaram diferenças. No que se refere especificamente a s 

perceço es sobre as a reas protegidas, na o ha  diferenças entre nenhum grupo nas questo es relacionadas 

mais diretamente com os serviços ecolo gicos: proteça o de espe cies ameaçadas e proteça o habitats e 

biodiversidade. As diferenças entre idades aparecem muito frequentemente nas questo es econo micas: 

oportunidades de emprego, desenvolvimento econo mico local e de atividades tradicionais – ser possí vel 
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desenvolve -las ou ser difí cil - e desenvolvimento turí stico. Diferenças entre habilitaço es so  surgem na 

perceça o sobre proteça o do patrimo nio natural e cultural e diferenças de reside ncia na o surgiram. De 

profissa o existem apenas diferenças na perceça o do desenvolvimento turí stico, bem como na melhoria de 

qualidade de vida. As diferenças entre sexos sa o mais recorrentes nas questo es de foro ecolo gico e menos 

nas de foro econo mico, e sa o as que aparecem em mais questo es. 

Nas praias, os problemas terrestres sa o equivalentes, enquanto os problemas marinhos sa o divergentes 

em todos menos entre a praia do Portinho e da Califo rnia, devido a terem poluiça o e nenhum problema 

assinalado como principais e os restantes problemas terem mais ou menos a mesma proporça o. Em 

termos de atrativos terrestres, a praia da Figueirinha e  diferente do Portinho e a praia dos Coelhos e  

diferente de todas, o que surpreende, pois analisando os gra ficos, a praia mais diferente e  a da Califo rnia, 

onde o mais valorizado e  a praia e nos restantes e  em primeiro lugar a beleza natural. Ja  o atrativo marinho 

e  em primeiro lugar a qualidade da a gua para todas as praias. Mas depois para o Portinho e Figueirinha e  

a biodiversidade e beleza natural, para a Califo rnia e  praia e biodiversidade e para os Coelhos beleza 

natural e biodiversidade. Os testes estatí sticos revelam que o Portinho tem atrativos marinhos diferentes 

dos da Califo rnia e dos Coelhos, e o dos Coelhos tambe m e  diferente do da Figueirinha. No que toca a 

alteraço es que os inquiridos queriam que tivessem lugar, sa o similares em todas as praias. 

Na parte referente a  avaliaça o de para metros das praias, as diferenças encontradas acabam por revelar as 

diferentes condiço es das praias – ver Anexos. A acessibilidade e  revista em baixa na Praia dos Coelhos, 

por ser de facto a menos acessí vel. O estacionamento e  pior percecionado na Praia da Figueirinha e da 

Califo rnia, enquanto no Portinho da Arra bida ha  maior nu mero de lugares por comparaça o. Tambe m o 

tra nsito e  menos complicado no Portinho pois ha  uma altura do dia em que so  funciona um sentido, devido 

a emerge ncias que possam ocorrer decorrentes de ince ndios. Ordenamento da praia e  algo que na o 

acontece nos Coelhos e isso e  percecionado, apesar de na o ser clara a diferença para com o Portinho (teste 

na o apoiado pelos testes a posteriori). Relativamente a  vigila ncia, esta na o existe na Praia dos Coelhos 

(valorizaça o 1) e no Portinho (classificaça o 3/4) muitas vezes na o se percebe a presença do nadador-

salvador. A beleza natural e  mais expressiva no Portinho (classificaça o 5), pois e  uma praia seminatural e 

na Figueirinha (classificaça o 5), enquanto a praia de Sesimbra tem uma componente urbana muito maior. 

A componente de turismo e  mais marcada nas imediaço es da Praia da Califo rnia, comparando com 

qualquer uma das outras praias. A limpeza da praia do Portinho e  classificada com um ní vel mais baixo 

que as outras (3/4), na o se percebendo bem a raza o, mas talvez a presença de pessoas a acampar perto 

da praia, o que e  ilegal e possivelmente pode gerar lixo e outros resí duos no local. Os restaurantes na o 

existem na Praia dos Coelhos e sa o menos bem classificados pelos utilizadores da Praia do Portinho. 

Surpreendentemente, a qualidade ambiental e  melhor classificada na Praia da Califo rnia, que e  a praia 

menos natural. No caso da Figueirinha, a proximidade com a SECIL influencia sempre esta resposta. O 

alojamento e  pouco conhecido nas Praias, com exceça o da Praia da Califo rnia (classificaça o 4/5). Os 

balnea rios e casas de banho no Portinho sa o pouco usados/conhecidos e nos Coelhos na o esse tipo de 

serviços de apoio. Nas Praias da Califo rnia e Figueirinha sa o razoavelmente classificados (3 ou 4). As 

praias em si no geral sa o classificadas com 5, pois no fundo sa o a raza o de as pessoas ali estarem, mas a 

Califo rnia talvez tenha a classificaça o mais inferior e os Coelhos a mais alta (maior proporça o de 5). Os 

preços sa o razoavelmente classificados na Praia da Califo rnia, mas nas restantes praias a perceça o recai 

mais no NS/NR. O comportamento das pessoas e  equivalente nas va rias praias: bom a razoa vel (3/4). 
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Considerações Finais 

Dada a importa ncia e complexidade do ambiente marinho e das zonas costeiras, a criaça o e 

implementaça o de a reas marinhas protegidas surge como uma ferramenta que assume objetivos como a 

conservaça o do ambiente e a gesta o dos usos que geram impactos. E e  cada vez mais relevante aliar os 

benefí cios ecolo gicos aos de natureza socioecono mica (Kelleher and Kenchington 1992). Ha  contudo uma 

dificuldade em compatibilizar a conservaça o da natureza e o desenvolvimento da exploraça o dos 

recursos, e das comunidades que deles usufruem e dependem, o que leva frequentemente a conflitos que 

influenciam o sucesso das AMP. Usualmente assume-se que as populaço es locais sa o parte do problema, 

pois na maioria dos casos estas opo em-se, inicialmente, a  criaça o de novas AMP (IUCN, 2010), quando na 

realidade deveriam ser tidas como parte da soluça o (Silva 2013) e considerarem-se formas de melhorar 

a participaça o dos utilizadores do Parque Marinho em deciso es que afetem a sua gesta o (Carneiro 2011). 

Para assegurar a sustentabilidade a longo-prazo de uma AMP e  importante a colaboraça o entre entidades 

governamentais e administrativas, utilizadores e comunidades locais, tendo em conta aspetos como a 

identificaça o e o papel dos parceiros sociais, mecanismos de participaça o, responsabilizaça o, 

cumprimento e execuça o, avaliaça o da efica cia, adaptabilidade e financiamento sustenta vel da gesta o 

(Coelho 2011). 

No decorrer da ana lise dos resultados dos inque ritos, bem como de dados preliminares de entrevistas a 

empresas de animaça o turí stica que operam na a rea de estudo, foi possí vel englobar algumas sugesto es 

de medidas de gesta o que se afiguram necessa rias com vista a melhorar o planeamento do Parque 

Marinho, no que toca ao turismo balnear em particular e a todos os atores envolvidos na a rea de estudo 

no geral. As medidas de gesta o apresentam-se na Tabela 8. As medidas assentam em va rias a reas de 

atuaça o, que sa o as que esta o definidas nas categorias. As categorias de divulgaça o e governa ncia sa o as 

que apresentam maior cara cter de importa ncia, devido a  grande desconhecimento do Parque Marinho, a s 

inu meras designaço es atribuí das ao Parque Marinho, desconhecimento de resultados de estudos 

cientí ficos feitos na a rea de estudo e falta de maior envolvimento nas tomadas de decisa o entre o Parque 

Marinho e os parceiros sociais. Esta u ltima poderia ser colmatada com a criaça o de uma plataforma de 

discussa o, por exemplo. As atividades de sensibilizaça o, sobretudo para grupos com maiores conflitos 

com o Parque Marinho, como os pescadores te m alguma urge ncia em ser realizados. A pro pria 

monitorizaça o dos visitantes deve ser regular e o controlo do nu mero de visitantes, atrave s de me todos 

indiretos, sa o mais algumas das propostas de gesta o. 

Tabela 8 – Recomendação de medidas de gestão  

CATEGORIAS nº IDEIA-CHAVE 

Divulgação 3 

Maior divulgaça o do Parque Marinho 

Definiça o irrevoga vel do nome do Parque Marinho 

Divulgaça o dos resultados das medidas de conservaça o e dos 
resultados de estudos cientí ficos no geral 

Educação/Sensibilização 
Ambiental 

2 

Atividades de sensibilizaça o e educaça o ambiental para o 
pu blico mais jovem 

Atividades de sensibilizaça o e educaça o ambiental para 
parceiros sociais, nomeadamente para os pescadores 
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Investigação Científica/ 
Monitorização 

2 

Manter atividades de monitorizaça o dos visitantes com 
inque ritos, contagens e outros tipos de estudos 

Promover mais estudos sobre os atores sociais do Parque 
Marinho  

Capacidade de carga 2 

Criar maior acesso por transportes pu blicos durante a 
e poca balnear 

Controlo do nu mero de visitantes pelos lugares de 
estacionamento disponí veis 

Governância 2 

Promoça o de maior comunicaça o entre a entidade gestora 
do Parque Marinho, empresas de turismo, pesca, turistas, 

habitantes locais e autarquias 

Participaça o ativa de todos os parceiros sociais no 
planeamento e ordenamento do Parque Marinho 

 

Como aspeto de curiosidade, nas entrevistas preliminares feitas ficaram explí citas algumas ideias, tais 

como: o Parque Marinho e  visto como importante, mas a sua gesta o na o. Alia s a ideia associada ao Parque 

marinho e  justamente proibiça o na o compreendida, pois o Parque Marinho e  sino nimo de restriço es. 

Contudo, de um modo geral, a presença da empresa numa a rea protegida confere valor, nomeadamente 

no mercado externo. As melhorias em termos ecolo gicos e de biodiversidade sa o reconhecidas - maior 

nu mero de cefalo podes, que leva a aumento de ceta ceos, que por seu lado promove as atividades de 

observaça o destes ou os dados preliminares de inque ritos experimentais a pescadores, que sugerem um 

aumento em volumes de pesca de espe cies de peixe comerciais e melhoramentos na zona de proteça o 

total particularmente marcados, por exemplo (CCMar 2010). Foi expressa tambe m a ideia de que seria 

importante ter os dados de estudos cientí ficos acessí veis, e na o so  disponí veis, e que o Parque Marinho (e 

o Parque Natural da Arra bida no seu todo) deve funcionar como uma “escola”, de modo a manter as 

pessoas informadas sobre todo o processo de gesta o e fomentar o conhecimento sobre a sua 

biodiversidade a toda a populaça o. 

Este trabalho teve alguns aspetos positivos. Primeiro que tudo, o seu aspeto inovador, pois e  um estudo 

de cara cter pioneiro no local e mesmo globalmente, pois raramente se estuda o feno meno do turismo 

balnear em a reas protegidas, nomeadamente em AMP. Seguidamente, a grande abrange ncia de perguntas 

permite numa so  campanha de amostragem recolher informaço es diversas, que ajudam a complementar 

o ní vel de conhecimentos. A aceitaça o por parte das pessoas tambe m foi importante, apesar de existirem 

ainda algumas resiste ncias a colaborar com os inque ritos. Mas no geral, a maioria colaborou e mostrou 

reconhecer a importa ncia do projeto. Como forma de monitorizaça o tambe m e  importante, pois va o 

existir dois anos de campanha de amostragem. Por fim, e  um projeto que apoia a gesta o do Parque 

Marinho e mesmo a Administraça o Local, no sentido em que fornece dados sobre os utilizadores (quem 

sa o, o que fazem e o que pensam), fa -los participar ativamente com a partilha da sua opinia o – de acordo 

com as normas de governa ncia colaborativa – e serve de base para se criarem ou reajustarem medidas de 

gesta o. A metodologia aplicada, o inque rito presencial, possibilita ainda distribuir e recolher um maior 

nu mero de inque ritos ra pida e economicamente, permitindo os inquiridos a responder ao seu ritmo, e 

permite igualmente maior facilidade em responder de forma corajosa e expor a sua opinia o por ser escrito 

(quando comparado com uma entrevista). 

Como aspetos menos positivos do trabalho temos a classificaça o de profisso es, que foi feita baseada na 

Classificaça o Nacional de Profisso es (INE 2001) que na o se apresenta muito adequada, pois parece 
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desatualizada e pouco representativa das diferenças de formaça o e a rea de trabalho de cada uma das 

profisso es. Poderia tambe m ter-se incluí do uma matriz de compatibilidades de atividades no inque rito, 

de modo a detetar os conflitos percecionados pelos inquiridos. A existe ncia de mais e pocas de 

amostragem era positivo, mas na o houve possibilidade para o fazer para esta tese. Aquando da ana lise 

estatí stica, nas perguntas de respostas aberta, foram criadas categorias para agrupar as va rias respostas, 

o que pode ser de certo modo subjetivo. Na parte dos testes na o-parame tricos perde-se informaça o, ao se 

considerar apenas a escala ordinal ou rank de cada observaça o, perdendo-se a sua magnitude e ganhando-

se na simplificaça o da deduça o da distribuiça o amostral da estatí stica de teste (Pestana 2008). O teste 

na o-parame trico tem tambe m pouca robustez. O me todo limita ainda a dimensa o do inque rito entre 4 a 

5 pa ginas. 

Apo s este estudo, afiguram-se necessa rios mais alguns como continuidade. Mais e pocas de amostragem, 

em primeiro lugar, para juntar mais dados, de forma a consolidar a informaça o e ser uma forma de 

monitorizaça o. Esta tarefa tem vindo a ser feita no decorrer do ano de 2014, com cerca de metade do 

volume de inque ritos que foram recolhidos para esta tese. Tambe m inque ritos direcionados para os 

mergulhadores, outro grupo importante de atores interessados, devem ser feitos, bem como entrevistas 

aos representantes de empresas de animaça o turí stica e operadores marí timo-turí sticos que operam na 

a rea de estudo. 

As opinio es dos visitantes sa o importantes para desenvolver as estruturas e serviços oferecidos pela a rea 

natural. Para os gestores ou planeadores da a rea, ha  maior vantagem em ter um conhecimento das 

opinio es dos visitantes relativamente a uma a rea e aos fatores relacionados com a recreaça o do que em 

tomar deciso es sem essas opinio es. So  depois de se identificar e caraterizar os utilizadores e  que se podem 

tomar medidas de gesta o. E os inque ritos aos visitantes fornecem uma boa base de decisa o relativamente 

aos visitantes, aos serviços e a  gesta o ambiental (Kajala 2007). Apo s o estudo dos utilizadores, ha  tambe m 

a importa ncia de envolver os paceiros sociais neste tipo de gesta o, englobando nas deciso es os 

empresa rios de EAT/OMP, pescadores, populaça o local no geral, Ca maras Municipais e a entidade gestora 

das a reas protegidas, no caso de Portugal o ICNF. O sucesso de qualquer a rea protegida esta , no fundo, 

intimamente relacionado com a forma como os grupos de utilizadores e atores interessados sa o 

identificados e trazidos para os processos de planeamento, tomada de decisa o e de gesta o (SCDB 2004). 

Assim, e  urgente uma alteraça o profunda de funcionamento da sociedade e o despertar da conscie ncia 

crí tica dos cidada os em geral, de modo a contribuir para uma gesta o integrada das AMP e responder aos 

desafios que as questo es ambientais relacionadas com os oceanos e o mar em particular nos colocam hoje 

(Silva 2013). 
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Anexos 

 Exemplar do inque rito 

 Dados originais 

 Gra ficos complementares para a discussa o 

 Dados das contagens 


