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Na carta posteriormente exposta, podemos visualizar de forma gráfica, a relação existente 

entre os regimes de protecção, descritos no PO-PNSE, com as modalidades de Desporto da 

Natureza passivas de serem praticadas na área protegida. 

Carta Síntese da relação das áreas de protecção do PO-PNSE (2009) com as modalidades. 

Nesta carta síntese podemos verificar que subsiste uma forte preocupação em proteger as 

áreas ambientais mais sensíveis de práticas desportivas que tenham maior impacto nos valores 

naturais existentes.  
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A Capacidade de Carga do território para cada uma das modalidades será descrita em 

pormenor no regulamento da Carta de Desporto da Natureza, contudo podemos observar no 

quadro síntese seguinte, a relação do regime de protecção e as condições para a prática das 

actividades previstas.  

Modalidades 
Regime de protecção 

APP I APP II APP III APC 

Pedestrianismo 
Sujeito a autorização por parte do 

ICNB, IP. 

Grupos de 15* 

Pessoas Grupos de 30* 

pessoas 

Montanhismo, 

Actividades de neve 

Orientação Interdita 
Sujeito a autorização por parte do 

ICNB, IP. 

Actividades de teambuilding; 
Sujeito ao comprimento dos normativos específicos definidos para a 

prática de cada uma das modalidades. 

Jogos populares; 

Interdita 

 

Sujeito a autorização por parte do ICNB, IP., e só 

será admitida em locais assinalados na Carta Síntese 

de Desporto da Natureza. 

Escalada; 

Percursos de obstáculos com recurso a 

rapel, slide, pontes e similares; 

Paintball, tiro com arco, besta, 

zarabatana, carabina de pressão de ar e 

similares; 
Sujeito a autorização por parte do ICNB, IP. 

Balonismo 

Asa delta sem motor, Parapente e 

similares; 

Admitida em locais assinalados Carta Síntese de 

Desporto da Natureza, não excedendo os 10 

praticantes. 

Passeios de bicicleta (cicloturismo ou 

BTT), passeios de segway e em outros 

veículos não poluentes; 

15* Unidades 30* Unidades 

Passeios equestres, passeios em 

atrelagens de tracção animal e similares; 

10** cavalos/burros 
15 ** 

cavalos/burros 

Com atrelagem, 10** unidades 

Passeios em veículo todo o terreno; Sujeito a autorização por parte do ICNB, IP. 

Vela, remo, canoagem e actividades 

náuticas similares; 

Sujeito a autorização por parte do ICNB, IP. 

Windsurf, kitesurf e actividades 

similares; 

Rafting, hidrospeed e actividades 

similares; 

Canyoning e espeleologia; 
Quadro síntese da capacidade de carga para cada regime de protecção. 

*A prática da modalidade não carece de autorização do ICNB, I.P. quando for realizada, nos percursos identificados 

na Carta Síntese de Desporto da Natureza.  

** A prática da modalidade carece sempre de autorização do ICNB, I.P. 


