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Fins estatutários
«A FPO prossegue, nomeadamente, os seguintes fins:
a) Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, o ensino e a prática da Orientação, nas suas diversas disciplinas, intervindo de forma a
que a modalidade seja ministrada nas escolas e apoiada como atividade formativa;»
Disciplinas:
A Orientação é praticada, em Portugal, nas seguintes disciplinas diferentes:
Orientação Pedestre, Orientação em BTT, Corridas de Aventura e Orientação de Precisão. Todavia, para além destas disciplinas com quadros
competitivos nacionais e internacionais, são também organizadas provas de Orientação a cavalo, em canoa, etc..
(Extrato do Artigo 4.º dos Estatutos da FPO)
Órgãos Sociais (Artigo 17.º dos Estatutos)
A FPO comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho de Arbitragem;
e) Conselho Fiscal;
f) Conselho de Jurisdicional;
g) Conselho Disciplinar.
Composição da AG – 100 Delegados (Artigo
36.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por 100
delegados, distribuídos da seguinte forma:
a) 68 Representantes dos Clubes;
b) 15 Representantes dos Praticantes;
c) 7 Representantes dos Treinadores;
d) 7 Representantes dos Supervisores;
e) 2 Representantes dos Cartógrafos;
f) 1 Representante dos Traçadores de
Percurso;
Atual Direção
Presidente: Coronel Augusto da Silva de
Almeida
Presidente Mesa da Assembleia Geral:
José Carlos Rodrigues Pires
Órgãos Sociais – 2012/2016
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/comun
icados/titulares%20%D3rg%E3os%20sociais_list
agem%20obrigatoria%20para%20net.pdf

Organização
Modalidade não olímpica
Origens
A Orientação é um Desporto recente em Portugal, mas tem já 100 anos de existência
enquanto desporto organizado.
Com efeito, terá sido em Bergen - Noruega, no ano de 1897, que se organizou a primeira
atividade desportiva de Orientação. Os países nórdicos são ainda hoje, aqueles onde a
modalidade tem maior implantação, mobilizando um número de praticantes que coloca a
Orientação entre os cinco desportos mais praticados na Escandinávia. A maior prova do
mundo realiza-se anualmente na Suécia, "5 dias da Suécia", com um número record de 25
000 participantes.
A Orientação é uma das modalidades desportivas que mais tem crescido nos últimos anos em
Portugal!
A competição concilia-se com o lazer, num espaço que proporciona um permanente contacto
com a Natureza.
Cada pessoa escolhe o seu ritmo em função dos desafios que determinou, encontrando-se
consigo mesma e, simultaneamente, permitindo conhecer novas pessoas, fazer novos
amigos.
Foi pela mão do Major Killander de nacionalidade sueca e líder escoteiro, que em 1912 a
Orientação desportiva começou a dar os primeiros passos. Tendo como base o
desdobramento da distância da Maratona por três provas, adicionou-lhe a componente de
leitura de carta e a percepção da Orientação.
A extraordinária adesão dos jovens motivou o primeiro Campeonato Nacional na Suécia em
1922 (Mendonça, 1987).
Criação da Federação Portuguesa de Orientação
Portugal aderiu à prática desta atividade desportiva por volta de 1973 (primeiro Campeonato
das Forças Armadas em Mafra), mas só em 1987, com a formação da Associação Portuguesa
de Orientação (APORT), se começam a promover alguns encontros e se começam a produzir
os primeiros mapas adequados à sua prática obedecendo às normas da Federação
Internacional (I.O.F. - International Orienteering Federation) (Oliveira, 1993).
Pode considerar-se o ano de 1984 como o início da prática da Orientação no meio civil em
Portugal. Até à data, a prática da modalidade era restrita aos militares que, até há
relativamente pouco tempo, ainda eram as maiores presenças nas provas do nosso país.
Em Dezembro de 1990, é criada a Federação Portuguesa de Orientação (F.P.O.) e Portugal
passa de mero espectador a praticante ativo, tomando-se membro da I.O.F. e participando
desde então, não só em Campeonatos do Mundo (1991 - Checoslováquia; 1995 - Alemanha;
1999 - Escócia), como em outras importantes competições internacionais.
Fonte: Federação Portuguesa de Orientação
http://www.fpo.pt/www/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=54

Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-nao-olimpicas/
Comité Paralímpico de Portugal (CPP)
http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/Paginas/membros.aspx
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
International Orienteering Federation – I.O.F.
http://eventor.orienteering.org/Federations

Historial

Grandes eventos
2000 - Taça do Mundo de Orientação Pedestre (World Cup '2000).
2001 - XXXIV Campeonato Militar Mundial de Orientação (CISM)
2002 - Campeonato do Mundo do Desporto Escolar (ISF’02)
2008 - Campeonato do Mundo de Veteranos de Orientação Pedestre (WMOC’08)
2010 - Campeonato do Mundo de Seniores e de Juniores de Orientação em BTT (WMTBOC’10
e JWMTBOC’10)
2013 - Campeonato do Mundo do Desporto Escolar (ISF’12)
2013 - Taça do Mundo de Orientação em BTT e Campeonato do Mundo de Orientação em BTT
(WCup MTBO’13 e WMMTBOC’13)
2013 - Campeonato da Europa de Jovens de Orientação Pedestre (EYOC’13)
2014 - Campeonatos da Europa de Orientação Pedestre e de Orientação de Precisão (EOC’14
e ETOC’14)
2014 - Afirmação internacional - Campeonatos da Europa de Orientação Pedestre e de
Orientação de Precisão de 2014
Afirmação internacional como um parceiro fiável quer no desenvolvimento da prática
desportiva da Orientação quer como país organizador de eventos de excelência. Preparou o
round final da World Cup de O-BTT e os Campeonatos do Mundo de Veteranos de O-BTT de
2013, e já tem atribuída a organização dos Campeonatos da Europa de Orientação Pedestre e
de Orientação de Precisão de 2014.
http://www.fpo.pt/www/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=53
http://www.fpo.pt/www/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=54

NIF

503 083 801

Estatutos

Aprovação em AG – 27-09-2014 – Escritura – 12/11/2014
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/regulamentos/fpo/2014/estatutos%20fpo%20aprovados%20em%2027set2014.
pdf
Modalidade
Orientação é uma das modalidades desportivas que mais tem crescido nos últimos anos em Portugal! A competição
concilia-se com o lazer, num espaço que proporciona um permanente contacto com a Natureza. Cada pessoa
escolhe o seu ritmo em função dos desafios que determinou, encontrando-se consigo mesma e, simultaneamente,
permitindo conhecer novas pessoas, fazer novos amigos.
Na partida, cada praticante recebe um mapa onde estão marcados pequenos círculos que correspondem a pontos
de controlo, materializados no terreno pelas "balizas" (prismas de cores laranja e branca), que estão
acompanhadas de uma estação electrónica (e/ou um pequeno picotador). Introduzindo o seu identificador (ou
picotando o seu cartão de controlo) o praticante comprova a passagem por cada ponto.
A escolha do itinerário entre cada ponto de controlo é uma opção do próprio praticante! Cada ponto é uma meta
e, simultaneamente, a partida para um novo desafio. Cruzando prados, ribeiros e florestas, o praticante sente-se
parte integrante do espaço que percorre... A velocidade de movimento tem que ser acompanhada pela velocidade
de raciocínio para ler o mapa e interpretar a relação mapa / terreno, ponderar sobre as várias opções de
itinerário, decidir!

Atividade desportiva

A Orientação é praticada, em Portugal, nas seguintes disciplinas diferentes:
Orientação Pedestre
Orientação em BTT
Corridas de Aventura
Trail Orienteering, este último prioritariamente para cidadãos portadores de deficiência motora.
Todavia, para além destas disciplinas com quadros competitivos nacionais e internacionais, são também
organizadas provas de Orientação a cavalo, em canoa, etc.. As provas de Orientação são regra geral realizadas
durante o dia.
Contudo, há também provas noturnas com grande adesão de participantes.
As provas do calendário da Federação Portuguesa de Orientação são abertas a todas as pessoas de qualquer idade,
havendo sempre percursos para principiantes (fácil curto e fácil longo). A distância e a dificuldade dos percursos
de Orientação variam em função da idade e do nível técnico dos praticantes, possibilitando a participação dos
sete aos noventa e sete anos... Para participar solicite informações detalhadas aos Clubes organizadores ou à
própria Federação.
Os mapas de Orientação são elaborados de acordo com as normas internacionais da modalidade. Para a
competição, os mapas usados são normalmente com escalas de 1/10 000 ou 1/15 000, usando-se, contudo, escalas
maiores, entre 1/2 000 e 1/5 000, para atividades de iniciação e / ou promoção.

O terreno "tradicional" para a prática da modalidade deverá ter muitos pormenores do relevo, ter floresta limpa e
pouca vegetação rasteira. No entanto, a Orientação pode ser praticada em qualquer lugar desde que exista um
mapa dessa área. As provas em parques / jardins e mesmo em áreas urbanas das cidades são cada vez em maior
número e com grande adesão.
Atividades para 2015
Orientação Pedestre
Em 2015 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais serão realizados 5 (cinco) Campeonatos Nacionais nas
especialidades (sprint, distância média, distância longa, estafetas e absoluto) e 16 (dezasseis) provas a pontuar
para o ranking da Taça de Portugal, num total de 34 (trinta e quatro) dias de competição. Para estas realizações a
FPO contará com 16 (dezasseis) Clubes oriundos de outros tantos municípios, como entidades promotoras.
Orientação em BTT
Em 2015 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais serão realizados 5 (cinco) Campeonatos Nacionais nas
especialidades (sprint, distância média, distância longa, estafetas e absoluto) e 8 (oito) provas a pontuar para o
ranking da Taça de Portugal, num total de 16 (dezasseis) dias de competição. Para estas realizações a FPO contará
com 7 (sete) Clubes oriundos de municípios distintos, como entidades promotoras.
Corridas de Aventura
Em 2015 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais será realizado 1 (um) Campeonato Nacional na
especialidade de distância longa e 4 (quatro) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, num total de
10 (dez) dias de competição.
Plano de Atividades e Orçamento para 2015 Pág. 9 / 31
Orientação de Precisão
Em 2015 no âmbito dos Quadros Competitivos Nacionais será realizado o Campeonato Nacional na especialidade e
até 7 (sete) provas a pontuar para o ranking da Taça de Portugal, até um total de 8 (oito) dias de competição.
Para estas realizações a FPO está a coordenar a parceria com vários Clubes promotores.
Desporto Escolar e Desporto Militar
Também é uma atividade corrente da FPO apoiar o desenvolvimento da prática desportiva da Orientação junto dos
diferentes subsistemas desportivos, com particular destaque para o apoio dado ao Desporto Escolar e ao Desporto
Militar.
Fonte – Federação Portuguesa de Orientação

Filiação

Total Praticantes: 2.741
Femininos: 892
Masculinos: 1.849
Fonte - Elementos fornecidos pela FPO em 31/12/2013, no final da época desportiva 2013
Regulamento Eleitoral - Aprovado - 27.09.2014 (Capítulo III do Regulamento Geral)
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/regulamentos/fpo/2014/regulamento%20geral%20fpo%20aprovado%20em%2
027set2014.pdf
Regulamento de Disciplina - Aprovado -07.06.2010
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/regulamentos/fpo/regulamento_de_disciplina_07jun2010.pdf
Regulamento de Prevenção da Violência - Aprovado - 28.05.2011
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/regulamentos/fpo/regulamento_contra_a_violencia_associada_ao_desporto
_28mai2011.pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem - Aprovado - 09.02.2013
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/regulamentos/fpo/2014/regulamento%20antidopagem_09fev2013.pdf
Regulamento Geral - Aprovado - 27.09.2014
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/regulamentos/fpo/2014/regulamento%20geral%20fpo%20aprovado%20em%2
027set2014.pdf
Regulamentos de Competições- Aprovado - dez.2013
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/regulamentos/fpo/regulamento%20competi%E7%F5es%202014.pdf
Para mais informação, consultar a Federação
http://www.fpo.pt/www/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=16&Itemid=69

Plano de Atividades e Orçamento 2015 - aprovado 27-09-2014
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/plano%20actividades%20or%E7amento%202015.pdf
Planos de Atividades e
Relatórios

Plano de Atividades e Orçamento 2014
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/2014%20pao2014_final%20v1%20%282%29.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/2013%20plano%20actividades%20or%E7amento.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/plano_actividades_orcamento_2012.pdf

Plano de Atividades e Orçamento 2011
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/plano_actividades_orcamento_2011.pdf
Relatório e Demonstrações Financeiras 2013
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/2013%20relat%F3rio%20actividades.pdf
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/2013%20demonstra%E7%F5es%20financeiras.pdf
Relatório e Demonstrações Financeiras 2012
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/relat%F3rio%20de%20atividades%202012.pdf
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/demonstra%E7%F5es%20financeiras%2031dez2012.pdf
Relatório e Contas 2011
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/relatorio_actividades_contas_2011.pdf
Relatório e Contas 2010
http://www.fpo.pt/www/images/fpo/Planos_Relatorios/relatorio_contas_2010.pdf
Para mais informação, consultar a Federação
http://www.fpo.pt/www/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=69

Contrato n.º 924/2011 - D.R. n.º 187, Série II de 2011-09-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 43/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/187000000/3859638597.pdf
Contrato n.º 930/2011 - D.R. n.º 187, Série II de 2011-09-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 14/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/187000000/3860438605.pdf
Contrato n.º 131/2012 - DR 32 SÉRIE II de 2012-02-14
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/41/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação Portuguesa de Orientação - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.os
208/DDF/2011 e 209/DDF/2011
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/032000000/0536005360.pdf
Contrato n.º 487/2012 - DR 148 SÉRIE II de 2012-08-01
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/241/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2012/08/148000000/2712327125.pdf
Contrato n.º 731/2012 - DR 250 SÉRIE II de 2012-12-27
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/34/DFQ/2012, entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2012/12/250000000/4067640678.pdf
Contratos-Programa

Contrato n.º 125/2013 - DR 36 SÉRIE II de 2013-02-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/34/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/241/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/036000000/0686706868.pdf
Contrato n.º 260/2013 - DR 90 SÉRIE II de 2013-05-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/147/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/090000000/1484314845.pdf
Contrato n.º 269/2013 - DR 90 SÉRIE II de 2013-05-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/118/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/090000000/1486014862.pdf
Contrato n.º 270/2013 - DR 90 SÉRIE II de 2013-05-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/106/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/090000000/1486214864.pdf
Contrato n.º 331/2013 - DR 102 SÉRIE II de 2013-05-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/005/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/102000000/1689916900.pdf

Contrato n.º 387/2013 - DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/262/DDF/2013, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Federação Portuguesa de Orientação - aditamento ao contrato-programa de alto
rendimento e seleções nacionais CP/118/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/112000000/1900419005.pdf
Contrato n.º 388/2013 - DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/266/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento da prática desportiva
CP/106/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/112000000/1900519006.pdf
Contrato n.º 661/2013 - DR 210 SÉRIE II de 2013-10-30
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/316/DDF/2013, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Federação Portuguesa de Orientação - aditamento ao contrato-programa de alto
rendimento e seleções nacionais CP/118/DDF/2013, alterado pelo contrato-programa CP/262/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/10/210000000/3215432154.pdf
Contrato n.º 75/2014 - DR 24 SÉRIE II de 2014-02-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/40/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo CP/106/DDF/2013
e CP/118/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/024000000/0344103441.pdf
Contrato n.º 302/2014 - DR 91 SÉRIE II de 2014-05-13
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/89/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/091000000/1243012432.pdf
Contrato n.º 342/2014 - DR 106 SÉRIE II de 2014-06-03
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/108/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Orientação
http://dre.pt/pdf2s/2014/06/106000000/1439814400.pdf
Contrato n.º 519/2014 - Diário da República n.º 193/2014, Série II de 2014-10-07
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/21/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
Portuguesa de Orientação
https://dre.pt/application/file/58089778
Contrato n.º 648/2014 - Diário da República n.º 251/2014, Série II de 2014-12-30
Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/254/DD/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Orientação
https://dre.pt/application/file/65997843
Contrato n.º 28/2015 - Diário da República n.º 20/2015, Série II de 2015-01-29
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/42/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I. P. e a
Federação Portuguesa de Orientação - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/108/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66360702
Contrato n.º 253/2015 - Diário da República n.º 73/2015, Série II de 2015-04-15
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/69/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Orientação - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/66970844
Contrato n.º 418/2015 - Diário da República n.º 116/2015, Série II de 2015-06-17
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/228/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Orientação - Eventos Desportivos Internacionais.
European MTB Orienteering Championship 2015
https://dre.pt/application/file/67495512
Contrato n.º 571/2015 - Diário da República n.º 149/2015, Série II de 2015-08-03
Contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/22/DFQ/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Federação Portuguesa de Orientação - Formação de Recursos Humanos
https://dre.pt/application/file/69926894
Contrato n.º 584/2015 - Diário da República n.º 152/2015, Série II de 2015-08-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/221/DD/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa Orientação - Apoio à Atividade Desportiva. Orientação
https://dre.pt/application/file/69948035
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

DESPORTO DE NATUREZA
Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98, de 25 de Agosto
Estabelece a criação do Programa Nacional de Turismo de Natureza (PNTN), que prevê a prática integrada de
atividades desportivas, aplicável na Rede Nacional de Áreas Protegidas.
O turismo de natureza pressupõe a prática integrada de atividades diversificadas, que vão desde o usufruto da
natureza através de um passeio à prática de caminhadas, escalada, espeleologia, orientação, passeios de
bicicleta ou a cavalo, atividades aquáticas e subaquáticas, entre outras, ao contacto com o ambiente rural e
culturas locais, através da sua gastronomia e manifestações etnográficas, rotas temáticas, nomeadamente
históricas, arqueológicas e ou gastronómicas, e a estada em casas tradicionais.
Revogada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 140/2015.
http://dre.pt/pdf1s/1998/08/195B00/43484350.pdf
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2015 - Diário da República n.º 140/2015, Série I de 2015-07-21
Aprova o novo Programa Nacional de Turismo de Natureza
Revoga a Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/98, de 25 de agosto
https://dre.pt/application/conteudo/69846841
Turismo de natureza
Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro
Regulamento do turismo de natureza
O Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2002, de 11 de Março.
http://dre.pt/pdf1s/1999/02/039A00/08050818.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2002/03/059A00/21122129.pdf
Desporto de natureza
Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de Agosto
Regula a animação ambiental nas modalidades de animação, interpretação ambiental e desporto de natureza nas
áreas protegidas, bem como o processo de licenciamento das iniciativas e projetos de atividades, serviços e
instalações de animação ambiental.
O Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 27 de Agosto foi alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 17/2003, de 10 de
Outubro.
http://dre.pt/pdf1s/1999/08/200B00/59325937.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2003/10/235B00/66886689.pdf
Legislação específica
aplicável

Portaria n.º 261/2009, de 12 de Março
Reconhecimento pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P.
Define os critérios e procedimentos para o reconhecimento, pelo Instituto da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, I. P. (ICNB, I. P.), de empreendimentos de turismo de natureza.
A Portaria n.º 261/2009, de 12 de Março foi alterada pela Portaria n.º 47/2012, de 20 de Fevereiro.
http://dre.pt/pdf1s/2009/03/05000/0164401647.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/03600/0080800809.pdf
Código de Conduta
Portaria n.º 651/2009, de 12 de Junho
Define o Código de Conduta a adoptar pelas empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos
que exerçam atividades reconhecidas como turismo de natureza e o logótipo que os identifica.
http://dre.pt/pdf1s/2009/06/11200/0364103642.pdf
Carta de Desporto de Natureza
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
Portaria n.º 1465/2004, de 17 de Dezembro
Aprova a Carta de Desporto de Natureza do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
http://dre.pt/pdf1s/2004/12/294B00/71627169.pdf
Carta de Desporto de Natureza
Parque Natural Sintra-Cascais
Portaria n.º 53/2008, de 18 de Janeiro
Aprova a Carta de Desporto de Natureza do Parque Natural Sintra-Cascais
http://dre.pt/pdf1s/2008/01/01300/0059400606.pdf
Plano de Ordenamento
Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2011
Aprova o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG) - Dispõe sobre a prática da
atividade desportiva na área protegida Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG), definindo as atividades
desportivas interditas e condicionadas.
http://dre.pt/pdf1s/2011/02/02501/0000200030.pdf
Plano de Ordenamento
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-B/2011
Aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV). Dispõe
sobre a prática da atividade desportiva na área protegida Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina (POPNSACV), definindo as atividades desportivas interditas e condicionadas.
http://dre.pt/pdf1s/2011/02/02501/0003100067.pdf

