ATIVIDADES DE TURISMO DE NATUREZA - ENTIDADES EMPRESARIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NIF/NIPC:
Nome do requerente:
Nome de contacto:
Morada da Sede:
Localidade:
Código-postal:

-

Freguesia:
Telefone:

Concelho:
Telemóvel:

Fax:

Endereço eletrónico:
Website:
Nº de RNAAT1 (preenchimento obrigatório):

ÁREAS C LASSIFICADAS - Rede Nacional de Áreas Protegidas e/ou Rede Natura 2000, identifique a área:
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Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (Dec.-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio, parcialmente alterado pelo Dec.-Lei nº 95/2013 de 19
de julho e republicado pelo Dec.Lei nº 186/2015/2015 de 3 de setembro )

Avenida da República, nº 16, 1050-191 LISBOA
www.icnf.pt

Selecione as atividades de Turismo de Natureza a exercer na(s) Área(s) Classificada(s) indicada(s)
(Ponto I, do Anexo do Dec.-Lei nº 108/2009, de 15 de maio, com as alterações introduzidas pelo Dec.-Lei nº 95/2013,
de 19 de julho, e republicado pelo Dec.-Lei nº 186/2015, de 3 de setembro):

Atividades

Descrição de atividades não identificadas

Caminhadas/Passeios Pedestres
Atividades Similares
Atividades de observação da natureza (rotas
geológicas, observação de aves)
Atividades de observação de cetáceos e outros
animais marinhos (ver documentos a anexar)
Atividades Similares
Atividades de Orientação:
Pedestre
BTT/Ciclismo
Geocaching
Caça ao tesouro
Atividades Similares
Montanhismo
Escalada em parede natural
Escalada em parede artificial
Canyoning
Coasteering
Atividades Similares
Espeleologia
Arborismo e outros percursos de obstáculos
(com recurso a manobras com cordas e cabos
de aço como rapel, slide e pontes)
Atividades Similares
Paintball
Tiro com arco
Besta
Zarabatana
Carabina de pressão de ar
Atividades Similares
Passeios de bicicleta (cicloturismo)
BTT
Passeios de segway
Atividades Similares
Passeios equestres
Passeios em atrelagens de tração animal
Atividades Similares
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Atividades em veículos não motorizados:
Gokarts
Speedbalance
Atividades Similares
Passeios em veículos motorizados:
Moto/2
Moto/4
Viatura 4x4
kartcross
Atividades Similares
Passeios de barco, com ou sem motor
Canoagem
Rafting em águas calmas e em águas bravas
Natação em águas bravas (hidrospeed)
Vela
Remo
Atividades Náuticas Similares
Surf
Bodyboard
Windsurf
Kitesurf
Skimming
standup paddle boarding
Atividades Similares
Pesca turística
Mergulho
Snorkling
Atividades Similares
Balonismo
Asa delta com motor
Asa delta sem motor
Parapente
Atividades Similares
Experiências de paraquedismo
Atividades de teambuilding (quando incluam
qualquer das atividades identificadas neste
formulário)
Atividades de sobrevivência (quando incluam
qualquer das atividades identificadas neste
formulário)
Outras atividades não designadas
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Caso tenha selecionado a opção de Observação de cetáceos indique as instalações que a empresa dispõe
em terra, nomeadamente para a receção e informação dos clientes.
Indicar as respetivas localizações:

OPERAÇÕES TURÍSTICAS PARA OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS
Para a atividade de observação de cetáceos, deverão também ser inseridos os seguintes elementos (de
acordo com o especificado no Dec-Lei nº 9/2006, de 6 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo DecLei nº 92/2010, de 26 de julho):
 Comprovativos da habilitação da tripulação de acordo com o tipo de embarcação - alínea a) do art- 14º2;
 Curriculum Vitae do técnico com formação académica média ou superior na área das ciências biológicas,
do comportamento animal ou da educação ambiental, responsável pela qualidade ambiental e
educacional do programa oferecido aos participantes e pelo registo, adequado e si stemático, da
informação relativa às observações de cetáceos - alínea b) do art. 14º2;
 Curriculum Vitae do monitor de bordo que divulgue aos participantes informações relevantes sobre os
cetáceos e sobre as características naturais e culturais da região e cujas funções podem ser acumuladas
com outras funções da tripulação - alínea c) do art. 14º2;
 Programa ambiental/briefing das atividades a desenvolver.

NOTAS IMPORTANTES
Nota 1: Antes submeter o presente formulário verifique abaixo os DOCUMENTOS NECESSÁRIOS a anexar ao
pedido de parecer / autorização para Realização de Atividades na Rede Nacional de Áreas Protegidas .
 Fotocópia do livrete das embarcações - para as atividades de passeios de barco, Observação de cetáceos
e mergulho, snorkling e similares;
 Memória descritiva e programa das atividades a desenvolver;
 Cartografia em formato KMZ ou à escala de 1: 25 000, ou escala inferior, sempre que justificável, para
cada percurso e para cada atividade a desenvolver, devidamente assinalado e delimitado.
Nota 2: Se pretender enviar o presente formulário e os respetivos anexos em FORMATO DIGITAL , poderá
remeter para o seguinte endereço eletrónico: rtn@icnf.pt
Nota 3: Para a atividade de MERGULHO deverá também ser inserida a Certificação de Mergulhador, emitida
pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. (Lei nº 24/2013, de 20 de março).
Nota 4: A autorização para realização de atividades de turismo de natureza poderá abranger até 2 anos de
atividade, caso o requerente assim o especifique.
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Dec-Lei nº 9/2006, de 6 de ja neiro, s obre a atividade de observação de cetáceos.
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