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RELEVÂNCIA DA PREPARAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO NEGÓCIO  
 
Motivação, do ponto de vista profissional, para a criação do negócio  
    (Hobbie, Rendimento Extra, Novo desafio) 

 

Relevância da preparação para criação do negócio: 
Experiência na atividade em questão 

Informação junto de outros empreendedores  

Formação específica  

Controlo Financeiro (plano de negócios) 
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Motivação para a criação do 
negócio em animação turística: 

 

Oportunidade de negócio 

Familiaridade com a atividade  

Produto/serviço lucrativo 

Apoios financeiros  
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RELEVÂNCIA DA PREPARAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO NEGÓCIO  
 

 

Motivação para a criação do negócio em animação turística: 

O total de empresas ativas no RNAAT (2.729 empresas), 72% são empresas de animação 

turística (1.966 empresas) e 28% operadores marítimo-turísticos (763 empresas) (dados 2014). 

A maioria das empresas encontra-se no Algarve (20%) e em Lisboa (37%). 

 

Volume de negócios  

Na totalidade das empresas 38% tiveram um volume de negócios menor ou igual a 10.000€  e 
28% entre 10.000€ e 50.000€, o que significa que 66% das empresas são pequenas e médias 
empresas.  

49% dos operadores marítimo-turísticos e 35% das empresas de animação turística registaram 
um volume de negócios menor ou igual a 10.000€. 

14% dos operadores marítimo-turísticos e 26% das empresas de animação turística registaram 
um volume de negócios superior a 100.000€.  

De registar um aumento progressivo do volume de negócios. 
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 Caraterização das 
Empresas  

 CAE e a Atividade 
Principal  

  

 Heterogeneidade  

  
Do total de empresas que 
referiram não ter como 
atividade principal a CAE 
93293 – Organização de 
atividade de animação turística 
(65%), 16% referiram ter esse 
CAE como atividade secundária.  
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PONTOS DIFERENCIADORES DO NEGÓCIO, FACE À 
CONCORRÊNCIA  
 
Qualidade do produto  

Inovação  

Segurança 

Qualidade dos meios e equipamentos utilizados  

Comunicação eficaz  

Rede de contatos e parcerias (networking) 

Target eficaz do público- alvo  

Recursos Humanos  
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PONTOS DIFERENCIADORES DO NEGÓCIO, FACE À 
CONCORRÊNCIA  
 Comunicação eficaz 

80% das empresas de animação turística e operadores marítimo-turísticos referem já ter um 
website para divulgação dos seus serviços.  

Cerca de 39% tem esse website disponível em 2 idiomas e 27%refere que está disponível em 
apenas um idioma.  

  

 Nº de visitantes aos websites:  

 19% tem até 500 visitantes e cerca de 70% tem mais de 1000 visitantes/ano.  

  

 Redes sociais: 92%  

 Presença em brochuras: 65% 
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PONTOS DIFERENCIADORES DO NEGÓCIO, FACE À 
CONCORRÊNCIA  
 

Target eficaz do público- alvo 
(idade e tipo de cliente) 

 

Faixas etária de maior abrangência 
entre os 25 e os 54 

 

Principais clientes: individuais  
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PONTOS DIFERENCIADORES DO NEGÓCIO, FACE À 
CONCORRÊNCIA  
 
Rede de contatos e parcerias 
(networking) 
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FATORES CRÍTICOS PARA O SUCESSO E 
SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO  

Gestão estratégica 

Análise da concorrência 

Competência dos Recursos Humanos 

Qualidade 

Condições do mercado financeiro (pode dar-se a situação de necessidade de alteração do target) 

Marketing e Comunicação 

Organização financeira  

 

 

14 



PRINCIPAIS ADVERSIDADES  
  

Sazonalidade (embora a AT seja dos setores turísticos menos afetados) 

 

Burocracia/Legalidade 

 

Dificuldade inicial da previsão do fluxo turístico 

 

Diferenciação continuada  
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PRINCIPAIS ADVERSIDADES  

  

Sazonalidade: Cerca de 67% das empresas inquiridas apontam os meses de agosto, julho e 
junho como sendo os de maior procura no ano.  

Procura Nacional e Internacional: Por regiões, é de destacar o Centro (63%) com uma quota 
relativa de clientes nacionais mais elevada. No caso do Algarve e da Madeira, a procura é 
maioritariamente assegurada pelo mercado estrangeiro (72% e 70%, respetivamente). Lisboa 
aponta igualmente para uma maior quota do mercado internacional, embora mais equilibrada 
(58%). O Alentejo e o Norte são maioritariamente procurados pelo mercado nacional (53% e 
56%, respetivamente.  

Os mercados internacionais são os 4 estratégicos que vão alterando a sua posição em 
diversas regiões: No Centro, há uma inversão de posições entre o mercado espanhol (1.ª 
posição) e inglês (2.ª posição).  
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PROCURA (SERVIÇOS MAIS PROCURADOS E DURAÇÃO) 

A maioria dos programas mantém-se 
com uma duração inferior a um dia.  

Apenas 23% das empresas tem 
programas de atividades que duram 
mais do que 1 dia.  

Dos que referiram ter programas que 
duram mais do que um dia, 20% duram 
2 dias, 18% até 3 dias e 41,5% entre 
4 e 7 dias.  

Em termos regionais, verifica-se que as 
empresas que mencionaram ter 
programas com mais do que um dia 
são, na sua maioria, de Lisboa (36%) e 
do Centro (21%).  
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PROCURA (SERVIÇOS MAIS PROCURADOS E DURAÇÃO) 
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GUIÃO PARA A CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA  
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Agentes de AT 

Empresas 
de AT  

Definição: organizam atividades lúdicas, recreativas, desportivas ou 

culturais destinadas predominantemente a turistas, mediante remuneração. 

Exemplo: passeios de bicicleta; pedestrianismo / caminhada; instalações e 
equipamentos de apoio à prática de surf, vela, mergulho, alpinismo, 

parapente, kartódromos, atividades de enoturismo, entre outras. 
 

 

Atividades acessórias: 

Campos de férias, congressos e eventos. Visitas a museus, monumentos, 
atrações. Aluguer de equipamentos de animação.  

 

 

Empresas 
Marítimo 
Turísticas  

Definição: 

 Desenvolvem atividades de animação  recorrendo à utilização de 
embarcações.  

Atividades:  

Passeios marítimo-turísticos, pesca turística, aluguer de embarcações (c/s 
tripulação), serviços de táxi fluvial ou marítimo, reboque de equipamentos 

recreativos: bananas, esqui-aquático (…) 
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 Segundo O Turismo de Portugal, IP 
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Seguros  

Acidentes Pessoais para os destinatários dos serviços (*) 

Assistência aos destinatários dos serviços que viajem do território nacional para o estrangeiro 
no âmbito do serviço prestado (*) 

Responsabilidade Civil  
- Empresas de animação turística (*) 

- Operadores Marítimo-Turístico - Cobertura de capital mínimo obrigatório de: 50.000 Euros 
para os operadores marítimo-turísticos que exerçam a atividade na qualidade de inscritos 

marítimos;  
Capacidade (excluindo tripulação): 

Até 12 pessoas - 100.000 Euros  
12 a 30 pessoas - 200.000 Euros  

+30 pessoas - 250.000 Euros   

(*) A cobertura obrigatória e os demais aspetos do funcionamento dos seguros são definidos 

por legislação própria. 

 



 Nos termos do Decreto-Lei n.º 108/2009, de 6 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
95/2013, de 19 de julho, só as empresas inscritas no RNAAT – Registo Nacional dos 
Agentes de Animação Turística, como empresas de animação turística ou operadores 

marítimo-turísticos, podem exercer em território nacional, atividades próprias dos agentes de 
animação turística.  
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REGISTO NACIONAL DOS AGENTES DE ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA - RNAAT 



NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO DE ATIVIDADES  
DE TURISMO DE NATUREZA 

  

Segundo o Decreto-lei nº 186/2015 as 
tipologias de atividades de animação 
turística disponíveis no RNAAT foram 
organizadas em 3 grupos. 

 • Atividades disponibilizadas pela 
empresa; 

 • Declaração de adesão formal ao 
Código de Conduta das empresas de 
Turismo de Natureza (Portaria 651/2009 de 

12 de junho); 

 • Projeto de conservação da natureza, 
quando aplicável (no caso dos operadores 

marítimo-turísticos, a certificação como 
microempresa só é necessária no caso de não 
apresentar projeto de conservação de natureza). 

  

  

  

Atividades de Turismo de ar livre/ turismo de natureza e 
aventura 

• Prática em espaços naturais, descoberta e exploração da natureza 
e da paisagem;  

• Supervisão e logística do prestador dos serviços; 

• Interação física do destinatário com o meio envolvente. 

 

Atividades de Turismo cultural/touring paisagístico e cultural  

• Promoção do contacto com o património cultural e natural do meio 
envolvente; 

• Partilha de conhecimento; 

• Recurso a atividades pedestres ou transportadas e visitas guiadas. 

 

Marítimo Turística  
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• Transporte e passeios. 

 

Sem custos 

adicionais  

E
le

m
e
n

to
s 

N
e
ce

ss
á
ri

o
s 

 



REGISTO NACIONAL DOS AGENTES DE ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA - RNAAT 

Deve ser elaborado em formulário adequado disponível em www.turismodeportugal.pt, sendo 
os documentos necessários:  

Número de Identificação Fiscal (NIF) e a password das Finanças;  

Documento comprovativo do início de atividade ou certidão do ato constitutivo da empresa; 

Código de acesso à Certidão Permanente ou Certidão do Registo Comercial; 

Certificado de Microempresa (se aplicável), mesmo que seja empresário em nome individual; 

Documento de Registo da Marca no INPI (caso a empresa pretenda utilizar uma marca); 

Documentos identificativos da Equipa de Gestão; 

Apólices de Seguros (condições particulares e gerais); 

Documentos comprovativos do pagamento dos seguros; 

Declaração em como os equipamentos e/ou as instalações satisfazem os requisitos legais – 
Declaração de compromisso. 
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 Registo é válido desde que se mantenham os requisitos estabelecidos 

 

http://www.turismodeportugal.pt/
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Taxas de Registo  Isenções  

Agências de Viagens e Turismo desde que 
solicitem prévia autorização ao TP 

Empresas proprietárias ou exploradoras de 
Empreendimentos Turísticos (AT como 
complemento de atividade principal) 

Associações, Fundações, Misericórdias, 
Mutualidades, Instituições Privadas  de 
Solidariedade Social, Institutos Públicos, 
Clubes e Associações Desportivas, 
Associações Ambientalistas, Associações 
Juvenis e entidades análogas 

REGISTO NACIONAL DOS AGENTES DE ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA - RNAAT 

Todos devem comunicar a TP e ser detentores de seguro de 

atividade com exceção das empresas em ambiente urbano  

Não 

Microempresa  

Microempresa  

Para EAT e OMT com ou sem 

reconhecimento de Turismo 

de Natureza (TN)  

135€ 90€ 

Para EAT com atividades 

exclusivas em meio urbano 

90€ 20€ 



INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 As instalações e equipamentos devem satisfazer as normas vigentes para cada tipo de 
atividade (licenciadas ou autorizadas nos termos da legislação aplicável e pelas entidades 

competentes). 

  

 1. Veículos automóveis autorizados : até 9 lugares/ com mais de 9 lugares (licenciamento 
como transporte público) 

  

 2. Embarcações autorizadas e normas (vários tipos de embarcação: locais ou do porto; 
costeiras e do alto (mar). Existem algumas embarcações dispensadas de registo 
(habitualmente sem motor) 
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LEGISLAÇÃO IMPORTANTE  
 Decreto-Lei nº 108/2009, de 15 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 95/2013, de 19 de julho e 
pelo Decreto-Lei nº186/2015, de 3 de Setembro 

 Estabelece as condições de acesso e de exercício da atividade das empresas de animação turística e 
dos operadores marítimo-turísticos 

 Decreto-Lei nº108/2009, de 15 de maio 
 Altera o Regulamento da Atividade Marítimo-Turística (RAMT), aprovado pelo Decreto-Lei nº21/2002, 
de 31 de janeiro 

 Decreto-Lei n.º 149/2014, de 10 de outubro  
 Aprova o Regulamento das Embarcações Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística 
 Portaria nº 651/2009, de 12 de junho 
 Define o Código de Conduta a adotar pelas empresas de animação turística e pelos operadores 
marítimo-turísticos que exerçam atividades reconhecidas como turismo de natureza e o logótipo que os 
identifica. 

 Decreto-Regulamentar nº 18/99, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Regulamentar nº17/2003, 
de 10 de outubro 

 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 (Diploma revogado com exceção do artigo 6º – Carta de 
Desporto de Natureza). 
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