
Apoio:



O Turismo é um dos sectores económicos com maior crescimento no Mundo, 

reinventando-se continuamente (UNWTO, 2016). Assim, o Turismo assume cada vez 

mais um papel preponderante na agenda política dos mais diversos países dada a sua 

influência económica.



No seio do Turismo, os produtos turísticos que têm por base a Natureza e a Aventura

têm vindo a ocupar cada vez mais um papel preponderante (ATTA, GWU, & VWC, 2011; 

Beedie & Hudson, 2003; T. A. Bentley, Page, & Macky, 2007; Carvalhinho et al., 2014; Pereira, 

2014; F. Silva, 2013; Williams, Soutar, Ã, & Soutar, 2005). 



Segundo o Adventure Tourism Development Index (2012), o desporto de aventura cresceu 

17% entre 2009 e 2010, tendo tido uma taxa de penetração de 26% em 2010, com a 

componente aventura a perfazer 1/4 das experiências dos turistas. 

Em 2050 prevê-se que a componente aventura representará 50% das razões de escolha 

de viagens turísticas.
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Especializada em canyoning

Visão



O Canyoning é uma atividade desportiva praticada na natureza, que consiste na 

exploração progressiva de um rio, transpondo obstáculos verticais e anfíbios, 

utilizando diversas técnicas e equipamentos, sem recurso a qualquer embarcação. 









Para toda a família ;-)





O Turismo 2020 (Ministério da Economia, 2015, p.32) coloca na sua análise SWOT a  

“dinâmica de crescimento do turismo de natureza e de bem- estar, que constitui uma 

oportunidade para a afirmação de novas regiões turísticas no país”, reforçando a 

importância e dinâmica que o Turismo de Natureza e Aventura (TNA) tem vindo a assumir, 

em particular em territórios de baixa densidade, de reduzida dimensão (F. Silva, 2013).



O conceito de turismo sustentável tem vindo a assumir cada vez mais destaque e

importância (UNWTO, 2005 ; Rosa, Carvalhinho, & Soares, 2017).



Assim, a Tobogã na sua Visão segue esta tendência, até pela natureza dos seus produtos

e serviços. Pretendemos aplicar o conceito de turismo sustentável como um desafio

para o desenvolvimento local, a valorização de recursos naturais, sustentando a cultura

e identidade locais, promovendo meios e uma cultura ambiental e explorar

oportunidades económicas da região.
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Dinamização do território

Relatos de Projetos e Experiências de Turismo no Espaço Rural
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Visão



Desafios e Oportunidades ?



Tourists come in all shapes and sizes (OSSATE, 2005)

Acessibilidade ? AVENTURA ?
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Os Desportos de Natureza e Aventura (DNA) ocupam já um papel central na escolha de 

atividades físicas e na oferta de experiências por parte de empresas de animação turística 

(Pereira, 2014). 

Risco
dimensão

positiva



Para todas as idades...



Ou seja... 
Procura de outras e novas soluções para os 
nossos clientes...

Manuel Costa





TODA a família ;-)







Canyoning – Um desporto inclusivo

TURISMO ACESSÍVEL





Experiências Únicas...



Em ambientes únicos...



Uma experiência para todos...



Uma experiência para todos...
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Oportunidades?





No âmbito do projeto inclusivo da Tobogã foram adquiridos equipamentos que 

permitem às pessoas com mobilidade reduzida, aos seniores, às famílias de 

diferentes idades, às pessoas com alguma limitação do foro cardíaco, disfrutarem 

destes itinerários na natureza com o apoio de bicicletas elétricas. 

A Tobogã oferece assim percursos “off-road” acessíveis, inovando a abordagem 

do Turismo Ativo para todos e alargando os horizontes dos seus participantes. 





Para o efeito foram adquiridas:

• 20 bicicletas de todo o terreno (BTT) elétricas;

• 1 bicicleta de todo o terreno (BTT) elétrica para criança;

• 1 bicicleta de todo o terreno (BTT) elétricas para jovens;

• Equipamentos de apoio à atividade (capacete, trailer/ reboque para 

crianças, GPS, etc.).





• 1 bicicleta de todo o terreno, de 3 rodas (Trike) elétricas para pessoas 

com dificuldades várias de mobilidade;

Para as pessoas com algumas limitações motoras, a tri-bike permite um 

conforto e segurança acrescida.

http://www.icetrikes.co/products/full-fat







• 1 bicicleta Tandem (2 lugares) de todo o terreno (BTT) elétrica;

Para as pessoas com limitações visuais, a bicicleta tandem, permitirá uma 

pessoa cega ou de baixa visão, entre outros, ser acompanhada por um guia 

(bicicleta para dois) podendo usufruir da experiência, e beneficiar da descrição 

que o guia poderá fazer durante o percurso.

http://www.moustachebikes.com/uk/samedi-27-x2-vtt.html



Outra vertente fundamental do projeto foi a criação de suportes informativos e 

documentos de comunicação, que permitem o acesso à informação das atividades 

acessíveis e inclusivas disponibilizadas pela Tobogã, para as diferentes tipologias de 

limitações tais como pessoas com limitações motoras, pessoas cegas ou de baixa 

visão, pessoas surdas e pessoas com alguma limitação cognitiva.

Nesse sentido, foram produzidos folhetos em braille, em escrita simples com 

informação pictográfica. 



Foi também criado de raiz o site Adventure Accessible Tours, respeitando as 

Normas de acessibilidade web WCAG 2.0.

www.adventureaccessibletours.pt



Assim, a Tobogã, no âmbito do 

projeto Adventure Accessible Tours 

oferece atualmente 4 grandes 

produtos acessíveis: 

- canyoning, 

- passeios de e-bike

Rede:

- Surfing adaptado

- Percursos Pedestres acessíveis.



Cronograma



Tudo isto para quê?

Elevar o valor turístico e ambiental da região e do Turismo Natureza!

Segurança ResponsabilidadeQualidade
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Obrigado pela atenção.
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