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TURISMO NA NATUREZA

AssociAção RegionAl de TuRismo

ATIVIDADES NOS AÇORES

 facto de os 
Açores estarem 
geograficamente 
dispersos e serem 
considerados uma 
Região periférica tem 
vantagens únicas 
que devem ser 
exploradas em termos 
turísticos, a começar 
pela diversidade de 
património disperso 
pelas várias ilhas.

Para além disso, esses dois factores 
levaram à criação de uma forte 
cumplicidade entre o povo que habita 
estas ilhas e o seu meio natural dando 
a esta região um forte carisma cultural 
e natural.
Para quem reside ou para quem visita 
a Região Autónoma dos Açores existe 
uma variadíssima oferta de atividades 
relacionadas com o turismo na 
natureza que permite que cada ilha, 
sempre sobre o chapéu Açores, seja 
por si só um destino de experiências 
autênticas em que ao visitar uma ilha 

não estará certamente a visitar as 
restantes.
consciente de que não conseguimos 
neste artigo fazer referência a todas 
elas, faremos por evidenciar as 
atividades com maior potencialidade, 
sem qualquer ordem de relevância ou 
de preferência.

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS

Para além de ser o exemplo claro da 
adaptação de uma antiga atividade 
numa nova, que continua a contribuir 
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para a economia local e que tem 
dado um novo alento à preservação 
das várias espécies existentes no 
mar dos Açores que representam 
mais de um terço das cerca de 81 
espécies que existem no planeta, é 
também um exemplo de como os 
Açores conseguem destacar-se pela 
excelência dos seus produtos a nível 
mundial. A atividade de observação de 
cetáceos é uma das mais procuradas 
pelos visitantes da Região e isso 
tem igualmente contribuído para a 
preservação de todo o património 
baleeiro deixado pelas gerações que 
viviam da caça à baleia.

PASSEIOS DE BARCO

uma das atividades com maior 
procura, especialmente por quem 
nos visita e por quem não tem a 
vantagem de ter a imensidão do mar 
à sua porta, procurando nos dias 
em que cá permanecem um contato 
com o oceano, sendo, sem dúvida, 
a melhor forma de o fazer através de 

passeios de barco, dando igualmente 
a possibilidade de se observar a linha 
costeira, os ilhéus que abundam 
por quase todas as ilhas ou mesmo 
a vida marinha que existe em seu 
redor. A proximidade de algumas ilhas 
torna também este o transporte um 
dos preferidos para os visitantes se 
movimentarem estre as mesmas. Todas 
as ilhas apresentam condições para a 
realização de passeios de barco.

MERGULHO

A imensidão do mar e todo o trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido em 
torno desta atividade tem feito que 
aos poucos os Açores se estejam a 
tornar num destino procurado para a 
prática desta atividade. A variedade 
da tipologia de mergulhos desde o 
encontro com grandes pelágicos, 
os bancos submarinos, os vestígios 
arqueológicos, as formações 
geológicas subaquáticas entre outras, 
permite tornar a Região num destino à 
altura de qualquer outro.  

SURF, WINDSURF, BODYBOARD

são atividades também possíveis de 
se realizar em praticamente em todas 
as ilhas. As condições oferecidas 
por alguns dos principais spots de 
surf, recomendados para praticantes 
experientes, têm colocado os Açores 
nos principais fóruns de discussão e 
de amantes da modalidade. um dos 
lugares mais apetecíveis quer pelas 
suas ondas, quer por toda a sua 
envolvência é, sem dúvida, a Fajã de 
santo cristo, em são Jorge. 

MONTANHISMO

saindo do mar e passando para terra, 
a montanha é sem dúvida uma das 
caraterísticas naturais que melhor 
simboliza os Açores e que permite 
a prática do montanhismo de forma 
única em todo o país. os seus 2351 
metros de altitude tornam esta uma das 
atividades mais exigentes praticada na 
região durante todo ano desde que as 
condições atmosféricas o permitam, 
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e, preferencialmente, recomenda-se 
o acompanhamento dos experientes 
guias da montanha.

CANYONING

esta é outra das atividades com uma 
forte dose de adrenalina e que permite 
aos seus praticantes experiências 
únicas. são Jorge e Flores, para além 
de santa maria e são miguel, oferecem 
condições naturais de excelência, com 
grandes cascatas. Para quem nunca 
experimentou recomenda-se o batismo 
de canyoning junto de empresas locais, 
que já começam a existir nas referidas 
ilhas apesar de ser uma atividade 
recente. 

OBSERVAÇÃO DE AVES

esta atividade tem-se revelado uma 
surpresa para muitos. o número de 
observadores de aves estrangeiros que 
procuram a Região para observarem 
a variedade de aves existente nas 
várias ilhas tem vindo a crescer, quer 
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experimental já poderá ser visitada em 
www.zoomazores.com o qual tem 
por objetivo colocar nessa plataforma 
informação em diversos formatos digitais 
sobre o maior número de atividades 
praticáveis em todas as ilhas da Região.

Para terminar, todas 
estas atividades estão 
ao alcance de qualquer 
visitante e, principalmente, 
de qualquer açoriano. 
Fica o desafio para que 
cada um de nós explore 
as nossas ilhas e conheça 
sítios inimagináveis 
através da vivência de 
experiências únicas 
e tirando partido dos 
benefícios de saúde e 
bem estar que estas 
atividades proporcionam.

residentes quer migratórias. Todas 
as ilhas têm locais com condições 
para a prática desta atividade, que 
pode ser feita em qualquer altura do 
ano, havendo, no entanto, uma maior 
incidência por parte dos visitantes 
entre os meses de agosto e de 
outubro. (www.birdingazores.com)  

GEOTURISMO

A localização geográfica da Região 
entre 3 placas continentais e 
consequente origem vulcânica das 
ilhas dotou-as de variadíssimas 
formações geológicas algumas 
delas raras na escala mundial. são 
várias as atividades que se pode 
tirar destas condições naturais 
desde a espeleologia, observação 
de fenómenos vulcânicos, atividades 
de saúde e bem estar em fonte 
geotermais, montanhismo, percursos 
pedestres entre inúmeras outras. 
(www.azoresgeopark.com) 

PASSEIOS PEDESTRES

sem dúvida que os Açores são um 
destino com uma rica oferta em termos 
de percursos pedestres com diferentes 
características desde as luxuriantes 
e intocadas paisagens, às paisagens 
trabalhadas pelo Homem como as da 
Vinha do Pico e dos Biscoitos, entre 
outras. esta é outra das atividades que 
pode ser praticada em todas as ilhas 
que fazem parte da vasta rede de trilhos 
devidamente sinalizada de acordo com 
padrões internacionais. esta poderá ser 
uma das melhores formas de residentes e 
visitantes conhecerem os locais onde de 
outra forma não se consegue chegar, que 
não seja a pé.  (www.trails-azores.com)

Ficam por mencionar outras atividades 
que também contribuem para o 
espólio de atividades existentes na 
Região. A ART, em colaboração com 
outros parceiros, está a desenvolver 
um mapa interativo cuja versão 
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