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RESUMO: O crescimento da prática de desportos de lazer em espaços naturais, incluindo a 

corrida de montanha (Trail Running), é inquestionável (Scheerder e Breedveld, 2015). Os dois 

principais factores que contribuem para este facto são o crescente número de eventos (quer 

devidamente organizados quer informais) e a procura por parte dos participantes. Trata-se de um 

fenómeno global ao qual Portugal e Espanha não ficaram imunes e que se acentuou na última 

década. Apesar de não haver um levantamento exaustivo das provas e praticantes em Portugal 

(Santiago, 2016) há evidências em Espanha de que o crescimento tem sido sustentado e não se 

tratou de uma situação pontual. Consequentemente, torna-se necessário aprofundar a pesquisa 

sobre a oferta (tipologias, crescimento, entidades, empresas, características, etc.) e a procura 

(perfil dos praticantes). Este artigo aborda o lado da procura, traçando um perfil dos praticantes 

de Trail Running através de questionários realizados em Portugal e Espanha. Os questionários 

têm uma estrutura similar e contemplam: o perfil socioeconómico; o perfil desportivo, incluindo 

os aspectos considerados em estudos sobre hábitos desportivos ao nível da Europa (European 

Commission, 2010), de Espanha (García Ferrando e Llopis, 2011) e da Catalunha (Puig et al, 

2009); e as motivações de participação (Farias et al, 2014). Foram lançados em dois eventos de 

referência: em Portugal na Taça de Portugal de Ultra Trail (Proença-a-Nova) e em Espanha no 

Ultra Trail Barcelona (Catalunha). A análise das respostas é efectuada na perspectiva de melhor 

compreender quem são e quais as motivações de quem pratica desporto em áreas naturais, 

sempre numa perspectiva de comparação Ibérica. É assim possível contribuir para suportar as 

decisões de quem organiza este tipo de eventos (treinos e provas de Trail Running) e de quem 

tem responsabilidade sobre a gestão destes espaços, com particular relevância para as áreas 

protegidas. 
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80 Apoio do CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade NOVA de Lisboa, no âmbito do projeto 
UID/SOC/04647/2013, apoiado pela FCT/MCTES através de Fundos Nacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A actividade física ao ar livre tem registado um inquestionável crescimento, o que também 

abrange a prática de desportos de lazer em espaços naturais, incluindo a corrida de montanha, 

mais conhecida por Trail Running (Scheerder e Breedveld, 2015). Trata-se de um fenómeno 

global ao qual Portugal e Espanha não ficaram imunes e que se acentuou na última década. À 

crescente procura por parte dos participantes houve uma resposta por parte de agentes, públicos e 

privados, com um aumento do número quer de eventos organizados (incluídos em campeonatos 

oficias e competitivos), quer de carácter mais local ou até informais. 

O Trail Running é definido pela International Trail Running Association (ITRA) como uma 

corrida pedestre aberta, praticada no meio natural (montanha, deserto, floresta, planície, …) em 

caminhos (agrícolas e florestais) e trilhos, com o mínimo de superfície pavimentada (asfaltado 

ou outro) que não deve exceder os 20% do trajecto. Deve ainda, idealmente, ser praticado em 

auto-suficiência ou semi-auto-suficiência e respeitar a ética ambiental. 

A extensão e dificuldade das provas de Trail Running são muito variadas. Há vários sistemas de 

classificação que se baseiam de forma isolada ou conjugando aspectos com a distância, desnível 

(positivo e negativo) e tipo de piso. No entanto, a classificação mais comum é a que se baseia 

exclusivamente na distância (Quadro I). 

Tabela 60 Categorias das provas de Trail Running 

Categorias Distância 

Trail Curto < 21,0975 Km (meia-maratona) 

Trail Longo > 21,0975 Km e ≤ 42,195 Km (maratona) 

Ultra Trail Médio > 42,195 Km e < 70 km 

Ultra Trail Longo ≥ 70 Km e < 100 km 

Ultra Trail XL/ Endurance ≥ 100 km 

A Associação de Trail Running de Portugal (ATRP), entidade filiada na ITRA e acreditada junto 

da Federação Portuguesa de Atletismo, faz a gestão do calendário oficial das provas de Trail 

Running em território nacional. Criada em 2012 a ATRP tem hoje cerca de 7.500 associados, 

tendo este número triplicado nos últimos três anos, o que comprova a procura por esta 
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actividade. No calendário oficial de provas de 2017 da ATRP constavam 68 corridas em 35 

eventos, distribuídos ao longo do ano civil. 

Em Espanha, especialmente na Catalunha, este tipo de prática desportiva é também muito 

comum e há mais tempo do que em Portugal. Garcia Ferrando & Llopis (2011) estimam que 

mais de 40% da população entre os 15 e os 75 anos de idade pratique uma actividade física, dos 

quais 45% fazem-no habitualmente ao ar livre em parques, montanhas, rios, mar, etc., áreas de 

excelência para a prática de Trail Running.  

Assim, a procura por espaços naturais, alguns deles com elevado valor conservacionista, tem 

crescido sustentadamente e é intensa (Julião et al., 2018), pelo que importa conhecer melhor o 

perfil dos praticantes e as características por eles procuradas, por forma a apoiar as decisões dos 

agentes com responsabilidades na gestão das práticas desportivas e/ou das áreas naturais. É 

importante encontrar um equilíbrio entre os benefícios económicos locais e os impactos 

negativos causados em áreas mais sensíveis e que podem estar relacionados com a perda de 

vegetação, degradação do solo e da qualidade da água, erosão, perturbação da vida selvagem, 

etc.  

Nesta perspectiva, o artigo tem por principal objectivo fazer um estudo comparado do perfil dos 

praticantes de Trail Running, procurando sobretudo evidenciar elementos relativos a três 

componentes específicas: 

‒ Perfil socioeconómico 

‒ Perfil desportivo 

‒ Motivações e expectativas 

Para o efeito, foram realizados questionários numa importante prova de Trail Running em cada 

um dos países: Portugal Ultra Trail Cup - Território CC Proença-a-Nova (Portugal) e Ultra Trail 

Barcelona (Espanha) com o intuito de caracterizar melhor esta actividade. 

2. METODOLOGIA 

A abordagem metodológica do estudo começou pela determinação das provas de referência 

(Quadro II), nas quais seria expectável a presença de atletas representativos do universo de 

praticantes de Trail Running. 
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Tabela 61 Provas de Referência 

Categorias País/Região Distâncias Atletas 

Portugal Ultra Trail Cup - Território 
CC Proença-a-Nova 

Portugal/Centro 

26 Km 157 

50 Km 204 

Ultra Trail Barcelona Espanha/Catalunha 

21 Km 691 

42 Km 471 

69 Km 214 

Em Portugal foi decidido optar pela “Portugal Ultra Trail Cup - Território CC Proença-a-Nova”, 

por ser a Taça de Portugal de Trail Running e atribuir o acesso directo à selecção nacional para o 

campeonato mundial, e em Espanha/Catalunha pela “Ultra Trail Barcelona”, por ser a prova de 

referência da região. Ambas as provas atribuem pontos de qualificação para o Ultra Trail du 

Mont Blanc (UTMB) que é considerada a prova rainha desta modalidade ao nível mundial. O 

número de participantes na prova Portuguesa foi comprometido pelo facto de a data da sua 

realização ter coincidido com um episódio meteorológico adverso (tempestade Félix), o que 

condicionou a participação de alguns atletas. 

Tal como já foi referido, a base de recolha dos dados para o estudo foi o questionário realizado 

em duas provas de Trail Running. Embora distintos nas questões colocadas e na sequência das 

mesmas, a estrutura dos questionários (Quadro III) era constituída por quatro blocos que 

agregavam as questões relevantes para a análise dos perfis socioeconómicos e desportivos, as 

motivações e expectativas e a avaliação da prova (apenas para o caso do questionário realizado 

em Portugal). 

Tabela 62 Estrutura dos Questionários 

Componentes Aspectos considerados 

Perfil Socio-económico 

· Idade 

· Género 

· Habilitações 

· Residência 

Perfil Desportivo 

· Experiência 

· Filiação em equipas e associações 

· Empenho na actividade 

· Hábitos de treino 

· Equipamento 

· Outras actividades 
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Motivações e Expectativas 

· Auto-estima 

· Conforto e satisfação 

· Desenvolvimento e superação pessoal 

· Aprovação de família e terceiros 

Prova 

· Conhecimento da prova 

· Avaliação do percurso 

· Avaliação da paisagem 

· Avaliação da organização 

O método de inquirição utilizado foi distinto. Na prova realizada em Espanha foram efectuadas 

140 entrevistas no local por inquiridores, enquanto em Portugal 77 dos participantes no evento 

responderam a um questionário online disponibilizado no dia imediato à prova.  

3. RESULTADOS 

O Trail Running é uma modalidade desportiva que exige alguma dedicação (preparação) e 

capacidade física, mas verifica-se que a mesma é praticada por ambos os géneros, com uma 

prevalência para o sexo masculino e para os escalões etários a partir dos 30 anos (a idade média 

é de 43 e 37 anos, respectivamente em Portugal e Espanha).  

Verifica-se também que a maioria dos praticantes (58% em Portugal e 48% em Espanha) 

possuem formação superior e residem nos principais centros urbanos (70% em Portugal e 80% 

em Espanha) podendo esta diferença dever-se ao local de realização das provas amostradas. 

O Trail Running teve um crescimento recente em ambos os países e isso comprova-se pelo 

número de anos de prática desta actividade (Quadro IV). De qualquer forma, há uma distribuição 

mais uniforme em Espanha.  

Tabela 63 Anos de prática de Trail Running 

Anos de 
prática 

% de praticantes 

Portugal Espanha 

1 
7 20 

2 
12 16 

3 
19 15 

4 
32 12 

5 
14 18 
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+ de 5 
16 19 

A maior percentagem de praticantes mais recentes no Trail Running verificada em Espanha pode 

estar relacionada com o facto da distância mais curta (21 km) e como tal mais acessível, ter um 

elevado número de atletas inscritos (aproximadamente 50%). 

Os praticantes de Trail Running conjugam esta modalidade desportiva com outras, destacando-se 

a frequência de ginásios, a corrida de estrada e o BTT (ciclismo de montanha). Aliás, é desta 

última actividade desportiva que provém a maioria dos praticantes de Trail Running em Portugal 

(quase 30%).  

Com base numa escala de Likert (1 – nada / 5 – muito) obteve-se a valorização dos principais 

factores de motivação por parte dos praticantes de Trail Running e, conforme se pode verificar 

pelo Quadro V, há uma lógica muito semelhantes em ambos os países. 

Tabela 64 Principais factores de motivação para a prática de Trail Running 

Factores de motivação 

Pontuação média 

Portugal Espanha 

Aproxima-me do meio natural 4,8 4,2 

Dá-me prazer 4,7 4,5 

Ajuda-me a sentir bem a diferentes níveis 
(psico-físico-emocional) 4,6 3,8 

Ajuda-me a desligar, evadir e a melhorar o 
meu estado de espírito 4,6 4,0 

Destacam-se em termos de principais factores de motivação o facto do Trail Running permitir 

uma aproximação ao meio natural e de proporcionar prazer aos seus praticantes, tal como sucede 

com outras actividades recreativas de ar livre. Os atletas valorizam ainda, embora com menos 

relevância, outros factores como o facto de ser um desporto versátil, de permitir testar limites 

pessoais e de ser acessível e sem grande complexidade logística. De notar que os factores 

relacionados com a aprovação de família e de terceiros são os que assumem menor relevância em 

termos de motivação dos atletas. 

Um outro aspecto importante no que se refere ao perfil dos praticantes de Trail Running é o facto 

de estes recorrerem sistematicamente a meios tecnológicos para registar, com recurso a GPS 

(93,5% em Portugal e 56,8% em Espanha), e partilharem os percursos efectuados através das 

plataformas mais comuns, sobretudo o Strava e o Garmin Connect. 



 

 

 

 
804 

Os atletas de Trail Running revelam um significativo grau de compromisso para com a 

actividade, pois encontram-se inscritos em clubes (79% em Portugal e 43% em Espanha), 

realizam várias sessões de treino por semana (o valor médio é superior a 4 em ambos os países), 

por vezes fazem deslocações para locais remotos para preparar provas específicas (87% dos 

atletas Portugueses) e participam regularmente em várias provas ao longo do ano. Em ambos os 

países, constata-se que os valores relacionados com o nível de compromisso para com a 

actividade são superiores para os atletas participantes nas provas de maior distância. 

4. CONCLUSÕES 

A prática de actividades desportivas ao ar livre é cada vez mais frequente e o Trail Running tem 

ganho cada vez mais praticantes nos últimos anos o que é evidenciado pelo número de provas 

que integram os calendários desportivos e pelo número atletas inscritos, bem como pelo reduzido 

número de anos desde que iniciaram a prática desta modalidade.  

Para além das motivações de ordem pessoal, há um aspecto muito relevante que diz respeito à 

procura por espaços naturais. Conjugado este aspecto com os factos de a maioria dos atletas 

residirem nos principais centros urbanos e de treinarem regularmente, faz das áreas naturais de 

serra e montanha integradas nas áreas metropolitanas de Portugal e Espanha locais de eleição 

para a prática de Trail Running, com a subsequente sobrecarga dos mesmos que também são 

procurados, designadamente pelos praticantes de BTT, Orientação, Caminhada (Trekking) e 

Geocaching, entre outras. 

Como se pode comprovar, os praticantes de Trail Running em Portugal e Espanha apresentam 

características similares nas várias perspectivas analisadas. Têm idades e nível de formação 

académica semelhantes, são oriundos de áreas urbanas, procuram o mesmo com a prática de 

Trail Running, valorizando os factores de motivação de igual modo, e estão comprometidos com 

a sua preparação. 

Verificou-se também que fazem uso da tecnologia e, através dela, partilham dados relevantes 

para o melhor conhecimento da sua prática desportiva. Este facto, enquadrado numa lógica de 

produção de dados voluntários (Goodchild, 2007), permite criar uma base de conhecimento 

sobre as preferências de prática de Trail Running englobando vários aspectos, tais como: 

praticantes, locais, percursos, distâncias, horários e frequência. 

Com base na semelhança de perfil dos praticantes de Trail Running de Portugal e de Espanha, há 

uma clara possibilidade de aproveitamento em contexto Ibérico, particularmente no 

transfronteiriço, desta actividade. 
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Resulta assim uma necessidade de aprofundamento do estudo iniciado, numa dupla perspectiva. 

Em primeiro, para comprovar a carga efectiva e suportável pelos espaços naturais, 

prioritariamente naqueles mais sensíveis e com valores protegidos, no sentido de suportar a 

tomada de decisão para criar mecanismos de salvaguarda que consigam compatibilizar as 

legítimas expectativas dos atletas e dos restantes utilizadores destes territórios. Em segundo, 

explorar as mais-valias e potencial económico da actividade como elemento de potenciação dos 

territórios do interior, designadamente da região raiana. 
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