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Introdução 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP), é um projeto prático com respetiva 

apresentação e defesa perante um júri, que todos os alunos têm de realizar no final do 

curso profissional, para a obtenção de um diploma de qualificação profissional. Deve 

centrar-se em temas e problemas afins aos contextos de trabalho e realiza-se sob 

orientação e acompanhamento de um ou mais professores. A PAP implica a planificação 

e desenvolvimento ou execução de um projeto prático baseado nas competências mais 

significativas do curso, neste caso, do curso de Técnico de Desporto. 

A minha Prova de Aptidão Profissional consiste num projeto de criação de uma 

empresa de turismo de natureza e aventura, ligado ao BTT, bicicletas todo-o-terreno. 

A minha escolha de tema e projeto deriva da minha vivência pessoal e 

quotidiano, bem como a forma como vejo a Lousã e toda a sua envolvente. Visa também 

o desenvolvimento de uma modalidade desportiva numa certa região e todos os 

impactos que daí possam advir. 

A principal razão pela qual escolhi este curso prende-se essencialmente pelo 

local do qual sou natural, a Lousã, aquela que também é casa de uma natureza vasta e 

com recursos naturais que incentivam à prática desportiva outdoor. A Lousã tem um 

potencial bastante grande na área do turismo desportivo e visto ser essa a área pela 

qual quero seguir e conhecer, não existe, para mim, melhor maneira de o fazer. Como 

referi anteriormente sou natural da Lousã e é nesta localidade que todos os dias me 

inspiro a procurar novos métodos e abordagens para a promover e contribuir para o seu 

desenvolvimento. Todos os anos a Lousã recebe milhares de turistas em busca de 

tranquilidade nas aldeias serranas e aventura nos trilhos imensos e “encantados” de 

BTT. Para mim e para muitos atletas do mundo do BTT, a serra da Lousã é sem dúvida 

a casa de alguns dos melhores trilhos a nível mundial, sendo a nível nacional conhecida 

como a “meca” do BTT do país. 

 

 



 

 

 

 

Objetivo 

 

O meu objetivo com este projeto e escolha de tema para a PAP é, sem dúvida, 

potenciar a minha experiência e vivencia local como atleta profissional, criando uma 

oportunidade, quem sabe, de. um início de negócio. Tem em vista, também, adicionar 

mais valor à vila e à serra onde cresci, dando a conhecer este “paraíso” a mais pessoas, 

através da oportunidade de vivenciar o local. Novamente, os principais objetivos da 

minha prova de aptidão profissional são aprender novos métodos e reforçar os já 

conhecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROJETO – LOUZAN EXPERIENCE  

Contextualização  

O que é o Downhill? 

O Downhill é uma vertente do BTT, bicicleta todo-o-terreno. A sua ferramenta é 

a bicicleta- equipada de suspensão de dupla coroa e amortecedores. Este desporto 

consiste em descer um determinado percurso com várias irregularidades e/ou 

obstáculos numa dada serra/montanha, que podem ser naturais ou artificiais, sendo que 

os naturais são geralmente os mais procurados. É uma modalidade que permite o 

contacto direto com a natureza, aproveitando ao máximo a adrenalina que uma descida 

rápida e inclinada pode proporcionar. Normalmente são trajetos com cerca de 4 km, 

onde podem ser alcançadas altas velocidades, tendo também zonas mais técnicas, em 

que a velocidade é mais baixa. A sua prática, normalmente, necessita de transporte 

para o topo das pistas, uma vez que a bicicleta de downhill é pesada (ronda os 20kg), 

fazendo com que pedalar subidas não seja prático ou agradável. 

 

O que é o Enduro? 

 

O Enduro é a junção de dois Mundos, o Downhill e o Cross-Country. Utiliza 

bicicletas com mono-coroa e amortecedor e é ligeiramente mais leve que uma de 

downhill (ronda os 16kg). Podem igualmente ser utilizadas as E-Bikes, bicicletas 

elétricas, que hoje em dia já existem com as mesmas características das bicicletas 

comuns de enduro. Os circuitos consistem em subidas longas e inclinadas, misturadas 

com descidas longas, divertidas e técnicas, comuns do Downhill. Uma modalidade que 

dá mais liberdade ao seu utilizador, uma vez que não necessita de transporte. Sendo 

mais autónomo e em conta. 

 

 

 



 

 

Segmento de negócio 

Pretende-se com este projeto, a aproximação com a natureza e o 

desenvolvimento de aptidões técnicas, bem como usufruir ao máximo dos desportos de 

natureza da serra da Lousã. 

Visão 

Promover a atividade física, um turismo sustentável e o respeito pela natureza. 

Missão  

Criar experiências na Serra da Lousã, englobando todos os seus encantos- 

desde os seus habitantes às paisagens, fauna e flora- conectando com a prática de 

BTT, traduzindo-se num turismo saudável e ativo. 

 

Mercado 

Público-Alvo 

Pessoas ativas que procurem novas aventuras, com sentido de responsabilidade 

para com a natureza. É um público que gosta de fazer exercício, melhorar as suas 

aptidões no âmbito do BTT e/ou adquirir novas. De várias idades, famílias, grupos de 

amigos, casais. 

Concorrência  

Na Lousã já existem algumas empresas de turismo de natureza e desportivo, 

como é o caso da Enjoy Adventure, Lda, TurisLousã – Desporto Aventura, Lda, 

Paradigmo, Naturelousã – Turismo e Aventura Unipessoal, Lda. 

Estas empresas são especializadas em várias áreas do desporto de natureza e 

aventura, desde o BTT ao canyoning. Desta maneira, não apresentam uma 

concorrência direta, uma vez que este projeto é única e exclusivamente dedicado ao 

BTT. Especializado e muito individualizado às aptidões de cada pessoa e/ou grupo. 



 

 

Envolventes – O que potencia este projeto? 

Geográfico 

Localizado no sector central de Portugal, a Lousã é um dos Municípios do Distrito 

de Coimbra que integra a sub-região do Pinhal Interior Norte (NUT III), mais 

propriamente a Região Centro (NUT II). 

 Esta vila tem como sua principal potencialidade a serra que rodeia a mesma. 

Montes e vales alojam no seu interior uma fauna e flora poderosas, tornando esta vila 

num local privilegiado e fascinante. 

 O turismo existente contribui fortemente para o desenvolvimento do Município 

com um enorme fluxo de visitantes que passam pela serra da Lousã e pelas Aldeias de 

Xisto para presenciar não só a natureza envolvente mas também o rico património 

histórico-cultural existente na localidade. 

Na sua serra, a imaginação não tem limites, em várias vertentes. Na área do 

desporto de natureza, é um autêntico parque de diversões para os seus visitantes e 

moradores, produzindo inúmeras sensações e recordações, através das suas 

paisagens, fauna e flora, bastante diversas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-  Mapa ilustrativo Vila e Serra da Lousã (Aldeias de 

Xisto) 



 

 

Acessibilidade – Posicionamento geográfico 

Para que todos os interessados tenham perceção de onde fica o local das 

atividades, achei necessário demarcar o mesmo no mapa de Portugal, bem como 

especificar a distância dos aeroportos à Lousã e o tempo de viagem entre estes dois 

pontos.  

Lisboa (Aeroporto) – Lousã de carro: +/- 2h15 minutos; 

Lisboa (Aeroporto) – Lousã de comboio ou autocarro: +/- 2h30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto (Aeroporto) – Lousã de carro: +/- 1h30 minutos; 

Porto (Aeroporto) – Lousã de comboio ou autocarro: +/- 1h50 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Google Maps – Lisboa – Lousã 

3- Google Maps – Porto – Lousã 



 

 

Lousã – Coimbra (Cidade mais próxima e Hospital mais próximo) de carro: +/- 30 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lousã – Entrada da autoestrada de carro: +/- 30 minutos. 

 

 

 

 
4 - Google Maps – Lousã – Coimbra (Hospital Universitário de Coimbra) 

5 - Google Maps – Lousã – Entrada A13 (Autoestrada) 



 

 

 

Social  

Com o grande crescimento do turismo na vila e serra da Lousã, foram-se 

formando pessoas com mais valências e aptidões, para a melhoria de todos os acessos 

e estruturas hoteleiras, dando oportunidade a usufruir de várias atividades neste local, 

com maior segurança e prazer. Os habitantes da Lousã sempre tiveram como distinção 

o seu bem receber e acolher de turistas, desde há muitos anos, o que é o ponto chave 

de qualquer experiência- as suas pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Vila da Lousã 



 

 

 

Trilhos – Matéria prima 

Na Lousã existem já vários trilhos, utilizados quase diariamente por diferentes 

pessoas, locais e/ou visitantes. Maioritariamente estes situam-se na zona de Cacilhas 

(zona final dos trilhos, junto ao Louzanpark – Centro de BTT). Da Catraia ao Terreiro 

das Bruxas estão as pistas mais acessíveis, com menores inclinações e níveis de 

técnica mais reduzidos. Do Terreiro das Bruxas a Cacilhas, podemos encontrar pistas 

de maior nível de dificuldade, grandes inclinações e nível técnico bastante superior à 

secção superior desta zona da serra. Esta última secção de trilhos é maioritariamente 

considerada para o Downhill e a secção inicial, para a prática de Enduro, apenas 

diferenciando que para o início dos mesmos, no Downhill utiliza-se transporte e no 

Enduro esta conquista é feita a pedalar. 

 

 

7- Google Maps – Vila da Lousã (Amarelo) e Zona da Serra da Lousã com trilhos mais utilizados (Azul) 



 

 

 

 

Existem vários trilhos, maioritariamente com cerca de 3 a 5km, sendo possível 

juntar várias secções de diferentes trilhos de forma a percorrer mais tempo e mais 

quilómetros de percurso.  

Exemplo de alguns dos trilhos marcados na encosta de Cacilhas: 

DH 3 – Pista estilo BikePark – 1,6km. 

 - Rápida; 

 - Pouco técnica; 

 - Fluída; 

 - Saltos pequenos; 

 - Muitas curvas. 

Dificuldade: Baixa. 

Indicado: Iniciantes e Famílias; 

Modalidade: Downhill. 

 

8-Trail Forks – Pistas marcadas no Trail Forks, website para os amantes da modalidade 



 

 

DH2 / Efapel – Pista do Mundial – 2,2km 

 - Zonas rápidas e lentas; 

 - Muito técnica; 

 - Muito inclinada; 

 - Muitas raízes; 

 - Saltos grandes. 

Dificuldade: Muito elevada. 

Indicado: Experientes. 

Modalidade: Downhill. 

 

Track Line – 1,4km. 

 - Rápida; 

 - Fluída; 

 - Técnica; 

 - Pouca inclinação; 

 - Sem saltos. 

Dificuldade: Média. 

Indicado: Iniciantes e experientes. 

Modalidade: Downhill. 

 

Raízes – 2km 

 - Inclinada; 

 - Muitas raízes; 

 - Bastante dura fisicamente; 



 

 

 - Sem saltos. 

Dificuldade: Média.  

Indicado: Semi-experientes. 

Modalidade: Downhill. 

 

  



 

 

Trevim – descida da Avalanche (descida mais longa) – 13km 

 - Pouca inclinação; 

 - Muito estradão; 

 - Fluída; 

 - Rápida. 

Dificuldade: Reduzida. 

Indicado: Iniciantes. 

Modalidade: Enduro. 

 

Interminável – 2km 

 - Estreita; 

 - Muito técnica; 

 - Sem saltos; 

Dificuldade: Média. 

Indicado: Semi-experientes. 

Modalidade: Enduro. 

 

Pardal – 1,8km 

 - Muito inclinada; 

 - Saltos grandes; 

 - Muito técnica; 

Dificuldade: Muito elevada. 

Indicado: Experientes. 

Modalidade: Downhill. 



 

 

 

FOX test track (utilizada pela marca de suspensões FOX para os seus testes 

anuais com as melhores equipas e atletas do Mundo) – 2km 

 - Muito inclinada; 

 - Muito técnica e rápida. 

Dificuldade: Muito elevada. 

Indicado: Experientes. 

Modalidade: Downhill. 

 

Existem outras pistas, não marcadas, que se enquadram mais para a prática de enduro 

e E-Bikes. Sendo que o fator surpresa, por não estarem marcadas, é a chave para 

disfrutar ainda mais destes trilhos. Que estão localizados na mesma área que os 

restantes que mencionei. 

 

Limpeza e manutenção de trilhos 

 

 Desde sempre que uma das grandes preocupações e objetivos na Lousã, no 

âmbito do BTT, é manter, renovar e inovar, novos trilhos pedestres, de BTT, motorizados 

e entre outros. Dando oportunidade a todos de explorar as zonas fantásticas da Serra 

da Lousã. Com o trabalho de vários voluntários, empresas no transporte do BTT, 

empresas turísticas e juntamente com a associação local Montanha Clube, tenta-se 

desde sempre oferecer as condições necessárias à prática e à manutenção dos 

mesmos trilhos. 

 Assim, é comum a limpeza de muitos trilhos, bem como a criação de novos, 

passando por zonas pouco utilizadas, dando vida às mesmas e consequentemente, faz 

com que mais pessoas da terra e não só, conheçam esta “herança” da natureza e 

percebam as potencialidades da mesma.  

Penso que seria um dos trabalhos fundamentais no meu projeto, manter os 

trilhos limpos, visto ser a “matéria-prima” do meu negócio. 



 

 

 

Compound – Arinto 

Área em propriedade privada, cedida para utilização comercial, para a prática de 

Dirt Jump. O Dirt Jump é uma vertente do BTT, onde podemos ver saltos enormes, 

desenhados para lançar a bicicleta o mais alto possível. É utlizado por atletas de alta 

competição de Downhill, para a aquisição de aptidões técnicas em saltos. Este é um 

projeto, dentro do Louzan Experience, uma área mais especializada, onde, 

provavelmente, a maior procura será por atletas de competição e alta competição. 

Esta componente e especialidade fará com que a procura e público-alvo sejam mais 

abrangentes e com um maior nível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Drone – Compound do Arinto – Por construir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração da obra – 2 meses; 

Mão de obra – 5 pessoas; 

Material utilizado – máquina giratória (para movimentação de terra inicial), enxadas, 

pás, água, mangueiras e paletes (para a pessoa se colocar em cima para bater os saltos, 

sem danificar os mesmos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Modo de construção inicial – 

Máquina, para deslocação de terras 

10-Drone – terreno após construção, final 

12-Ferramentas de construção e manutenção 



 

 

Casa do Arinto 

A casa do Arinto é um alojamento local, localizado junto ao compound. Uma das 

nossas ofertas é o alojamento nesta casa. Alojamento credenciado pela entidade 

municipal responsável, Câmara Municipal da Lousã e registada nas finanças no CAE de 

alojamento local. Respeita assim as normas dos alojamentos locais. Bem como 

utilizado, quando não hospedado por clientes, como sede da empresa e ponto de partida 

para clientes de um dia só. 

Ficha técnica 

- 3 quartos 

 - 2 camas Twin; 

 - 2 camas Twin; 

 - 1 cama casal. 

- 2 casas de banho, com duche. 

- 1 sala 

 . 2 sofás; 

 - 1 sofá cama; 

 - TV; 

 - Wi-fi; 

 - Lareira. 

- 1 cozinha 

 - Frigorifico e congelador; 

 - Forno e placa; 

 - Exaustor; 

 - Lavatório; 

 - Reciclagem; 

 - Máquina de café; 



 

 

 - Mesa e cadeiras. 

- Garagem 

 - Arrumação para bicicletas; 

 - Ferramentas para manutenção do compound; 

 - Arrumação geral. 

- Segurança - Acessível na casa 

 - Extintor e manta de incêndio; 

 - Equipamento de primeiros socorros; 

- Indicação do número nacional de emergência (112) em local visível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Terraço da Casa do Arinto 

13-Vista da Casa do Arinto 

14-Um dos quartos da Casa do Arinto 



 

 

Packs 

A criação de packs facilita a escolha aos clientes, pois assim não necessitam 

preocupar-se com a organização dos seus dias e podem disfrutar mais das suas férias.  

Seguem dois exemplos de Packs- Todos os packs podem sofrer alterações, 

dependendo também do gosto de cada cliente. 

CHANFANA 

- 3 noites; 

- 1 jantar (em restaurante, comida típica); 

- 2 jantares (Casa do Arinto); 

- 3 dias BTT (Downhill ou Enduro); 

- 1 almoço (restaurante típico na Serra); 

-  2 almoços picnic (pontos de interesse da Serra da Lousã); 

XISTO 

 

- 3 noites; 

- 3 dias BTT (Downhill ou Enduro); 

- 1 Almoço Aldeias do Xisto; 

- 2 Almoços picnic (pontos de interesse da Serra da Lousã); 

 

 

Em todos estes packs os clientes é que trazem a sua própria 

bicicleta, tendo na casa, na garagem, uma pequena oficina para arranjar 

o que for necessário.  

 

 



 

 

Pontos de informação e venda 

Todos os packs ou experiencias em separado, caso os clientes não queiram packs 

completos, serão publicitados e vendidos online. Através das redes sociais, como no 

AirBnB, através da sua plataforma de experiencias. Existirão contactos telefónicos em 

todas as plataformas, bem como um email da empresa. Onde questões e reservas 

podem ser feitas. 

Pontos de interesse 

Na Serra da Lousã existem vários pontos de interesse, desde as aldeias do xisto 

a cascatas escondidas entre montes. Na zona das pistas e caminhos que iremos 

percorrer podemos encontrar o Casal Novo e o Talasnal- ambas são da rede Aldeias do 

Xisto. Encontramos o Terreiro das Bruxas, que é um parque de merendas, o castelo, 

localizado no Burgo, que tem uma piscina natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-Aldeia do Xisto Talasnal – Foto: 24M 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-Castelo da Lousã, Nossa Senhora da Piedade, 

Burgo. Foto – 24M 

17-Baloiço Burgo. Foto – 24M 

19-Cascata Talasnal. Foto- 24M 

20-Caminho, junto ao Talasnal. Foto- 24M 



 

 

Promoção 

Hoje em dia, a promoção de um produto e/ou serviço é a chave para o sucesso 

e concretização de qualquer empresa. Um produto e/ou serviço bem colocado no 

mercado, com bom marketing, será mais apelativo e de acesso mais fácil ao consumidor 

final. Assim, acredito que hoje em dia as redes socias são das melhores formas de 

chegar ao público-alvo e bem trabalhadas conseguem apelar aos olhos dos mesmos. 

Para tal, servem os vídeos promocionais, realizados com atletas locais e figuras 

públicas, através de parcerias, bem como com locais de venda de experiências, como 

o caso da AirBnB, que oferece alojamento e vários pacotes de atividades. A criação de 

packs de experiências mais específicas e alusivas a épocas festivas ou alturas 

gastronómicas de maior importância na região (Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, 

Carnaval, época da chanfana …), serve também para promoção da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Conclusão 

Este é um trabalho que me motivou bastante a fazer, uma vez que sou natural 

da Lousã e praticante de BTT. Penso que são estas pequenas apostas e esforços que 

fazem a diferença num futuro mais positivo, a todos os níveis: pessoal, profissional e 

social. Como se tem vindo a verificar na Lousã, com a criação de outras empresas 

turísticas e ações de pessoas locais, deu-se um grande crescimento deste sector. 

Espero no futuro conseguir pôr em prática, não só o que aprendi no 

desenvolvimento deste projeto, bem como nos três anos deste curso. Assumo que nem 

sempre estive presente, devido às minhas competições, mas considero que esta escola 

me deu a oportunidade de aprender, seguir o meu sonho e mais que isso, considero 

que para além de uma escola, a STATUS é o ponto de partida e viragem para muitos 

de nós e faz com que queiramos investigar mais, aprender mais, agir na comunidade 

local, procurar soluções e não problemas.  
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