
1º ENCONTRO DA 
REDE DAS ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL

Alfândega do Porto, Business2Sea/Fórum do Mar - 12 de Novembro 2019
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Assinatura do Protocolo Grupo Dinamizador do Portugal Náutico

Fórum do Mar – Matosinhos, 19 de novembro de 2015

Grupo Dinamizador do Portugal Náutico
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• A Estação Náutica é uma rede de oferta
turística náutica de qualidade, organizada a
partir da valorização integrada de recursos
náuticos presentes num território e da sua
promoção.

Estações Náuticas
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Agrega um conjunto de entidades locais e regionais 
identificadas com um território, envolvendo: 

• Administração Pública Local/Regional

• Entidades do Setor Empresarial do Estado

• Entidades Regionais de Turismo e Agências Regionais de 
Promoção Turística 

• Organizações de ensino e formação

• Clubes náuticos e centros de formação náutica 

• Gestão de portos, marinas, postos de amarração, estaleiros 
e planos de água 

• Empresas dos setores da hotelaria e restauração, comércio, 
animação cultural, agências de viagem e empresas de 
animação turística 

Estações Náuticas
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Independentemente da forma jurídica as Estações
Náuticas devem integrar na sua estrutura:

▪ Uma entidade Coordenadora da Estação Náutica
- responsável pela execução do plano de ação e
acompanhamento da política definida e
assegurar a sua representação;

▪ Um Conselho de Estação Náutica, constituído
pelas organizações que a compõem, responsável
pela formulação das linhas de orientação e do
plano de ação.

Estações Náuticas
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Princípios Gerais:

1. Organização local e cooperativa

2. Acolhimento permanente e de fácil acesso

3. Comunicação

4. Oferta náutica múltipla e permanente

5. Acesso das populações locais às atividades náuticas

6. Acessibilidade e adaptação dos serviços e infraestruturas

7. Agenda náutica anual

8. Abordagem de respeito ao meio ambiente

9. Estruturação da oferta

10. Qualidade da oferta

Estações Náuticas
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Critérios de apreciação das candidaturas:

1. Cooperação

2. Abertura e participação da comunidade

3. Pertinência da estratégia

4. Relevância da oferta náutica

5. Relevância da oferta complementar

6. Resultados e impactos esperados

7. Coerência com outras estratégias e intervenções

8. Informação, reservas e comunicação

9. Segurança

10. Qualidade

11. Sustentabilidade ambiental

12. Acessibilidade

13. Monitorização

Estações Náuticas
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• FÓRUM OCEANO – Associação da Economia do Mar

• TURISMO DE PORTUGAL, I.P.

• ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses

• APECATE - Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, 
Animação Turística e Eventos

• ANC - Associação Nacional De Cruzeiros

• APPR - Associação Portuguesa de Portos de Recreio

• DGE - Direção-Geral de Educação

• DGPM - Direção-Geral de Política do Mar do Ministério do Mar 
(MM)

• FEDETON

Comissão de Avaliação
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ENP - Certificadas 

Candidaturas certificadas (21)

Entidades Coordenadoras
CIM’s – 3

Municípios 17
Associação Naval

Parceiros envolvidos
Nº Municípios – 49

>750 parceiros
>61% empresas
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https://sigtur.turismodeportugal.pt

https://sigtur.turismodeportugal.pt

https://sigtur.turismodeportugal.pt/
https://sigtur.turismodeportugal.pt/
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RECOMENDAÇÕES GENÉRICAS

• As ENP deverão evoluir para produtos turísticos
integrados que associem a oferta náutica e a oferta
complementar, incluindo a agenda de eventos do
território. Neste sentido, deverão evidenciar a
complementaridade das ofertas enquanto produto
composto, isto é, que permita uma experiência turística
diversificada e agregada.

• As ENP deverão concretizar e hierarquizar resultados e
impactos, de acordo com a estratégia e definir métricas e
meios de verificação com extrapolação a 3 anos. (Sugere-
se consulta aos dados do INE.)
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RECOMENDAÇÕES GENÉRICAS

• As ENP deverão caminhar para a elaboração de um Plano de
Comunicação (PC). Nesta fase aceita-se que mencionem o
planeamento de comunicação existente, o qual poderá estar
na base do futuro PC.

• As ENP deverão, no mínimo, disponibilizar no site da
respetiva Entidade Coordenadora, informação sobre todos
os membros que integram a ENP, de modo a permitir o
estabelecimento de contacto para efeito de contratação de
serviços.
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RECOMENDAÇÕES GENÉRICAS

• As ENP, na relação com cada um dos seus membros, deverão
certificar-se de que, face à atividade que desenvolvem, estes
cumprem a legislação de segurança aplicável. Sugere-se,
também, que as ENP contemplem no seu Plano de Segurança
a componente formativa dos seus recursos humanos.

• As ENP deverão mencionar na informação que disponibilizam,
todos os serviços que garantam a acessibilidade a todos os
clientes, devendo tomar-se como referência o conceito de
acessibilidade em sentido lato, ou seja, mobilizar a atividade a
desenvolver num espaço em que haja possibilidade de
receber visitantes com necessidades específicas, os quais se
estima que, em 2020, poderão representar 862 milhões de
viagens na Europa.
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RECOMENDAÇÕES GENÉRICAS

• As ENP deverão assegurar o maior número de adesões de parceiros
do setor empresarial na área do turismo, designadamente no que
concerne ao alojamento, restauração e animação turística.



Compromisso da rota WAOH!  para a 
sustentabilidade
Defendendo o Ecoturismo Costeiro e 
Marítimo na Europa



Carta-Compromisso WAOH! Responsabilidade da Rota pela
Sustentabilidade,

uma visão compartilhada sobre o desenvolvimento sustentável do ecoturismo
costeiro e marinho, que busca inspirar e orientar organizações de gestão de
destinos, operadores de turismo e outras partes interessadas para promover o
ecoturismo marinho na Europa. Esta visão compartilhada gira em torno de três
princípios fundamentais:

• O turismo deve contribuir para criar meios de subsistência sustentáveis,
gerando emprego e benefícios financeiros para as comunidades costeiras,
fornecendo uma demonstração clara do valor económico da interação
responsável com o ambiente marinho.



• As comunidades locais são as principais partes interessadas no Turismo e
devem estar envolvidas nos processos de turismo, alcançando um “orgulho”
consciente do Oceano sobre o património marinho e marítimo local.

• O turismo deve preferencialmente contribuir para manter, restaurar e
melhorar os ecossistemas costeiros e marinhos e para melhorar a literacia
dos oceanos dos turistas e dos visitantes.

Julia Vera, diretora da Travelecoology e diretora do Projecto da Rota WAOH!
afirma: “O ecoturismo tornou-se numa indústria global e, em breve,
representará 5% do mercado mundial de turismo. Trazer novos
destinos costeiros para combinar desportos náuticos com os princípios
do ecoturismo abre uma extraordinária janela de oportunidade para
tornar o ecoturismo marinho a energia renovável de nossos destinos
turísticos costeiros. A Rota WAOH! é um catalisador para esse objetivo ”.
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CUMPRIMENTO DOS 13 CRITÉRIOS

CUMPRIDOS PARCIALMENTE CUMPRIDOS



Objetivos principais do Encontro:

• Afirmar a Rede das ENP como um meio de promover o desenvolvimento dos

territórios através do turismo náutico integrado e sustentável (social, económico e

ambiental)

• Identificar necessidades de capacitação das ENP e dos seus atores e definir ações

prioritárias neste domínio

• Identificar e partilhar metodologias de organização e qualificação dos serviços nos

vários domínios das ENP

• Identificar a diversidade de oferta e dos recursos das ENP e traçar caminhos para a

estruturação do produto turístico náutico integrado, monitorização de resultados e

promoção



10h00/11h30 – Painel:

“A consolidação das Estações Náuticas de Portugal – Caminhos e Desafios”

Moderador  – Rui Azevedo – Fórum Oceano

Teresa Ferreira – Turismo de Portugal

Julia Vera – Wildsea Europe e WAOH!

Federico Fernández Trapa – Sail the Way [Navega el Camino]

João Rodrigues – Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos e Embaixador        das 

ENP

Luis Ahrens Teixeira – Empresário e Presidente da Fed. Port. de Remo

Nuno Lacasta – Presidente da APA – Agência Portuguesa do Ambiente

Pedro Pimpão – Vice-Presidente CM de Loulé – Estação Náutica de “Vilamoura”

Debate



11h45 – Início dos trabalhos temáticos 

“Estruturação do Produto nas Estações Náuticas” 

Animadores: Teresa Ferreira e Sílvia Ribau

13h00 – Degustação de produtos do Mar

(cortesia DOCAPESCA e ANFACO)

14h30 – Reinício dos trabalhos temáticos 

“Organização – fatores de qualificação do serviço” 

Animador: Isolete Correia

“Capacitação dos agentes das Estações Náuticas – necessidades e soluções

Animador: Mónica Brito

16h45 - Pausa

17h00 – Apresentação das conclusões dos grupos temáticos e debate 

17h30 – Cerimónia Pública de apresentação das Estações Náuticas certificadas recentemente e Encerramento 
do Encontro, presidida pela Senhora Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques



Uma Rede estratégica para o 
desenvolvimento integrado dos 
territórios através da  Náutica



“Mobilizando 
os territórios, 

PORTUGAL, 
todo ele será 

NÁUTICO!”
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