


• Fórum de Cooperação para a gestão de 
equipamentos, espaços e eventos

• Conta com a participação ativa de entidades 
públicas e privadas que se dedicam aos desportos e 
atividades de lazer no plano de água da área 
geográfica do Município de Aveiro

• Tem em vista a promoção turística do Município



1. Promover oportunidades para uma 
utilização diversificada e mais intensiva 
por parte da população que vive e que 
visita Aveiro

3. Atrair novos públicos, nomeadamente 
quem procura desporto de natureza e 
turismo ativo

5. Promover junto da comunidade escolar 
ações e atividades que promovam a ENA

2. Garantir que as atividades náuticas 
se assumam como uma oferta 
integrada e de qualidade

4. Fomentar a formação e a divulgação 
da importância do património local e 
regional

6. Favorecer e Promover a cooperação 
entre os agentes económicos ligados 
ao setor turístico da Região, 
associando-os às associações 
desportivas ligadas ao desporto náutico



Passadiços de Esgueira

• Complementaridade da oferta turística do 
Município, promovendo o desenvolvimento de 
diferentes atividades económicas

• Combate à sazonalidade e captação de novos 
públicos

• Intensificação das atividades desportivas ligadas ao 
contexto natural de Aveiro

• Integração numa dinâmica de conjunto para a 
promoção de novos produtos turísticos a nível 
internacional, reforçando a imagem de marca da 
região 



• Aumentar investimentos privados em projetos 
ligados à melhoria das condições do turismo 
náutico e promoção da sustentabilidade ambiental

• Promoção dos valores ambientais de São Jacinto e 
das condições de mar e Ria para a prática de 
atividades náuticas

• Promoção dos Canais Urbanos da Cidade e da sua 
ligação aos Canais externos promovendo o seu 
conhecimento e exploração de fauna e flora, em 
interligação com o CMIA

• Promoção da Via Ecológica Ciclável com a Ria de 
Aveiro



Confraria dos ovos moles

1. Serviços náuticos dirigidos a turistas

2. Atividades náuticas dirigidas à comunidade local

3. Desporto de competição, recreação e lazer

4. Promoção do artesanato e gastronomia local



• Roteiro da 
Reserva Natural 
de S. Jacinto

• Grande Regata dos 
Moliceiros da Ria 
de Aveiro

• Taça de Portugal Remo

• Regata Santa Joana 
/ Universidade de 
Aveiro / Porto de 
Aveiro

• Regata Cidade de 
Aveiro / Regata dos 
Ovos Moles

• Regata Solidária 
Rotary Club Aveiro

• Regata 
Internacional das 
Rias Baixas à Ria de 
Aveiro

• Remo Tour 2021• Expedição Náutica 
da Ria de Aveiro

• Prova de águas 
abertas na Ria

• Trofeu "Cidade de 
Aveiro"-
Canoagem

• Festival dos Canais

• Desfile de 
bateristas Canais 
urbanos da cidade 
(Dia do Ritmo) • Desfile de Pais 

Natais em Barco 
Moliceiro

• Festival do Barco Dragão

• Batismo no CARSurf

• Verão em São Jacinto

• Regata OLI

• Remo Lazer

• Ria na Escola -
Navegadores 
de Palmo e 
Meio

• Ria Sem Limites -
Vela Adaptada

• Férias Náuticas de 
Vela e Canoagem e 
dias abertos

• Roteiro das Salinas








