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In http://www.forumoceano.pt

Enquadramento

✓ Estação Náutica é um conceito que ganhou de relevância internacional nos últimos 
anos

✓ A Estação Náutica (EN) é uma rede de oferta turística náutica de qualidade, 
organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes num 
território, que inclui a oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e 
outras atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros 
utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas. 

Enquadramento



Porquê certificar Vilamoura 
como EN?

✓ Quando Vilamoura nasceu, apesar do conceito ainda não existir, foi idealizada como 
uma estação náutica: uma infra-estrutura para a náutica de recreio, que oferecesse 
todo o tipo de instalações e serviços para satisfazer as necessidades dos nautas e 
outros visitantes

✓ Consequentemente, Vilamoura reúne todas as características e valências de uma 
Estação Náutica

Enquadramento



Porquê certificar Vilamoura 
como EN?

✓ Neste sentido, pretendeu-se com a certificação de Vilamoura como EN:

 O reconhecimento nacional e internacional desta qualidade

 A identificação de oportunidades de melhoria, resultante da análise crítica dos 
critérios de certificação

 A melhoria da coordenação entre os vários players locais que integram agora a 
estação náutica

 Melhoria da promoção e divulgação conjunta de todos os produtos e serviços 
da estação náutica

 Criação de mecanismos que facilitem a aquisição central de produtos e serviços

Enquadramento



Entidade 
Coordenadora

•Câmara 
Municipal de 
Loulé

Infraestruturas

•Marina de 
Vilamoura

Entidades de 
apoio

• Inframoura

•Associação 
VVRCB

•RTA

Entidades de 
ensino

•Privados

•Públicos

•Náutica

Atividades MT

•Passeios

•Desportos

•Aluguer de 
ER

Entidades que constituem a 
EN de Vilamoura

Serviços 
Náuticos

•Reparação e 
manutenção 
de ER

Hotelaria e 
Restauração

•Alojamento

•Restaurantes

•Bares

•Discotecas

Outras 
atividades

•Golfe

•Hipismo

Saúde e Bem 
Estar

•Clínicas

•Health Club

64 Empresas / Entidades 

Parceiros



Entidade Coordenadora
Câmara Municipal de Loulé

Parceiros



Infraestrutura
Marina de Vilamoura

Parceiros



Infraestrutura
Marina de Vilamoura - Praias

Parceiros



Entidades

Parceiros



Entidades de ensino

Privadas Públicas

Náuticas

Parceiros



Marítimo-turísticas

Parceiros



Marítimo-turísticas

Parceiros



Serviços de apoio náutico

Parceiros



Alojamento

Parceiros



Restauração - bares -
discotecas

Parceiros



Outras atividades

Golfe Hipismo

Parceiros



Saúde e bem estar

Health Club

Parceiros



Clínicas Médicas

Saúde e bem estar

Parceiros



Serviços de apoio

Promoção Imobiliária

Manutenção

Arrendamento

Gestão de Condomínio

Realização de eventos

Publicidade

Consultoria

Seguros

Construção civil

Trabalho temporário

Design e publicidade

Parceiros



Processo de certificação

Angariação de parceiros

Análise estratégica (identificação de 
pontos fortes e fracos)

Identificação de oportunidades de 
melhoria

Definição de objetivos e ações de 
melhoria

Calendário de eventos náuticos e 
envolvimento da comunidade

Candidatura

Visita ao local

Análise aos equipamentos e 
infraestruturas

Análise aos serviços (diversidade e 
qualidade)

Certificação



Processo de certificação

Certificação



Futuro

Projetos para 2019

✓ Câmara Municipal de Loulé / Inframoura:

 Requalificação da ligação entre Quarteira e Vilamoura (2ª fase do passeio das 
Dunas)

 Requalificação de espaços públicos e criação de estacionamento

 Implementação de vigilância de infraestruturas e telemetria para os sistemas 
de abastecimento de água



Futuro

✓ Marina de Vilamoura

 Modernização dos pontões (substituição / pintura das estacas, substituição de 
madeiras)

 Instalação de um mastro de assinalamento do estado do mar

 Melhoria da eficiência energética do edifício de escritórios (substituição de 
envidraçados)

 Remodelação de balneários

 Implementação do programa  DAE

 Melhoramento da ponte de acesso à Praia da Rocha Baixinha (nivelamento e 
substituição do pavimento)

Projetos para 2019



Desafio

Expectativas e desafios para o 
futuro

Divulgação

Promoção articulada e conjunta

Programação de eventos

Programação de atividades e 
iniciativas

Maior articulação entre 
parceiros

Mais visitantes

Estadias mais 
longas

Mais receita

Maior envolvimento da 
comunidade



http://www.cm-loule.pt/pt/menu/1608/estacao-nautica-de-vilamoura.aspx


