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NOTA DE IMPRENSA  

 

CCDR DO CENTRO ACOLHE SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE 

CERTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL  

 

 

A Fórum Oceano, em colaboração com diversas entidades, está a promover a realização de 

sessões regionais de apresentação e esclarecimento sobre o processo de certificação das 

Estações Náuticas de Portugal (ENP). A primeira iniciativa decorreu na Região de Turismo do 

Algarve, no dia 26 de março.  

 

A próxima ação de divulgação regional vai realizar-se no dia 28 de março, pelas 10h30, na 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), situada na Rua 

Bernardim Ribeiro, nº 80, Coimbra, com a colaboração da CCDRC e do Turismo Centro de 

Portugal.  

 

O objetivo destas ações é envolver os atores locais no processo de reconhecimento das Estações 

Náuticas de Portugal, esclarecendo dúvidas acerca da certificação e candidatura. A participação 

é livre, sendo que a presença deve ser confirmada para o email:  

francisco.beirao@forumoceano.pt 

 

A par desta sessão estão igualmente agendadas ações de divulgação nas seguintes regiões: 

 

Lisboa: 9 de abril às 10h30 na ERT da Região de Lisboa 

Organização: CCDR LVT, ERT da Região de Lisboa, AML- Área Metropolitana de Lisboa e Fórum 

Oceano 

 

Alentejo: 12 de abril às 14h | Local a definir 

Organização: CCDR Alentejo, ERT do Alentejo e Fórum Oceano 

 

Recorde-se que a primeira fase de candidatura para a certificação das Estações Náuticas decorre 

até 30 junho de 2018. Os organismos interessados em avançar com a certificação de Estações 

Náuticas deverão apresentar a sua candidatura, preenchendo o formulário disponível no 

website da Fórum Oceano, que é a entidade responsável pela certificação. 

  

O acompanhamento, análise e avaliação dos processos de candidatura para a certificação das 

ENP é da responsabilidade de uma Comissão de Avaliação composta por um conjunto de 

entidades representantes da administração pública central e local, operadores marítimo-

turísticos e outras entidades representativas do setor. 
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O processo de certificação tem um custo de mil euros para as candidaturas coordenadas por 

associados da Fórum Oceano e de 2 mil euros para as restantes. 

  

Beneficiando da participação da Fórum Oceano na FEDETON – Federação Europeia de Destinos 

de Turismo Náutico, as Estações Náuticas certificadas integrarão a rede Europeia de Estações 

Náuticas. 

 

Mais informação, regulamento e formulário de candidatura em:  

http://www.forumoceano.pt/p158-estacoes-nauticas-de-portugal--pt 

 

 

Leça da Palmeira, xxx de março de 2018  
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