
 

Sede / Headquarters UPTEC - Pólo do Mar, Av. da Liberdade S/N | 4450-718 Leça da Palmeira – Portugal T. +351 220 120 764 
Delegação / Branch Office Rua das Portas de St. Antão, nº 89 | 1169-022 Lisboa – Portugal | T. +351 213 224 050 

geral@forumoceano.pt   www.forumoceano.pt 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

CERTIFICADAS AS PRIMEIRAS 15 ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL 

No Dia Nacional do Mar, 16 de novembro, na Alfândega do Porto, terá lugar a Cerimónia 
Pública de Certificação. 15 territórios no continente, distribuídos pelo litoral (portos, marinas, 
praias, lagoas, rias) e pelo interior (albufeiras de barragens, rios, lagos, praias fluviais), 
envolvendo 43 municípios, 3 Comunidades Intermunicipais, em cerca de 500 parceiros, dos 
quais quase 300 são empresas (60%), foram certificados enquanto “ESTAÇÕES NÁUTICAS DE 
PORTUGAL”. 

Tal será assinalado em Cerimónia Pública presidida pela Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, 
que decorrerá, na próxima sexta-feira, Dia Nacional do Mar, pelas 12h30, na Alfândega do Porto. 

A entidade certificadora, a Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, reconhecida pelo 
Estado Português como dinamizadora do Cluster do Mar, lançou no dia 1 de março de 2018, um 
processo de certificação de Estações Náuticas tendo recebido 17 candidaturas. 

A avaliação foi efetuada por uma comissão que integra representantes de: associações 
empresariais dos Portos e Marinas, dos cruzeiros, da animação turística e dos eventos; da ANMP 
- Associação Nacional de Municípios Portugueses; ministérios do Mar, do Turismo e da Educação 
e da FEDETON – Federação Europeia de Destinos Turísticos Náuticos. 

A rede nacional de ENP agora iniciada, integra a rede europeia coordenada pela FEDETON, da 
qual a Fórum Oceano é parte integrante e ativa. 

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. Desta forma, a EN apresenta-se como uma plataforma de 
cooperação entre atores identificados com um território e que asseguram a oferta de um 
produto turístico. 

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

Por último, referir que esta cerimónia está inserida na 8ª edição do Business2Sea/Fórum do Mar 
que se realiza de 14 a 16 de novembro, na Alfândega do Porto, este ano organizado em 
cooperação com a Galiza e subordinado ao tema "Desafios do Mar 2030". 

http://www.forumoceano.pt/p60-business2sea-forum-do-mar-pt 

 

Leça da Palmeira, novembro de 2018  

http://www.forumoceano.pt/p158-estacoes-nauticas-de-portugal--pt
http://www.forumoceano.pt/p60-business2sea-forum-do-mar-pt

