
2º ENCONTRO

REDE DAS ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL

19 de setembro de 2022 – Via Teams

ESTAÇÃO NÁUTICA 

DE Ovar
Aprendizagem ● Impactos ● Compromissos para o Futuro



APRENDIZAGEM

_2019 

. A EN Ovar integra a Rede de Estações Náuticas de Portugal

. Assinatura do protocolo de colaboração entre a Entidade Coordenadora 
e 25 agentes com atividade no território 



APRENDIZAGEM

_2020

. Portal Estações Náuticas de Portugal

. Press Trip “Estações Náuticas de Portugal”

. Agenda Náutica

A Ria Como CENÁRIO (9 a 11 de julho)



_2021

. Agenda Náutica

Surfing Day & Surf & Talk (13 de julho)

Formação Surf Rescue(14 de julho)

APRENDIZAGEM



_2021

. Agenda Náutica

Ovar, Território de Emoções (18 de julho)

Concerto Helder Bruno (20 de agosto)

Sunsets nas Praias(6, 13, 20 e 27 de agosto)

APRENDIZAGEM



_2021

. Agenda Náutica

Ações de Promoção / Divulgação Associados à ENO 

APRENDIZAGEM



_2022

. Projeto IREN – Internacionalização  da Rede ENP – Fórum Oceano 

. Caminho Marítimo de Santiago – Fórum Oceano

. Oficina Fishing The Plastic no II Open Day Fura Beach Surf School 

APRENDIZAGEM



APRENDIZAGEM

_2022

. Agenda Náutica

Experiência de Stand Up Paddle (02 julho e 05 agosto)

Experiência de Surf (03 julho, 15 julho, 27agosto)



APRENDIZAGEM

_2022

. Agenda Náutica

Experiência de Canoagem (29 julho e 12 agosto)

Passeio de Barco (29 de julho e 03 setembro)

Yoga na Praia (20 de agosto)

Experiência de Vela (03 de setembro)



APRENDIZAGEM

_2022

. Agenda Náutica

Sunsets (02 julho, 29 julho, 05 agosto, 06 agosto,12 agosto, 19 agosto, 
20 agosto, 26 agosto e 27 de agosto)

Concertos (05 agosto, 12 agosto, 19 agosto e 26 agosto) 



APRENDIZAGEM

_2022

. Agenda Náutica

Exposição “Os Barcos, vidas & memórias” (02 julho a 30 setembro)

Exposição “Ovar, o triângulo perfeito entre a Ria, a Floresta e o Mar” 
(01 a 31 julho)



IMPACTOS

_Aumento de número de parceiros (25 para 31);

_Aumento da notoriedade dos parceiros;

_Aumento da notoriedade do património paisagístico e natural;

_Valorização do trabalho desenvolvido por agentes económicos já presentes no
território e das atividades náuticas;

_Reforço da capacidade de atração do Concelho de Ovar no setor náutico.



COMPROMISSOS PARA O FUTURO

_Aumento de número de parceiros (integrar restauração e outros agentes
económicos);

_ Estruturação de uma oferta complementar ao turismo de sol e praia, criando e
valorizando outros produtos turísticos;

_Ampliação da oferta e da rede colaborativa (pública, privada e associativa)
referente às atividades náuticas e turísticas;

_Estímulo ao crescimento das atividades marítimo-turísticas no território;

_Valorização do trabalho desenvolvido por agentes económicos já presentes no
território e das atividades náuticas;

_Desenvolver ações de capacitação;

_Reforço da capacidade de atração do Concelho de Ovar no setor náutico, com
melhoria dos serviços e equipamentos disponibilizados;

_Aumento da notoriedade e visibilidade da marca ENO.




