
2º ENCONTRO

REDE DAS ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL

19 de setembro de 2022 – Via Teams

ESTAÇÃO NÁUTICA 

DE SESIMBRA
Aprendizagem ● Impactos ● Compromissos para o Futuro



ESTAÇÃO NÁUTICA DE SESIMBRA 
NOVOS PARCEIROS

• OCEAN LIBERANDUM

• PORTUGAL DIVE

• GHOST DIVING

• EXPEDIÇÕES NÁUTICAS

• OCEANS AND FLOW

• DAYDREAM

• SURF CLUB DE SESIMBRA

• SURF CLUB DE PORTUGAL

• TURIBOLSA

• ESTRELA D´ALVA TOURS, LDA

• SOMOS 41 NO TOTAL



MISSÃO ATLANTIS  
• Depois do programa Atlantis, a Oceans and Flow, nossa parceira,

apresentou a Missão Atlantis, um projeto que teve como objetivo

trazer um novo olhar sobre a educação ecológica, uma

sensibilização para a regeneração do oceano e uma chamada de

atenção para a importância e o poder de agirmos e consumirmos

localmente.

• Teve início a 30 de maio e passou por cinco estações náuticas do

país: Matosinhos, Oeste, Cascais, Lagos e terminou em

Sesimbra, que acolheu este projeto desde início.

• Em Sesimbra, no dia 21 de junho, no Cine-Teatro João Mota teve

lugar a 3.ª Edição do Ocean Talks, na data em que se celebrou o

Dia Mundial da Localização. Um conjunto de palestras chamaram

a atenção para a importância de agir local. A 'localização' é um

movimento mundial, criado pela cineasta Helena Norberg-Hodge

e esta é a primeira vez que Portugal se junta a esta celebração.



SURF & RESCUE

A praia da Lagoa de Albufeira foi palco, no dia 18 de

maio, da primeira ação da iniciativa Surf & Rescue de

2022, que teve como objetivo reforçar a segurança nas

praias portuguesas com o envolvimento de surfistas no

processo.

A formação, que decorreu entre as 9 e as 18 horas,

contou com 20 participantes, desde surfistas,

treinadores, outros membros e trabalhadores de escolas

e clubes de surf e ainda nadadores salvadores.

A ação dividiu-se entre uma parte teórica, em terra, e

outra prática, no mar e na lagoa de albufeira, onde foram

ensaiadas táticas e técnicas de salvamento.

A ação de formação foi dinamizada pela Associação de

Escolas de Surf de Portugal e ISN, em colaboração com

a câmara municipal de Sesimbra no âmbito da Estação

Náutica.



CLUBE NAVAL DE SESIMBRA 

Não podemos deixar passar em branco os 92 anos do

Clube Naval de Sesimbra, sob a direção do Dr. Fernando

Silva.

Este ano os seus atletas obtiveram bons resultados nas

mais diversas modalidades. A canoagem e a vela são duas

das atividades mais populares no clube e o mais mais

recente caso de sucesso é o da atleta Beatriz João que ao

lado de Clara, Mariana e Ana Brito, se classificou em 5°

lugar em 4K no campeonato do mundo de juniores.

Sesimbrenses de origem, ou não, todos têm no CNS um

ponto de encontro.

Várias são as provas que ao longo do ano transformam a

paisagem da Baía de Sesimbra e mostram a força dos

nossos desportos náuticos.



UM VERÃO DE MÃO CHEIA 

Temos um prazer enorme em afirmar que os nossos parceiros estão a usufruir de um Verão em pleno, com os números do turismo a

apontarem para os mesmos de 2019. O nosso mar a ser um grande Pólo de desenvolvimento para o turismo… Mas um turismo que se

quer que continue sustentável. Prova disso é o curto vídeo que vos apresentamos. Imagens capturadas no início de setembro:



RECORD GUINESS – 24 SETEMBRO

Falando em sustentabilidade, estamos a apoiar a Associação

Oceanum Liberandum na iniciativa Em Defesa dos Oceanos que

pretende reunir perto de 700 mergulhadores certificados numa

apanha de lixo e bater o Record Mundial do Guiness.

Sesimbra, felizmente não tem grandes problema nesta área pois

temos uma comunidade preocupada com essas questões ambientais.

Mas, queremos mostrar ao mundo a nossa responsabilidade para

com o ambiente e com a preservação de um dos nossos grandes

valores, o mar.

Sesimbra é também conhecida como a capital do mergulho em

Portugal e só assim se pode pensar em termos este número de

mergulhadores num evento e em termos todos os centros de

mergulho e as grandes agências de formação unidas em prol do mar.

Este é um evento com o apoio da autarquia e da EDP entre outros

parceiros. Fica o desafio:

Se é mergulhador…

junte-se a nós!!!


