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A Estação Náutica 

• A Estação Náutica de Monsaraz, certificada no dia 27 de fevereiro de 2020 é uma rede de oferta turística náutica de
qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes no concelho de Reguengos
de Monsaraz, em ligação com os valores que sustentam o território.

• Estes recursos incluem 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.

• A Estação Náutica está integrada no Centro Náutico de Monsaraz, que integra também a Praia Fluvial de Monsaraz, a
primeira praia Bandeira Azul do Lago Alqueva, galardoada “Praia+ Acessível – Praia para todos” desde 2017.



Objetivo estratégico da Estação Náutica para a região

• Dinamização de atividades náuticas e de lazer associadas ao Lago Alqueva, ao Centro
Náutico, à Praia de Monsaraz, à envolvente paisagística e à Vila Medieval de Monsaraz,
promovendo assim o desporto para todos enquadrado num contexto patrimonial de
excelência. Numa perspetiva de transformação dos pontos fortes em reais oportunidades, a
estratégia para a Estação Náutica de Monsaraz assenta na capacitação dos operadores
existentes na envolvência, para atrair novos públicos alvo.



Compromissos para o Futuro

• Modernização e manutenção da EN (Cais de embarcação)

• Captação de provas associadas ao plano de Alqueva,

nomeadamente Vela, Padel, Paddle, Natação de águas abertas,

Formula Windsurf, entre outras;

• Instalação de um clube náutico;

• Programa Nadador Salvador Júnior;

• Atividades de ocupação de tempos livres;

• Dinamização de atividades relacionadas com a pesca 
embarcada e de margem sempre na perspetiva da salvaguarda 
das espécies autóctones. 



Plano de Ação

Outras atividades a realizar pela Estação Náutica

Atividades Bandeira Azul:

• No âmbito do programa Bandeira Azul, desenvolvemos atividades de educação ambiental

de acordo como o tema anual designado pela Associação Bandeira Azul (ABAE). Estas

atividades têm que se relacionar com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

• Como exemplo temos as seguintes atividades que realizamos envolvendo as escolas,

associações de jovens, associações de idosos, grupos de férias, grupos de cidadãos

portadores de deficiência e toda a comunidade interessada em participar.



Plano de Ação

Outras atividades realizadas pela Estação Náutica

• Limpeza da praia: limpeza do areal da praia envolvendo a sensibilização para a necessidade

de utilizar os equipamentos de deposição de resíduos;

• Caminhada de educação ambiental com destaque para a necessidade de conhecer e proteger

a fauna e flora autóctones;

• Caminhada “sem lixo”- A realizar na zona envolvente da praia,

• Workshops sobre os ecossistemas.

• Passeios de barco a visitar os ecossistemas existentes no Lago Alqueva

• Oficina de reciclagem: realização de trabalhos reutilizando materiais;



Plano de Ação

• Caminhadas decorrentes da rede de percursos, Biografia da Paisagem, que

integra a estação náutica;

• Atividades de observação noturna no âmbito do projeto Dark Sky Alqueva;

• Provas desportivas - Trails;



Impacto

Monsaraz Praia Fluvial de Monsaraz Operadores/Atividades
Náuticas

Gastronomia Alojamento Património



Impacto

Museus e Exposições Astroturismo Natureza

Agenda Náutica Serviços de ApoioCultura



Principais atividades a destacar

Atividades

Monsaraz Natur Trail
Enduro Monsaraz Extrem

Campeonato Internacional Formula Windsurf
Concurso de Pesca

Monsaraz Museu Aberto
STARMAN

Festival Andanças
Campeonato Nacional Paramotor

Swimrun Monsaraz
Baja TT Capital Vinhos Portugal



ABAE AERM ALQUEVA 
CRUZEIROS

APA BVRM

CASA 
ALQUEIVE

CASA DA 
ALDEIA 

CASA TIA 
ANICA

CASINHA DO 
SOL POSTO

CEBOLA 
FISHING

CHARME DE 
MONSARAZ

ANS CORAL DARK SKY DIFUNDE 
GLAMOUR

ERT

JF DE 
MONSARAZ

TIAGO 
KALISVAART

MONTE DAS 
MATAS

MONTE DOS 
CISMEIROS

RUI MADEIRA

SOSSEGO DA 
CARMINHO

TA HOTELARIA 
E TURISMO

EDIA INR

Entidades Parceiras



Valores da Sustentabilidade do 
Território




