
2º ENCONTRO

REDE DAS ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL

19 de setembro de 2022 – Via Teams

ESTAÇÃO NÁUTICA 

DE ESTARREJA
Aprendizagem ● Impactos ● Compromissos para o Futuro



APRENDIZAGEM

2019

- Certificação em 28 de outubro;

- ENE recebeu o certificado em sessão pública no dia 12 de Novembro, no 1.º Encontro da Rede das Estações Náuticas 
de Portugal, que ocorreu na Alfândega do Porto.

2020

- Janeiro: Assinado Protocolo de Parceria da ENE (entre Município de Estarreja e os Parceiros - 35);

- ENE faz parte do Portal das ENP (sempre em atualização);

- Criação de sinergias/redes entre os Parceiros da ENE;

- Pandemia: período difícil sobretudo para os Parceiros, para a manutenção do seu negócio; adaptar; reinventar. 



APRENDIZAGEM

2021

- Regulamento de Funcionamento da ENE – março 2021;

- Reuniões com a Comissão Coordenadora e com o Conselho da ENE (desafio);

- Levantamento das necessidades formativas dos Parceiros;

- Plano de Ação 2021 – aprovados pela Comissão Coordenadora e pelo Conselho da ENE; plano de atividades dos
Parceiros e agenda náutica;

- ENE e alguns Parceiros iniciaram a adesão ao Projeto de Internacionalização IREN, lançado pela Fórum Oceano;

- Participação em webinares, conferências, ações de capacitação;

- Candidatura da CIRA do “Barco Moliceiro e da Carpintaria Naval na Região de Aveiro” no Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial e posterior candidatura à UNESCO, no âmbito da Lista Representativa do Património
Cultural Imaterial da Humanidade - Acompanhamento e elaboração de conteúdos relativos à construção naval de
Estarreja;

- 1.ª Edição Evento Náutico “Descobrir e experienciar a Ria” – 3 dias, 1 dia inclusivo, dedicado ao desporto adaptado
(Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual) ; (grande desafio ainda em Pandemia mas que
foi muito importante quer para os Parceiros, quer para a população); (800 pessoas).



APRENDIZAGEM

- Atividades existentes: Passeios em Barco Moliceiro | Passeios em Veículo Elétrico | Passeios em Charrete |
Experiências e batismos de Kayaks | Stand Up Paddle | Passeios de Bicicleta | Voos de Trike | Animação local e Aulas
de Ginástica/Dança | Oficina de Pintura Tradicional de Painéis de Moliceiro | Ação de Limpeza das Margens da Ria |
Visitas ao Estaleiro do Mestre Esteves com a inserção de Histórias em Família | Visita à Flora dos Sapais de Pardilhó |
Passeio Fotográfico ao Rio Jardim | Exposição “Diálogos com a Natureza” | Concertos

- Área Expositiva – produtos e serviços desenvolvidos pelos parceiros da ENE



APRENDIZAGEM

2022

- Reuniões com a Comissão Coordenadora e com o Conselho da ENE;

- Plano de Ação 2022 – aprovados pela Comissão Coordenadora e pelo Conselho da ENE; plano de atividades dos 
Parceiros e agenda náutica;

- Participação em webinares, conferências, ações de capacitação;

- Visita à Nauticampo (stand da ENP; perspetiva de participação com as EN vizinhas);

- BTL 2022: Rota Nautical Portugal (com a apresentação da ENE no Stand do Turismo do Centro);

- No âmbito da candidatura da Bandeira Azul 2022 – Sterna;

- 04 e 05 de junho: ENE esteve representada no Cruzeiro Inaugural do Caminho Marítimo de Santiago em Portugal –
Paragem na Região de Aveiro;

- 2.ª Edição Evento Náutico “Descobrir e experienciar a Ria” – 3 dias, 1 dia inclusivo, dedicado ao desporto adaptado 
(Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual) ; (1500 pessoas)



APRENDIZAGEM

- Atividades existentes: Passeios em Barco Moliceiro | Passeios em Veículo Elétrico | Experiências e batismos de
Kayaks | Stand Up Paddle | Passeios de Bicicleta | Voos de Trike | Animação local e Aulas de Ginástica/Dança |
Oficina de Desenho de Painéis de Moliceiro | Visitas ao Estaleiro do Mestre Esteves com a inserção de Histórias em
Família | Visita à Flora dos Sapais de Pardilhó | Visita Performativa ao Percurso do Rio Jardim | Passeio de Bicicleta
pelas Ribeiras de Pardilhó | Visita à exposição “Avivar Memórias, Identidades, Gentes e Ofícios” | Sunset

- Área Expositiva – produtos e serviços desenvolvidos pelos parceiros da ENE

- Inauguração da Requalificação das Obras da Ribeira da Aldeia

“Descobrir e Experienciar a Ria 2022”

Descobrir e Experienciar a Ria.mp4


IMPACTOS

- Aumento do n.º de Parceiros:
2020: 35 (Jan.) + 5
2021: +5
2022 (até à data atual): +5
Total: 50 parceiros (aumento de 15)

- Criação de sinergias entre Parceiros;

- Valorização e visibilidade dos Parceiros e dos seus serviços;

- Valorização do património natural (ria, natureza, requalificação da Ribeira da Aldeia e reabilitação do CICN) e
cultural (material e imaterial);

- Valorização dos desportos aquáticos (impacto muito positivo para o turismo náutico);

- Valorização da inclusão nos serviços e eventos;

- Inovação vs empreendedorismo;

- Início da estruturação do produto turístico integrado.



COMPROMISSOS PARA O FUTURO

- Capacitação dos Parceiros;

- Aumentar o n.º de Parceiros;

- Curso Profissional de Construção Naval (CICN);

- Projeto de Internacionalização: Valorização e visibilidade dos Parceiros e dos seus serviços, bem como da ENE;

- Promoção de TRIP’s;

- Presença em Feiras, conferências, etc.;

- Introdução da modalidade de canoagem no desporto escolar (iniciar com um dia aberto aos desportos náuticos);

- Continuidade do Evento Náutico “Descobrir e experienciar a Ria” ;

- Continuar a valorizar a inclusão nos serviços e eventos;

- Reforço da estruturação do produto turístico integrado.



OBRIGADA!


