
2º ENCONTRO

REDE DAS ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL

19 de setembro de 2022 – Via Teams

ESTAÇÃO NÁUTICA 

DE MURTOSA
Aprendizagem ● Impactos ● Compromissos para o Futuro



Aprendizagem

- Conhecimentos por partilha da Rede Nacional – Boas Práticas;

- Fortalecimento da “marca” Estação Náutica;

- Envolvimento e dinamização dos vários parceiros da EN;

- Ações conjuntas com outras Estações Náuticas (Caminho Marítimo 

Santiago) – EN da Ria de Aveiro;

- Participação em várias ações efetuadas pela EN Portugal na capacitação e 

conhecimento, nomeadamente na sustentabilidade e envolvimento da 

comunidade;

- Site Nautical Portugal e site da própria EN da Murtosa na divulgação ativa 

da iniciativas dos Parceiros;

- Participação em vários certames, possibilitando a divulgação da EN da 

Murtosa e aprendendo do melhor que se faz a nível das outras EN;

- Realização de 9 Conselhos Estação Náutica, planeando agendas, 

sensibilizando para a melhoria da qualidade e sustentabilidade da oferta.



Impactos

- Melhor interação com EN vizinhas e a nível Nacional – verdadeira rede;

- Melhor capacitação para envolvimento ativo dos vários parceiros 

(Náutica, restauração, Hotelaria, Institucionais e Associativos);

- Melhor interação com os vários operadores na dinamização de produto 

integrado; (ainda há caminho a fazer)

- Envolvimento com a comunidade local na dinamização e preservação 

das embarcações tradicionais, usos e costumes;

- Envolvimento ativo das várias EN da Ria de Aveiro na Dinamização do 

Caminho Marítimo Santiago;

- Envolvimento ativo na divulgação Caminho Marítimo Santiago, na 

oficina do Peregrino;



Compromissos Futuros

- Continuar na dinamização da EN com a realização de Conselhos 

(4/ano), programando agenda conjunta das atividades;

- Continuar a Construir com os Parceiros produtos Turísticos 

estruturados;

- Continuar a melhorar a interação das várias atividades náuticas com 

as de natureza, cultura, lazer, etc;

- Continuar a envolver nas atividades o meio de transporte amigo do 

ambiente, a bicicleta;

- Continuar com a defesa e promoção da atividade Marítimo-Turística 

dos barcos moliceiros em ria aberta;

- Certificar como porto de abrigo complementar ao Caminho Marítimo 

de Santiago, a nova Marina na Torreira, aferindo-lhe Marina com 

Bandeira Azul;

- Continuar com melhoria constante dos nossos cais e ancoradouros;


