
2º ENCONTRO

REDE DAS ESTAÇÕES NÁUTICAS DE PORTUGAL

19 de setembro de 2022 – Via Teams

ESTAÇÃO NÁUTICA 

DE FARO



▪ CERTIFICADA PELA FORUM OCEANO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2018 (uma
das primeiras 18 nacionais);

• MODELO DE GOVERNAÇÃO:

• CONSELHO DA NAUTICA – Todos os parceiros;

• GRUPO COORDENADOR – 7 entidades;

• GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS:

Estruturação de Produto| Comunicação, Promoção;
Formação;
Ambiente & Sustentabilidade.

PARCEIROS PUBLICOS & PRIVADOS: 65 Entidades



Pontos Fortes:

✓ Faro é a Capital da região Algarvia;
✓ Parque Natural da Ria Formosa – 1 das 7 maravilhas naturais de

Portugal;
✓ Principal porta de entrada de milhões de visitantes na região revela o

enorme impacto paisagístico que a linha de costa e a Ria provocam
nos visitantes pela proximidade da Vila Adentro ao mar.

✓ A oferta de atividades náuticas, natureza, desportivas, e diversos
serviços turísticos com elevada qualidade estimulada por uma rede
de equipamentos e infraestruturas localizadas no território

✓ Número e diversidade de parceiros
✓ Organização em grupos de trabalho



Pontos Fracos:

✓ Envolvimento insuficiente dos parceiros;
✓ Necessidade de comunicar mais as atividades desenvolvidas
✓ Atraso na implementação plano de atividades - Covid



Oportunidades:

✓ Forte apetência de alguns mercados por produtos ligados com a
nautica;

✓ Plaforma digital – www.nauticalfaro.com – online desde setembro
2021;

✓ Selo “Estação Nautica” – integração na rede; promoção conjunta;
✓ Plano de ação definido em conjunto com os parceiros, com projeto e

atividades bem definidos;
✓ Envolvimento da comunidade em diversas iniciativas: Escolas, centro

ciência viva, ações de sensibilização ambiental;
✓ Cada vez maior procura pelo destino por parte de turistas/ visitantes

e influencers: fam trips/ press trips

http://www.nauticalfaro.com/


Ameaças:

✓ Contexto internacional;
✓ Falta de envolvimento dos parceiros;
✓ Falta de financiamento.



Futuro:

✓ Dinamização do portal enquanto importante instrumento de promoção
✓ Calendário nautico anual - em permanente atualização;
✓ Refoço das reuniões dos vários orgãos da EN, procurando aumentar o

envolvimento dos parceiros
✓ Elaboração de Plano de Formação – Formação + Próxima (EHTA) - 4 sessões 1º

semestre 2022
✓ Participação em feiras especializadas/ Comunicação
✓ BTL | NAUTICAMPO;

✓ European Maritime Day;
✓ BOOT-DUSSELDORF;
✓ Salon Nautique de Paris;
✓ Foruns, conferências e divulgação em meios de comunicação

especializados;
✓ Fam trips/ Press Trips



OBRIGADO!!!

Carlos Baía
Vereador da CM Faro
Carlos.baia@cm-faro.pt

mailto:Carlos.baia@cm-faro.pt

