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A Estação Náutica do Alto Minho corresponde
à NUT III Alto Minho, englobando assim os
municípios de Arcos de Valdevez, Caminha,
Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da
Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do
Castelo e Vila Nova de Cerveira.

A grande abrangência territorial proporciona
uma série de experiências turísticas (incluindo
náuticas) devido à diversidade de áreas e
paisagens que compõem o Alto Minho,
havendo assim uma oferta não apenas náutica
(costeira e fluvial), mas também de montanha
e em áreas protegidas podendo ser o elemento
diferenciador desta EN relativamente a outras.
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ENQUADRAMENTO
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A ENAM:
• O trabalho em rede quer interna (Alto Minho)

quer externamente (rede de estações
náuticas) é fundamental.

• Necessário ter, pelo menos, um técnico e/ou
coordenador a tempo inteiro na ENAM.

O cruzeiro Caminho Marítimo de Santiago
• Além de trabalhar em rede é necessário

acautelar toda uma série de necessidades
dos nautas (WC, banhos, água, pontos de
acostagem com pontos de energia…)
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APRENDIZAGEM
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A ENAM:
× Impacto muito reduzido no território e no

desenvolvimento turístico, dada a
inexistência de verbas e de uma pessoa a
tempo inteiro.

✓ A ENAM tem divulgado os eventos dos
parceiros e do território na Agenda Náutica
da página oficial.

O cruzeiro Caminho Marítimo de Santiago:
✓ ENAM passou a ser conhecida por mais

pessoas e entidades.

✓ Embarcações têm acostado junto do Navio
Hospital Gil Eannes.
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IMPACTOS
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Passos futuros essenciais:

❖ Melhoria da articulação entre os diversos
agentes ligados à náutica/parceiros da
ENAM, bem como da comunicação entre
todos.

❖ Captação de mais parceiros para a ENAM.

❖ Desenvolvimento de uma estratégia e de
um plano de acção da ENAM a colocar
efectivamente em prática.

❖ Promoção e divulgação da ENAM, do
destino Alto Minho e, mais
especificamente, do turismo náutico.

❖ Organização de Blogger/Fam/Press trips.
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O FUTURO… PASSOS NECESSÁRIOS PARA O SUCESSO
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❖ Aposta na cooperação entre territórios
(rede de Estações Náuticas nacional e
estações náuticas internacionais).

❖ Criação/melhoria de condições para a
recepção de embarcações, em Viana do
Castelo, durante todo o ano.

❖ Continuação da promoção de actividades
náuticas em contexto escolar.

❖ Captação e organização de eventos
náuticos de excelência no Alto Minho.

❖ Desenvolvimento de acções que fomentem
a prática de exercício físico aliando
mobilidade, lazer, desporto, património,
tradições e natureza.
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❖ Recolha de memórias e tradições relacionadas com o
mar e o rio.

❖ Promoção de atividades e profissões ligadas à náutica e
ao mar.

❖ Identificação de boas práticas.

❖ Promoção do mar e do biótopo marinho.

❖ Desenvolvimento de acções de sensibilização e limpeza.

❖ Elaboração de materiais promocionais (meios
convencionais/tradicionais e digitais).

. A  ESTAÇÃO NÁUTICA DO ALTO MINHO

O FUTURO… PASSOS NECESSÁRIOS PARA O SUCESSO
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❖ Valorização da rede de infraestruturas de apoio ao desporto náutico.

❖ Entre outros…

‼ Necessidade de obter financiamentos para implementar estratégia e dinamizar 
estas e outras actividades necessárias para o sucesso da ENAM.

‼ Fundamental um técnico e/ou coordenador a tempo inteiro.
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Obrigada!

e

Continuação de um bom dia! 


