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INFRAESTRUTURAS, USOS E
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (RECREIO, DESPORTO E TURISMO)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar
DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 - Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico
Efeito(s) - #2
PA- Portugal Náutico

DED2-AP2-PA5241-P5241137

DED2 - INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Portugal Náutico
Clubes do Mar

Suporte

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução
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Projeto
Clubes do Mar
Objetivo







Apoiar o desenvolvimento dos clubes náuticos;
Contribuir para a educação dos jovens e a sua formação, através de atividades escolares ligadas à
náutica (Classes de Mar);
Apoiar, através das atividades náuticas, iniciativas que visam sensibilizar a população para os temas
ligados ao Mar;
Familiarizar os jovens com a prática da vela oceânica;
Implementar uma monitorização do ambiente marinho e da biodiversidade suportada em atividades
dos jovens e do seu contacto com o Mar;
Contribuir para a sensibilização dos jovens acerca da náutica e das carreiras profissionais ligadas
ao Mar, fora da moldura dos curricula escolares e para a educação dos jovens acerca do Mar.

Entidade Coordenadora
Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD) - SRERH
Entidades Participantes Regionais – Equipa Técnica Especializada
Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos (SRERH)
- Direção Regional de Educação (DRE)
- Direção Regional da Juventude e Desporto (DRJD) - Coordenação
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRARN)
- Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA)
- Parque Natural da Madeira (PNM)
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRCTT)
- Direção Regional de Assuntos Culturais (DRAC)
Municípios
Outras Entidades
- Associações de apoio aos desportos náuticos
- Clubes Desportivos náuticos
- Instituições de ensino públicas e privadas
- Instituições e empresas de desportos náuticos

Tarefas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Democratizar o acesso ao Mar;
Desenvolver programas de treino e formação de voluntários para apoio à promoção de atividades
que incentivam o contacto com o Mar;
Apetrechar os clubes de desportos náuticos/grupos de voluntários com instrumentos para promover
oportunidades e projetos de carreira junto dos jovens;
Incentivar a prática dos desportos náuticos junto da população que habita em zonas desfavorecidas;
Desenvolver programas de intercâmbio entre clubes náuticos e estabelecimentos de ensino para
participação em competições desportivas e atividades marítimo-culturais (ex. Semana do Mar)
Implementação de ciclos/campanhas de sensibilização para a náutica e para as profissões ligadas
ao Mar;
Promover a descoberta da náutica, das profissões do Mar, do ambiente marinho e do património
marítimo;
Promover a supervisão da manobra e gestão da monitorização ambiental e da biodiversidade, a
bordo, em parceria com universidades e organizações ambientalistas;
Promover o intercâmbio de jovens em cruzeiros multinacionais.
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Resultados Esperados




Criar uma rede de clubes de Mar em todo o território regional, equipados e qualificados;
Ter uma população jovem e a sociedade em geral consciente da importância do mar e das
atividades náuticas e disponível para a prática dessas atividades;
Maior facilidade de acesso ao Mar.

Calendarização
2013-2016 (em fase de planeamento)
Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE/ORAM
Financiamento Comunitário:
Programa Espaço Atlântico, QEC 2014-2020
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (RECREIO, DESPORTO E TURISMO)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar

DED2-AP2-PA5241-P5241138

DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 - Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico
Efeito(s) - #1, #2, #3, #4
PA- Portugal Náutico
DED2 - INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Portugal Náutico
Polos do Mar - componente náutica - RAM

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução
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Projeto
Polos do Mar – componente náutica
Objetivos









Criar uma rede regional de polos de mar em articulação com a rede nacional, com componentes
náuticas, permitindo tirar partido das sinergias regionais e locais e promover a coesão territorial e a
qualidade da oferta e desta forma fortalecer a imagem nacional ligada à náutica e a todas as
atividades que esta envolve (ex. serviços, investigação e formação).
Criar uma rede de centros de atividades náuticas, de excelência em termos de infraestruturas,
energia e qualidade ambiental, multiuso, e com capacidade e qualidade para receção de todo o tipo
de público, incluindo adaptação para utilização por público com mobilidade condicionada (Centros
Atlânticos de Atividades Náuticas);
Incrementar a atividade turística associada à náutica no Mar-Portugal/Atlântico;
Promover as futuras motorizações nos centros náuticos e nas marinas; supervisão das atividades,
passeios-natureza, atividades desportivas, descoberta do ambiente marinho, e aluguer;
Apoiar a instalação e ampliação das capacidades de produção; fortalecimento da supervisão;
formação e treino neste setor de negócios;
Apoiar a exportação de equipamento, produtos e serviços, e conhecimento

Entidade Coordenadora
Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira (VP-GRM)
Entidades Participantes Regionais – Equipa Técnica Especializada
Vice- Presidência do Governo Regional (VP-GRM) - Coordenação
- Direção Regional Infraestruturas e Equipamentos (DRIE)
- Direção Regional do Planeamento, Recursos e Gestão de Obras Públicas (DRPRGOP)
- Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia (DRCIE)
Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos (SRERH)
- Direção Regional de Educação e Juventude (DREJ)
- Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas (DRPRI)
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRCTT)
- Direção Regional do Turismo (DRT)
- Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM)
Secretaria Regional do Plano e Finanças (SRPF)
Municípios
Outras Entidades
- Associações de apoio aos desportos náuticos
- Clubes Desportivos náuticos
- Instituições de ensino públicas e privadas
- Instituições e empresas de desportos náuticos
- Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM)
Tarefas
1. Promover de forma continuada a mediatização das atividades marítimas junto da sociedade
portuguesa através da náutica;
2. Promover os desportos ligados ao mar como elemento diferenciador da oferta turística;
3. Criar as condições para o melhor aproveitamento do mar e zona costeira, apostando na qualidade e
diversidade da oferta dos produtos e criar complementaridade com outros setores, designadamente a
componente da formação e investigação, permitindo fortalecer a economia e a oferta turística associada
ao Mar e à náutica;
4. Identificar os parceiros regionais e locais para dinamizar a criação da componente náutica dos polos
de mar;
5. Identificar os locais, à escala regional, com melhor aptidão para a localização de componentes
náuticas dos polos de mar;
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6. Identificar as especificidades regionais e as sinergias e complementaridades funcionais e temáticas a
estabelecer ao nível da rede de polos de mar;
7. Estabelecer uma proposta para a implementação dos polos de mar no que respeita à componente
náutica.
8. Criar um centro de treino de excelência na RAM para as atividades náuticas desportivas, para o apoio
ao desenvolvimento da competição ao mais alto nível e apoio a eventos regionais, nacionais e
internacionais;
9. Apoiar a inovação (novas portas de entrada por mar e melhoria das acessibilidades) no Centro Náutico
da Ribeira de Natal, Centro Náutico do Norte da ilha da Madeira e do Centro Náutico do Porto Santo;
10. Constituir uma gama de produtos de alta-qualidade com a etiqueta Portugal-Náutico/AtlânticoNáutico;
11. Criação de Guias de Turismo Náutico da RAM contendo roteiros nas vertentes natureza e cultura
(por Concelhos);
12. Desenvolver redes marinas e assegurar a sua coordenação multinacional;
13. Melhoria segurança conforto da navegação, pontos de amarração;
14. Criar condições para facilitar a entrada e saída da água e a alagem de embarcações;
15. Promoção de parcerias internacionais (incluindo a CPLP);
16. Promoção da invernagem na RAM;
17. Tornar a oferta competitiva;
18. Integração com a economia das cidades;
19. Implementação de novas infraestruturas como Centro Náutico da Ponta do Sol e Câmara de Lobos,
ou reabilitação de estruturas existentes, a exemplo do Centro Náutico de São Lázaro
Resultados Esperados
• Criação de uma rede nacional de polos de mar integrando a componente náutica.
• Melhoria da qualidade de serviços, incluindo os serviços de manutenção e reparação;
• Melhoria das condições de acesso à água (pessoas e embarcações);
• Tornar o mercado regional competitivo no espaço Nacional, Europeu e Mundial;
• Infraestruturas de apoio à náutica qualificada (e reconvertidas) integrada numa rede nacional de portos
e marinas com uma coordenação integrada;
• Integração da rede de portos e marinas num contexto alargado de roteiros nacionais em estreita
articulação com o turismo;
• Qualificação da orla marítima numa ótica da promoção do turismo.
Calendarização
2013: Identificação dos locais, especificidades e parceiros
2014 – 2015: Estabelecer a primeira fase dos Polos de Mar (2)
2015 – 2016: Estabelecer a segunda fase dos Polos de Mar (3)
Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE/ORAM
Financiamento Comunitário:
Programa Espaço Atlântico, QEC 2014-20

Estratégia Nacional para o Mar 2013 - 2020 | B-1-P-9

Estratégia Nacional para o Mar 2013 - 2020 | B-1-P-10

INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (RECREIO, DESPORTO E TURISMO)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar
DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 - Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico
Efeito(s) - #4
PA03 - Portugal Náutico

DED2-AP2-PA5241-P5241139

DED2 - INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Portugal Náutico
Eventos Desportivos em Áreas Protegidas

Suporte

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução
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Projeto
Eventos Desportivos em Áreas Protegidas
Objetivos







Estimular a organização de Eventos Desportivos de dimensão internacional em Áreas Protegidas
da RAM e áreas adjacentes
Contribuir para desenvolvimento de uma imagem singular no panorama do turismo desportivo
marítimo mundial, tirando partido dos recursos naturais, paisagísticos e insulares únicos,
conjugados com as infraestruturas turísticas de qualidade superior, disponíveis na Madeira e no
Porto Santo, nomeadamente em modalidades como: vela, windsurf, surf, canoagem e remo,
mergulho subaquático, coastering e mergulho para o mar;
Organizar eventos desportivos marítimos e náuticos internacionais com projeção mundial,
aproveitando como mascotes espécies e habitats marinhos da RAM;
Promover a região como um local ideal para a realização de estágios e desenvolvimento de novos
equipamentos desportivos sobretudo no inverno, aproveitando o clima temperado e ameno;
Criar de uma linha de merchandising temática de grande qualidade destinada ao turista, com o
objetivo de promover a região, criando valor simultaneamente.

Entidade Coordenadora
Governo Regional da Madeira (GRM)
Entidades Participantes - Equipa Técnica Especializada
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (SRARN)
- Serviço do Parque Natural da Madeira (SNPM)
- Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA)
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRCTT)
- Direção Regional de Turismo (DGT)
Secretaria Regional da Educação e dos Recursos Humanos (SRERH)
- Direção Regional da Juventude e do Desporto (DRJD)
Outras Entidades:
- Associações desportivas
Tarefas
1. Criar a conferência bienal sobre a implementação do projeto (2014, 2016, 2018, 2020);
2. Lançar os Jogos Marítimos da Região com a realização de eventos desportivos das diferentes várias
modalidades (cobertura mediática internacional);
3. Captar para a região alguns eventos desportivos com grande visibilidade mundial, ou assegurar a
presença de grandes estrelas da modalidade nos eventos desportivos a realizar.
Resultados Esperados
• Colocar a RAM no calendário desportivo internacional dos desportos de mar;
• Promover e desenvolver o turismo desportivo.
Calendarização
2013-2016 (em fase de planeamento)
Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE/ORAM
Financiamento Comunitário:
Programa Espaço Atlântico, QEC 2014-2020
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (RECREIO, DESPORTO E TURISMO)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar

DED2-AP2-PA5241-P5241140

DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 - Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico
Efeito(s) - #4
PA03 - Portugal Náutico
DED2 - INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Portugal Náutico
Eventos Desportivos

Suporte

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução

Estratégia Nacional para o Mar 2013 - 2020 | B-1-P-13

Projeto
Eventos Desportivos
Objetivos




Contribuir para desenvolver uma imagem náutica e marítima do Mar-Portugal/Área do Atlântico,
para que possa ser uma referência para a prática mundial de vela, windsurf, surf, canoagem, pesca
desportiva, bodyboard, atividades subaquáticas, coasteering;
Desenvolver uma imagem náutica e marítima do Mar-Portugal/Área do Atlântico, transformando-o
num centro mundial de regatas de vela oceânica (de tripulações e solitários, e de alta tecnologia);
Transformar o Mar-Portugal/Área Atlântica no local de eleição para o desporto náutico, património
cultural e eventos com apport económico.

Entidade Coordenadora
Direção Regional de Juventude e Desporto (SRJD) - SRERH
Entidades Participantes Regionais – Equipa Técnica Especializada
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos (SRERH)
- Direção Regional de Educação (SER)
- Direção Regional de Juventude e Desporto (SRJD) - Coordenação
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRCTT)
- Direção Regional do Turismo (DRT)
- Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM)
Secretaria Regional do Plano e Finanças (SRPF)
Municípios
Outras Entidades
- Associações de apoio aos desportos náuticos
- Clubes Desportivos náuticos
- Instituições de ensino públicas e privadas
- Instituições e empresas de desportos náuticos
- Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM)
Tarefas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manter o apoio às associações e clubes náuticos regionais em todos os eventos desportivos;
Captação para a Região de provas de alto-nível e tradição náutica (ex.:Transquadra, Transat 6.0 e
Regata Madeira - Canárias)
Realização de campeonatos nacionais, europa e do mundo nos desportos náuticos;
Dinamizar atividades de lazer e turísticas nas áreas protegidas no âmbito da rede Natura 2000;
Assegurar a participação/organização da RAM nos Jogos das Ilhas;
Conferência bienal sobre a implementação do projeto (2014, 2016, 2018, 2020);
Realização do Congresso Desporto e o Mar;

Resultados Esperados
Colocação da RAM no calendário dos eventos náuticos nacionais e internacionais de grande visibilidade.
Calendarização
2013-2016 (em fase de planeamento)
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Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE/ORAM
Financiamento Comunitário:
Programa Espaço Atlântico, QEC 2014-2020
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (RECREIO, DESPORTO E TURISMO)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar

DED2-AP2-PA5241-P5241141

DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 - Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico
Efeito(s) - #4
PA03 - Portugal Náutico
DED2 - INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Portugal Náutico
Portal Náutico do Arquipélago da Madeira

Suporte

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução
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Projeto
Portal Náutico do Arquipélago da Madeira
Objetivos





Contribuir para uma ampla divulgação através da Internet dos serviços náuticos e marítimos
disponíveis na RAM;
Disponibilizar informação georreferenciada de todos os locais com interesse náutico;
Disponibilizar a legislação e regulamentos em vigor nos diferentes locais, as entidades competentes
e os respetivos contatos;
Promover um turismo náutico responsável.

Entidade Coordenadora
Governo Regional da Madeira (GRM)
Entidades Participantes - Equipa Técnica Especializada
Ministério da Defesa Nacional (MDN)
- Autoridade Marítima Departamento - Marítimo da Madeira
Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais (SRM)
- Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA)
- Serviço do Parque Natural da Madeira (SPNM)
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRCTT)
- Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM);
- Direção Regional de Turismo (DRT)
Outras Entidades:
- Associações desportivas ligadas ao mar (Clubes Navais locais).
Tarefas
1.
2.
3.

Elaboração de um roteiro náutico para cada local;
Elaboração e disponibilização do Portal Náutico do Arquipélago da Madeira;
Atualização da informa disponibilizada.

Resultados Esperados


Promoção e desenvolvimento do turismo náutico regional.

Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE/ORAM
Financiamento Comunitário:
Programa Espaço Atlântico, QEC 2014-2020
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (RECREIO, DESPORTO E TURISMO)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar

DED2-AP2-PA5241-P5241142

DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 - Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico
Efeito(s) - #4
PA03 - Portugal Náutico
DED2 - INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Portugal Náutico
Promoção das Atividades Turísticas como elemento diferenciador

Suporte

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução
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Projeto
Promoção das Atividades Turísticas como elemento diferenciador
Objetivos




Incrementar a atividade turística associada à náutica no Mar-Portugal/Área Atlântica, estimulando
as atividades marítimo turísticas sustentadas na RAM, nomeadamente a observação de cetáceos,
aves e tartarugas marinhas;
Promover as futuras motorizações nos centros náuticos e nas marinas; supervisão das atividades,
passeios-natureza, descoberta do ambiente marinho, e aluguer;
Apoiar o fortalecimento da supervisão; formação e treino neste sector de negócios.

Entidade Coordenadora
Governo Regional da Madeira
Entidades Participantes
Secretaria Regional Ambiente e Recursos Naturais (SRARN)
- Serviço do Parque Natural da Madeira (SPNM)
- Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA)
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRCTT)
- Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM)
Municípios
Outras Entidades
- Clubes de Mergulho.
- Clubes Navais;
- Empresas Marítimo Turísticas e empresas de Animação Turística com prestação de serviços
no mar;
- Museu da Baleia;
- Universidade da Madeira;
Tarefas
1. Promover de forma continuada a mediatização das atividades marítimas junto da sociedade e dos
turistas através da náutica;
2. Promover os desportos ligados ao mar e à natureza como elemento diferenciador da oferta turística
regional;
3. Criar as condições para o melhor aproveitamento do mar e zona costeira, apostando na qualidade e
diversidade da oferta dos produtos e criar em complementaridade com outros sectores, designadamente
a componente da formação e investigação, permitindo fortalecer a economia e a oferta turística
associada ao Mar e à náutica;
4. Identificar os parceiros regionais e locais para dinamizar a criação da componente náutica dos polos
de mar;
5. Selecionar os locais, à escala regional, com melhor aptidão para a localização de componentes
náuticas dos polos de mar;
6. Identificar as especificidades regionais e as sinergias e complementaridades funcionais e temáticas a
estabelecer ao nível da rede de polos de mar;
7. Apoiar a inovação na utilização sustentada do mar (novas portas de entrada por mar e melhoria das
acessibilidades);
8. Constituir uma gama de produtos de merchandising de alta-qualidade com a etiqueta Mar da Madeira;
9. Criação de Guias de Turismo Náutico contendo roteiros nas vertentes natureza e cultura regional;
10. Desenvolver e assegurar a coordenação em rede das marinas da RAM;
11. Promover a invernagem de embarcações na RAM;
12. Tornar a oferta competitiva;
13. Mais integração das atividades marítimas com a economia das cidades;
14. Reabilitação maximização do aproveitamento das estruturas existentes.
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Resultados Esperados
• Criação de uma rede regional de polos de mar integrando a componente náutica;
• Melhoria da qualidade de serviços, incluindo os serviços de manutenção e reparação; Melhoria das
condições de acesso à água (pessoas e embarcações);
• Tornar o mercado regional mais competitivo no espaço Europeu e Mundial;
• Infraestruturas regionais de apoio à náutica mais qualificadas com uma coordenação integrada;
• Integração dos portos e marinas regionais num contexto alargado de roteiros nacionais e internacionais
em estreita articulação com o turismo;
• Qualificação dos territórios ribeirinhos numa ótica da promoção do turismo marítimo.
Calendarização
2013: Identificação das especificidades e parceiros
2014 – 2015: Estabelecer a primeira fase dos Polos de Mar (2)
2015 – 2016: Estabelecer a segunda fase dos Polos de Mar (3)
Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE/ORAM
Financiamento Comunitário:
Programa Espaço Atlântico, QEC 2014-2020
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INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES (RECREIO, DESPORTO E TURISMO)
Enquadramento na Estratégia Nacional para o Mar

DED2-AP2-PA5241-P5241143

DED2 - Infraestruturas, Usos e Atividades
AP2 - Náutica de Recreio, Desporto e Turismo Náutico
Efeito(s) - #4
PA03 - Portugal Náutico
DED2 - INFRAESTRUTURAS, USOS E ATIVIDADES
RECREIO, DESPORTO E TURISMO
Portugal Náutico
Promoção Turística da Pesca Costeira

Suporte

Previsto

Planeamento

Aguarda
Execução

Execução

Estratégia Nacional para o Mar 2013 - 2020 | B-1-P-23

Projeto
Promoção Turística da Pesca Costeira
Objetivos
• Promover/valorizar a pequena pesca costeira.
• Contribuir para a atração turística das comunidades piscatórias.
• Proporcionar aos pescadores uma atividade turística complementar à atividade da pesca tradicional.
• Recuperar a frota de pequenas embarcações tradicionais existente nas pequenas comunidades.
Entidade Coordenadora
Direção Regional de Pescas (DRP) - SRARN
Entidades Participantes
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRARN)
- Direção Regional de Pescas (DRP) - Coordenação
Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes (SRCTT)
- Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM)
- Direção Regional de Turismo (DRT)
- ACIF
Municípios;
Outras Entidades
- Clubes Náuticos;
- Empresas Marítimo Turísticas
Tarefas
1. Levantamento das comunidades a integrar o projeto turístico.
2. Recuperação de embarcações segundo a traça original.
3. Promoção de visitas turísticas aos portos de pesca.
4. Produção/venda de produtos de “merchandising” alusivo às pescas: produtos com a impressão de
peixes da Região, réplicas de barcos de pesca, receitas culinárias, fotografias, etc.
5. Apoio à criação de empresas ou à reconversão de embarcações de pequena pesca costeira para a
atividade turística.
6. Promoção de ações de divulgação junto dos operadores turísticos.
Resultados Esperados
• Valorização da imagem da pesca sustentável e tradicional.
• Valorização social e económica dos polos piscícolas.
• Diversificação da oferta turística associada à pesca.
• Criação de empresas marítimo turístico, com participação dos pescadores.
Calendarização
2014-2018
Custos e Fontes de Financiamento
Financiamento Nacional:
OE/ORAM
Financiamento Comunitário:
FEAMP
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