
O turismo é uma atividade relevante na área piloto, tanto pela sua importância atual como pelo seu potencial de desenvolvimento a curto prazo . Ambos os países apontam o turismo com carácter sustentável nas respetivas estraté-
gias regionais e / ou locais. 
  
A capacidade de alojamento turístico nos municípios do litoral é maior em Albufeira, Loulé e Portimão, em Portugal, e em Punta Umbria, Ayamonte e Isla Cristina, em Espanha. 
 
Um dos principais valores do turismo é a presença de inúmeras praias, nomeadamente Monte Gordo, Tavira, Vilamoura e Albufeira na costa portuguesa, e Isla Canela, Isla Antilla, Mazagon - Castilla e Matalascañas na costa espa-
nhola. Estas praias têm uma grande procura nacional e internacional, sendo uma atração turística por excelência e constituindo um dos principais fatores para o desenvolvimento socioeconómico da região.  
 
Embora com um grande valor paisagístico e ambiental, muitas destas praias são ameaçadas pela erosão costeira, o que levou aos responsáveis a procurar soluções para melhorar a sua situação, através de um diagnóstico da situa-
ção atual, controlo da ocupação urbana na área perto da zona costeira e procura de fontes de material para reduzir o deficit de abastecimento de sedimentos.  
 
As novas ofertas turísticas contemplam os recursos existentes, destacando-se o desporto e turismo de natureza. Dentro do turismo as marinas ou portos de recreio têm um papel fundamental, que se deve desenvolver tendo em 
conta a proteção costeira, a paisagem e os recursos naturais (especialmente as áreas protegidas) . Além disso, há um conjunto de atividades que oferecem uma ampla gama de serviços relacionados com o mar, tais como aluguer de 
barco com ou sem tripulação, aluguer de motas náuticas, passeios de barco, circuitos subaquáticos e pesca desportiva, entre outros. Outros valores de interesse para os turistas são as áreas com condições adequadas para o surf, 
mais relevante no litoral Português, e os campos de regatas associados à náutica de recreio. O primeiro pode ser particularmente sensível às obras realizadas na linha costeira, que alteram o perfil da praia de forma substancial.  

Na área piloto destacam-se as marinas de Albufeira, Vilamoura, e do Guadiana no lado português, e Mazagon, Ayamonte, Isla Canela e Isla Cristina no lado espanhol. A recente cria-
ção da linha de ferry que liga o porto de Huelva com as capitais das Canárias aumentaram significativamente o número de turistas para a região. Este fluxo de turistas pode ser au-
mentado através da expansão do Observatório do Turismo, criado para promover Huelva como destino de turismo de cruzeiro.  
 

A conservação de áreas protegidas na área piloto é um pilar fundamental para a promoção do turismo de natureza. A adoção de planos de gestão adequados é uma garantia para o 
seu uso sustentável e fruição adequada. Dentro das áreas protegidas de maior atração encontram-se os marismas da Isla Cristina, no Rio Piedras e do Odiel, em Espanha, e a Ria For-
mosa e o sapal de Castro Marim em Portugal.  

Eurocidade Ayamonte-Vila Real de Santo António-Castro Marim 
estabelece as formas de cooperação e intercâmbio entre os três 
municípios nas várias áreas que forem consideradas de interesse 
mútuo, e um fortalecimento na ligação já existente entre estes 
municípios. A partilha de equipamentos e serviços, realização de 

eventos conjuntos, a promoção conjunta das cidades para o desenvolvimento 
no sector turístico, cultural, empresarial, patrimonial.  
A Eurorregião nasce com a vocação de se converter num fórum 
para o encontro e o diálogo entre todas as entidades públicas e 
privadas suscetíveis de promover o desenvolvimento deste terri-
tório fronteiriço. Áreas como o fomento da competitividade e 
promoção do emprego, ambiente, património, meio natural, 

acessibilidades, ordenamento do território e promoção da integração econó-
mica e social da zona fronteiriça são prioritárias nos planos de trabalho da 
Eurorregião.  

Aspetos a debater na zona transfronteiriça 
 
Impactes Transfronteiriços 

 A obra de dragagem do rio Guadiana é particularmente relevante do 
ponto de vista da promoção do turismo transfronteiriço. Esta dragagem, 
atualmente em discussão, permitiria o acesso de navios de maior porte e, 
portanto, novos visitantes para os municípios ribeirinhos do estuário do 
Guadiana. 

 Ações relativas às praias e marinas na região da fronteira e seus possíveis 
impactos.  

Atividades transfronteiriças 

 Procurar objetivos comuns e / ou suporte para o desenvolvimento de um 
turismo sustentável, prioridades espaciais e de atuação. 

 Soluções comuns e / ou coordenadas para os problemas que excedam a 
gestão nacional e recursos sedimentares.  

TURISMO E  GESTÃO COSTEIRA 


