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1. Introdução 
Enquadramento 

O grande objetivo estratégico do Portugal Náutico prende-se com o 
desenvolvimento de uma Estrutura Imaterial que agregue, fomente e 
consolide as competências de Portugal no setor da Náutica de Recreio, 
construindo uma oferta integrada, competitiva e credível, e a promova e 
divulgue internacionalmente. 

A Náutica de Recreio agrega as atividades de desporto associadas à vela, 
ao surf, kitesurf, windsurf, bodyboard, caça submarina, mergulho, 
motonáutica, pesca desportiva, ski aquático, kayak, remo, canoagem e 
desportos relacionados, marinas, atividades industriais e de serviços 
relacionados com estas atividades (ex.: vestuário e calçado especializado, 
construção, manutenção e reparação de embarcações, seguros, 
financiamento, etc.). 

A Náutica de Recreio subdivide-se em três grandes grupos: 

 

Figura 1- Segmentos da Náutica de Recreio 

Nautas que procuram lazer 

Os nautas que procuram lazer valorizam significativamente condições de 
segurança e conforto de navegação e amarração, qualidade de serviço, 
motivos de interesse para visitar (p. ex. associados ao património histórico, 
natural e cultural, eventos desportivos ligados à náutica), atividades de 
entretenimento, gastronomia, facilidades de manutenção e reparação das 
embarcações, simplificação burocrática, competitividade de preços, 
baixos níveis de taxas e emolumentos, fáceis acessibilidades ao mar, 
facilidade e competitividade de deslocações rápidas entre os locais de 
amarração e os locais de residência habitual. 
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Nautas que procuram soluções competitivas de invernagem das 
embarcações 

Os nautas que procuram soluções competitivas de invernagem das suas 
embarcações, valorizam significativamente condições de segurança, 
qualidade de serviço, facilidades de manutenção e reparação das 
embarcações, simplificação burocrática, competitividade de preços, 
baixos níveis de taxas e emolumentos, facilidade e competitividade de 
deslocações rápidas entre os locais de amarração e os locais de residência 
nos países de origem. 

Nautas que procuram condições de prática profissional de desportos 
ligados à Náutica de Recreio 

Os nautas que procuram condições de prática profissional de desportos 
ligados à Náutica de Recreio valorizam significativamente os incentivos à 
instalação de equipas de atletas e staff de apoio, excelentes condições 
naturais para a prática do desporto em questão, condições de segurança 
e conforto na prática desportiva, qualidade de serviço, facilidades de 
manutenção e reparação das embarcações, simplificação burocrática, 
competitividade de preços, baixos níveis de taxas e emolumentos, fáceis 
acessibilidades ao mar, existência de eventos desportivos de renome 
internacional, facilidade e competitividade de deslocações rápidas entre 
os locais de amarração e os locais de residência habitual. 

 

Os nautas desenvolvem portanto um manancial de necessidades cuja 
satisfação resulta na dinamização de um elevado número de atividades 
económicas, diretas e conexas. A Náutica de recreio pode constituir-se 
como um importante vetor de desenvolvimento económico, pelo potencial 
que tem de gerar sinergias com outras áreas, tal como o turismo, e de 
induzir a fixação de um conjunto alargado de atividades, que encerram 5 
grandes eixos (Infraestruturas e serviços de apoio, Equipamentos, Atividades 
desportivas, Atividades de lazer e Formação) e que englobam várias áreas 
de negócio:   
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Figura 2 - Atividades económicas da Náutica de Recreio 

Objetivos 

No âmbito do projeto Portugal Náutico, procurou-se identificar as regiões a 
nível global que possam contribuir para a estruturação da cadeia de valor 
da Fileira da Náutica de Recreio, tanto a montante (fornecedores de 
componentes e tecnologia) como a jusante (distribuidores nos principais 
mercados).  

Pretende-se no presente relatório apresentar o plano de Comunicação que 
possui uma abrangência nacional e internacional, com os objetivos 
operacionais definidos e os diferentes públicos alvo, de modo a que 
permita a atração e consolidação da fileira nacional, e a divulgação e 
promoção da oferta nacional. 

Adicionalmente o Plano também procura continuar a apresentar e 
promover a fileira da Náutica de recreio nacional, através da utilização de 
todos os recursos de media, social media e assessoria mediática, entre 
outras, de uma forma clara, coordenada e integrada, que cative, 
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influencie, envolva e forme de modo continuado a opinião pública de 
forma favorável potenciando, também assim, as vendas 

O sucesso e o impacto de um projeto de promoção  transnacional 
inovador dependem fortemente das atividades de comunicação e 
difusão de informação. 

Para garantir desde o início que o planeamento estratégico do promotor 
do projeto  é cumprido e que a gestão das atividades e ferramentas para 
a comunicação e divulgação é eficaz é preparado um kit de 
comunicação para os parceiros da rede Portugal Náutico. 

Este kit de Comunicação e Difusão de informação  consiste nos 
seguintes elementos: 

• Definição dos Objectivo do projeto e seus público-alvo 
• Mensagens chave 
• Fototeca  
• Manual de identidade – com as definições do comportamento da 

logomarca do projeto 
• Indicadores para a monitorização do desempenho e eficácia da 

comunicação 

 

 

Nota: A AEP – Associação Empresarial de Portugal deve desenvolver 
esforços para a  criação de um espírito de partilha e pertença  junto dos 
seus parceiros e membros da rede, bem como para tradução em valor – 
tangível – para os membros da rede. A formação para a gestão pode e 
deve ser uma das mais valias da reedição deste projeto junto das pequenas 
e muito pequenas empresas que podem integrar a rede. Trata-se de uma 
competência da AEP de inquestionável qualidade e que não tratará custos 
de estrutura significativos para o projeto. O acesso formação, contudo, não 
deve ser livre. A AEP deve estimular junto dos parceiros e membros da rede 
a adesão à condição de associado.  
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 2. Objetivos 

Os objectivos globais da comunicação  são os seguintes: 

• Otimizar o fluxo de informações entre os parceiros do projeto e 
organizar uma comunicação eficiente entre as instituições que 
participam no projeto. 

• Apresentar o  Projeto aos potenciais interessados e os principais 
beneficiários. 

• Informar e comunicar os seus resultados às agências e instituições 
públicas e privadas, a outras regiões europeias. 

Os objectivos específicos da comunicação interna  são: 

• Sistematizar a comunicação entre os parceiros da rede, 
especialmente entre os parceiros da rede e o promotor (AEP). 

• Manter os parceiros informados sobre as ações comuns bem como 
contribuir para valorizar as iniciativas de cada parceiro da rede.  

Os objectivos específicos da  comunicação externa  são: 

• Informar o público-alvo  
• Fomentar a  Ideia de Negócio  dentro do Projeto:  
• Divulgar os progressos realizados e os resultados alcançados durante 

o projeto 

• Fornecer uma base documental de referencia para a realização de 
futuros trabalhos ou estudos - instituições públicas e organismos de 
apoio à criação e  desenvolvimento empresarial. 

• Disseminar novos conhecimentos ou material de referência para os 
decisores políticos quer a  nível local, regional, nacional e europeu 

• Incentivar os empresários e os empreendedores à criação de  novos 
negócios ou lançamento de novas ofertas de serviços e produtos, a 
inovar, a crescer a adotar práticas de gestão inovadoras,  mais 
criativas e eficazes; 

• Fazer uma comunicação eficaz e transparente, compreensível para 
toda a sociedade, sobre as questões do projeto: desenvolvimento de 
uma oferta integrada, criatividade, inovação, empreendedorismo, 
conhecimentos técnicos e qualidade da oferta acional no âmbito 
do projeto. 
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3. Mensagens 
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4. Destinatários da Comunicação 

As atividades de comunicação e divulgação de projeto Portugal Náutico 
têm como objetivo transmitir uma série de mensagens e informações aos 
grupos-alvo claramente identificados. Eles são os seguintes grupos: 

Destinatários diretos internos 

• Os parceiros da rede Portugal Náutico 
• Os gestores do projeto 
• Os financiadores (Estado+patrocinadores) 

Destinatários diretos Externos 

• Pequenas e médias empresas de vários sectores que 
contribuam  para uma oferta integrada na área da náutica 
de recreio nacional 

Público geral  

• Entidades públicas e decisores políticos (nacionais e de 
outros  países da Europa) 
• Órgãos  de comunicação 
• Instituições financeiras  
• A sociedade em geral 
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5.  Estratégia e Atividades 

A fim de responder especificamente aos diversos grupos-alvo forma, as 
diversas ações e materiais desenvolvidos para divulgação serão 
agrupadas em três grandes áreas: 

1. A comunicação interna – com os parceiros do projeto. Inclui 
divulgação de relatórios de monitorização e desempenho da 
construção da rede de oferta integrada. 

2. A comunicação externa- Com os beneficiários diretos e 
potenciais beneficiários dos resultados da projeto 

3. Divulgação Geral – Stakeholders políticos, imprensa e 
sociedade 

Para estas três áreas de ação, que formam os pilares da estratégia de 
comunicação e divulgação, devem prever-se  diferentes atividades e 
ferramentas de comunicação.  A relação entre os objectivos, grupos-
alvo e atividades / ferramentas é, portanto, a seguinte: 

Destinatarios Destinatarios directos 
externos (PME,

Objetivos emprendedores) Decisores 
Políticos

Órgãos de 
Comunicação Sociedade

Comunicação  
sistematizada

Informação fluida Webinars,videoconfer
encias

 Divulgar o projeto

Página Web, 
newsletters, 
webletters,feiras e 
outros certames

Página Web, 
newsletters, 
webletters

Página Web, 
newsletters, 
webletters

Página Web, 
newsletters, 
webletters,feiras e 
outros certames

Dar a conhecer 
resultados

Página Web, 
newsletters, 
webletters,feiras e 
outros certames

Página Web, 
newsletters, 
webletters

Página Web, 
newsletters, 
webletters

Página Web, 
newsletters, 
webletters,feiras e 
outros certames

Material de referência 
de trabalho

Publicações de estudos e 
case studies

Publiicações 
Página Web 

Eventos
O conhecimento novo 
como base para a 
decisão política

Publiicações 
Página Web 

Eventos

Promover a criatividade 
e a inovação

Página Web, newsletters, 
webletters

Página Web, 
newsletters, 
webletters

Comunicação 
transparente

Destinatarios 
directos - 

membros da rede

Destinatarios 

Página Web, social 
media,  newsletter

Notas de  
Imprensa

Notas de  
Imprensa

 

A estratégia global de comunicação é consolidada prevendo 
ferramentas de comunicação  em função dos grupos e objectivos. 
Assim:  
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Comunicação Interna 

A estratégia da Comunicação Interna tem como objetivo a sistematização 
e estruturacão da  informação de forma a garantir uma gestão eficaz e 
transparente do projeto, assim como assegurar uma comunicação  fluida e 
eficiente entre parceiros e membros da rede. 

Para tanto sugerem-se as seguintes ferramentas: 

 

Desenvolver em conjunto e compartilhar relatórios  de atividade 

 

Intranet suportada no site do projeto que viabilize: 

• Permitir o acesso seguro para cada parceiro 
• Partilha de documentos - upload e download de documentos 
• Acesso a documentos atualizados de planeamento e gestão 

da rede:  templates de acordo de colaboração, modelos de 
relatórios,  modelos de press release, modelos de questionários 
de satisfação, manual de identidade, etc 

• Biblioteca com documentos e links para informaçãoo útil dos 
parceiros e membros da rede 

• Reuniões periódicas de gestão – webinars e videoconferências 
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Comunicação Externa  

A estratégia de comunicação externa inclui tanto a difusão e comunicação aos 
potenciais beneficiários diretos como aos grupos de destinatários indiretos 
(decisores, outras regiões europeias, órgãos de comunicação e sociedade). 

A estratégia que se dirige aos beneficiários diretos e a outros destinatários 
abraça as seguintes linhas de actuação e ferramentas de comunicação: 

! Imagem Corporativa – Posto que se trata de uma reedição do 
projeto é defensável a manutenção da logomarca da primeira 
ediçãoo, reforçando-a com uma assinatura que reforce o propósito 
da 2ª. Edição 

 

! WEB 
• Site do projeto – com ligações aos sites de todos os 
parceiros da rede 
• Intranet  
• Redes sociais – instagram (para partilha de fotos de 
eventos), FB; linkedin (para partilha de oportunidade de 
emprego dentro da rede) 

 

! Material de divulgação e promoção 
• Brochura com informação sobre o propósito da 
reedição do projeto 
• Vídeo de promoção do projeto – a editar pelo menos 
em inglês, para além da língua portuguesa 
• Cartas de apresentação e convites 
• Outros materiais impressos que vinculem o promotor e 
os seus parceiros 

 

! Comunicação Social 
! Notas imprensa 
! Artigos e crónicas 
! Sala de Imprensa virtual (a alojar no site do projeto) 

 

! Eventos, feiras e certames 
! Presença na BTL - Lisboa 
! Presença na Fitur – Madrid 
! Presença na World Travel Market – Londres 
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! Presença no Fórum do Mar 
! Apresentação concurso de design  
! Semana Portugal Náutico (gastronomia e eventos 
associados à água) 

 

! Publicações/ guias de referência, eventos de consolidação da rede 
! Orientações sobre boas práticas na gestão 
! Orientações sobre gestão de redes sociais 
! Webinars de formação em temáticas de interesse para 
os parceiros da rede 
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Promotores 
 
Entidade Promotora 
AEP - Associação Empresarial de Portugal 
Av. Dr. António Macedo 
4450-617 Leça da Palmeira 
Tel: 229 981 500  
Fax: 229 981 616 
http://www.aeportugal.pt/ 

 

 

Entidade Parceira 
Oceano XXI – Associaão para o Conhecimento e Economia do Mar 
Polo do Mar, Av. da Liberdade s/n 
4450-718 Leça da Palmeira 
Tel: 220 120 764 

http://www.oceano21.org/ 

  



PROMOTOR COFINANCIAMENTOPARCEIRO


