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1. Introdução 

Enquadramento do Estudo no Projeto Portugal Náutico 

A AEP  em conjunto com a Oceano XXI pretendeu, através da presente iniciativa, 
traçar uma estratégia coletiva que permitisse dar corpo ao desenvolvimento de uma 
fileira de Náutica de Recreio em Portugal. Será, agora, necessário fechar o ciclo de 
desenvolvimento deste novo mercado, através de ações de Promoção de um novo 
posicionamento do sector do Mar e que integre a Fileira da Náutica de Recreio que o 
presente projeto visou desenvolver. 

O projeto foi estruturado em torno de 3 grandes eixos 

• Agregar, caraterizar e avaliar  
• Criar e capacitar a rede da Náutica de Recreio nacional 
• Promover e divulgar 

Como resultado foram produzidos um conjunto de outputs, que agora estão 
disponíveis no Site do Portugal Nautico. 

Durante o decurso do projeto foram realizadas inúmeras ações de discussão e 
construção da estratégia coletiva, de Norte a Sul de Portugal e nas Ilhas. Foram 
envolvidos centenas de atores nacionais e contatados mais de 2000 entidades 
internacionais.  

Os documentos foram alvo de diversas análises públicas e foram incluídos os 
contributos de todos os que quiseram e puderam participar. 

Uma das principais coinclusões desta auscultação é a que a oferta nacional ainda é 
muito “jovem”, tendo ainda uma maturidade empresarial pouco estruturada. Os 
números mostram esta constatação, bem como a opinião dos que já trabalham neste 
setor. 

Outra conclusão também comummente apontada é a necessidade de mais 
cooperação entre os diveros atores envolvidos no setor de modo a torna-lo mais 
atrativo, flexível e resiliente, promovendo assim o reforço da sua competitividade. 

Este documento um levantamento da oferta nacinal, o respetivo perfil de consumo e 
os potencial que pode ser aproveitado. 

Identificação entidades envolvidas no projeto em termos de desenvolvimento da 
oferta e a sua promoção internacional. 
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2. Competencias Nautica de Recreio 
O presente capítulo inicia-se com uma caraterização do setor da náutica em Portugal, 
elaborada a partir da reunião e da sistematização de informação de diversas fontes, 
procede, seguidamente, à identificação do conjunto de recursos naturais e 
infraestruturais do País disponíveis para apoio às atividades náuticas e carateriza 
sumariamente algumas dessas atividades, inventaria alguns dos principais produtos 
turísticos da náutica de recreio e encerra com uma síntese conclusiva sobre os 
principais desafios que se colocam ao desenvolvimento do setor.  

 

2.1. Condições naturais para a prática de atividades náuticas   

Portugal possui uma extensa costa com cerca de 2800 Km dotada de excelentes 
condições para o desenvolvimento das atividades náuticas. Situado no SW da Europa, 
virado para o Atlântico, a centralidade do País é reforçada pela posição dos 
arquipélagos dos Açores e da Madeira. Esta posição geoestratégica permite-lhe 
condições para beneficiar dos fluxos de turismo náutico que se orientam entre o norte 
e o sul da Europa e entre o continente americano e o continente europeu.  

A costa continental é muito diversa, com diferenças significativas do ponto de vista 
morfológico, que determinam condições específicas favoráveis para a prática de 
diferentes atividades náuticas como a vela, o surf, o Kitesurf. 

A transparência das águas, especialmente nos arquipélagos dos Açores e da Madeira 
e a criação de recifes artificiais no Algarve tem suportado o crescimento de atividades 
de mergulho, merecendo especial destaque a Reserva Natural dos Ilhéus das 
Formigas. Portugal apresenta também uma diversidade de condições nas águas 
interiores – rios, lagoas e albufeiras – que favorecem a prática de atividades de remo, 
de canoagem, de rafting, de canyoning, de pesca desportiva, entre outros.  

Além dos excelentes recursos naturais de que dispõe, Portugal possui também 
condições de clima muito favoráveis para a prática de atividades náuticas ao longo 
de todo o ano. Acresce a riqueza do património natural e cultural que o País em geral 
apresenta e uma cultura de acolhimento que, associada a preços moderados e à 
excelente acessibilidade através da rede de aeroportos internacionais existente no 
Continente e nas Regiões Autónomas e à operação de diversas companhias low cost, 
criam condições de atratividade do País no contexto global do turismo náutico.  

Portugal tem acolhido, nos últimos anos, alguns eventos internacionais de grande 
relevo, quer na vela (por exemplo, a Volvo Ocean Race) quer no surf (Moche Rip Curl 
Pro Portugal), que têm contribuído para reforçar a imagem do País enquanto destino 
de excelência para a prática destas modalidades.  

O aproveitamento destes potenciais, a formação e desenvolvimento de produtos de 
turismo náutico que valorizem as especificidades do País e a sua adequada 
promoção internacional junto dos mercados e dos públicos-alvo, constituem objetivos 
a prosseguir para os quais o projeto Portugal Náutico pretende contribuir. 
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Portugal apresenta um conjunto muito diversificado de recursos favoráveis à prática 
de atividades náuticas de recreio e de competição que constituem uma base 
relevante para o desenvolvimento do turismo náutico.  

De forma mais específica destacam-se os seguintes recursos a mobilizar para a prática 
de diferentes atividades em águas interiores: 

- No Alto Minho, os rios Minho, Lima, Cávado e seus afluentes apresentam excelentes 
condições para a prática de diversas atividades desde a canoagem, o canyoning 
(rios Laboreiro e Âncora), o Jet-Ski (rio Cávado), a pesca desportiva, o rafting (rio 
Minho), o remo; 

- O rio Douro e seus afluentes apresentam excelentes condições para a prática do 
remo e canoagem (em Melres, Gondomar e em Caldas de Aregos, Resende), 
motonáutica e Jet ski (Caldas de Aregos, Resende), rafting (Rio Paiva), cruzeiros fluviais 
no vale do Douro. A qualidade de algumas das albufeiras existentes ao longo do rio, 
associadas à presença de unidades hoteleiras equipadas para o apoio às atividades 
náuticas, constituem fatores de atração de equipas internacionais de diferentes 
modalidades para a realização de estágios durante o período do ano em que, por 
razões climatéricas, não podem treinar nos respetivos países; 

- A ria de Aveiro apresenta excelentes condições para a prática do remo e da 
canoagem e para a realização de atividades marítimo-turísticas, nomeadamente a 
observação de aves; 

- O rio Mondego e afluentes tem excelentes condições para o remo e a canoagem 
(albufeira da Aguieira) e para o rafting (nos rios Alva e Alvoco); a albufeira da Aguieira 
é frequentemente utilizada para acolher o treino de seleções do leste da Europa 
durante o período de inverno, aproveitando as excelentes condições naturais, de 
clima e de acolhimento que oferece.  

- O rio Tejo e afluentes, com destaque para o estuário do Tejo com excelentes 
condições para as atividades de vela, remo, canoagem e passeios marítimo-turísticos 
e para a Barragem de Castelo de Bode (Zêzere), que apresenta condições excelentes 
para a prática da motonáutica, do jet-ski e Wakeboard (vai acolher o Campeonato 
Mundial em Setembro de 2015) e para o Vale do Sorraia; 

- O estuário do Sado com condições para a prática da vela e para atividades 
marítimo turísticas como a observação de aves e observação de golfinhos;  

- Diversas barragens presentes no Alentejo, nomeadamente, Avis, Montargil, Santa 
Clara que apresentam excelentes condições para atividades de pesca desportiva, 
remo e canoagem, motonáutica e wakeboard (Montargil). 

- O rio Guadiana e especialmente a barragem do Alqueva, com 250 km2 de superfície, 
83 km de comprimento e 1200 km de margens, apresenta excelentes condições para 
a prática das diferentes atividades náuticas e para o desenvolvimento de atividades 
turísticas, nomeadamente o aluguer de casas barco para a realização de percursos 
na barragem e para a observação de aves;   

As zonas costeiras de Portugal apresentam também excelentes condições para a 
prática de diferentes atividades náuticas, nomeadamente as seguintes: 
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- No que respeita aos desportes de deslize, com destaque para o surf, de acordo com 
o “Portugal Surf Guide”, os melhores spots para a prática da modalidade são: na 
região Norte de Portugal Continental, as praias de Moledo do Minho, da Arda, 
Aguçadoura, Internacional de Matosinhos e Espinho; na região Centro as praias da 
Barra, Cabedelo, Buarcos/Tamargueira, Lagido, Cantinho da Baía, Super Tubos 
(Peniche), Areia Branca, do Navio (Santa Cruz), Ribeira D’Ilhas e Foz do Lizandro; na 
região de Lisboa as praias Grande, Guincho, Carcavelos, São João Lorosae, Centro 
Desportivo de Surf e Fonte da Telha; no Alentejo as praias de São Torpes e Malhão; no 
Algarve as praias de Arrifana, Amado, Cordoama, Faro e Sagres. No Arquipélago da 
Madeira refere-se a praia de Machico (na costa este), e no Arquipélago dos Açores a 
praia de Santa Bárbara – Areais (na costa noroeste da Ilha de São Miguel). 

- A prática da Vela é transversal a todo o País, é no entanto na região de Lisboa, 
Cascais, Sesimbra, Tróia e também no Algarve e nas Regiões Autónomas, que decorre 
o maior número de eventos anuais, não só ao nível de embarcações de vela ligeira, 
como de vela de cruzeiro1. 

- O mergulho tem condições favoráveis para a sua prática em diversos pontos do país. 
No Continente, encontram-se bons locais para mergulho nas Berlengas, em Sesimbra 
(local indicado para iniciação ao mergulho), no Cabo de Sines, passando por Vila 
Nove de Milfontes, Porto Covo, até à Ilha do Pessegueiro, em Sagres (sendo os locais 
mais apelativos o “Vapor das 19”; a caverna de Shadows Canyon; e a Praia da 
Carrapateira) e no Algarve (com destaque para o potencial do Projeto Ocean 
Revival2, ao largo de Portimão, um Recife Artificial único no mundo, composto por 
uma frota representativa dos navios da Marinha Portuguesa). Nos Açores pratica-se 
mergulho na ilha de Santa Maria (pelas jamantas e pelos tubarões baleia), no Pico e 
Faial (pelos tubarões azuis), nas Flores (pelos Meros), no Corvo (pela experiência de 
estar ao lado de peixes gigantes) e na Ilha da Graciosa (para a visualização de 
destroços de naufrágios). Na Madeira, refere-se os spots Reserva de Garajau e Porto 
Santo (principalmente pelas grutas e o “Madeirense”)3.  

- Finalmente, as atividades marítimo-turísticas têm expressão um pouco por toda a 
costa e em alguns rios interiores, mas principalmente na região do Algarve e nos 
arquipélagos dos Açores e da Madeira, para observação de cetáceos e aves 
marinhas e para a prática de pesca lúdica e desportiva.  

 

3.2. Infraestruturas e equipamentos de apoio à náutica  

Portugal dispõe de um conjunto de infraestruturas e de equipamentos de apoio às 
atividades náuticas com caraterísticas e qualidade variável, com destaque para as 

                                                        

 

 

1 www.arvc.pt  
2 www.oceanrevival.pt  
3 http://blog.toprural.pt/seis-lugares-ideais-para-praticar-mergulho-em-portugal/  
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marinas e portos de recreio, centros de alto rendimento, centros náuticos, centros de 
mar, surf camps. 

 

Marinas, Portos de Recreio e Docas de Recreio 

As Marinas, Portos de Recreio e Docas de Recreio suportam atividades ligadas à 
utilização de embarcações de recreio sendo uma infraestrutura fundamental para a 
prática da Vela. Englobam, consoante os casos, além das rampas de acesso à água, 
postos de amarração, outros serviços de apoio que podem variar entre balneários, 
escolas de formação, áreas comerciais, postos de turismo, restauração, hotelaria, 
oficinas de reparação de embarcações, etc.. 

De acordo com a designação oficial, Marina é um conjunto de infraestruturas 
localizadas em plano de água abrigado, exclusivamente destinadas ao turismo, 
desporto e lazer, dispondo em terra dos apoios necessários às embarcações e 
tripulações, e enquadrado (nas proximidades, não obrigatoriamente integrado em) 
por complexos hoteleiro e residencial. Um Porto de Recreio é um conjunto de 
infraestruturas marítimas, fluviais e terrestres, num plano de água abrigado, destinado à 
náutica de recreio e dispondo dos apoios necessários às tripulações e embarcações. 
Por fim, uma Doca de Recreio é apenas uma infraestrutura em rampa, que permite o 
acesso das embarcações ao plano de água (FONTE: Diário da República Eletrónico). 

Portugal possuía em 2014, conforme pode ser verificado pela tabela seguinte, 30 
marinas, 15 portos de recreio e 6 docas de recreio totalizando, no conjunto, 13 785 
postos de amarração. Os postos de amarração concentram-se, sobretudo, nas regiões 
do Algarve e de Lisboa, as regiões do Centro e do Norte, apesar de concentrarem um 
número significativo de marinas e de portos de recreio têm um número de postos de 
amarração bem inferior, o que reflete a menor dimensão destas infraestruturas.  

 

 

Tabela 1: Número de Marinas, Portos de Recreio, Docas de Recreio e Postos de Amarração 
registados em Portugal e atribuição de Bandeira Azul às Marinas, por NUT II, em 2014. 
Fonte: APPR – Associação Portuguesa de Portos de Recreio e Programa Bandeira Azul 

20144. 

                                                        

 

 

4 http://bandeiraazul.abae.pt/docs/press/2014/BandeiraAzul-2014.pdf  
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As principais marinas no território continental localizam-se, de norte para sul, em Viana 
do Castelo, Póvoa de Varzim, Leixões, Douro, Figueira da Foz, Cascais, Lisboa, Tróia, 
Lagos, Portimão, Albufeira e Vilamoura. Nas Regiões Autónomas destacam-se, nos 
Açores, as marinas de Ponta Delgada, da Horta e de Angra do Heroísmo e na Madeira 
as marinas do Funchal e Porto Santo. 

A dimensão, condições de acesso, infraestruturas e serviços disponíveis nas marinas 
nacionais é muito heterogénea, as marinas de Vilamoura e de Albufeira foram 
distinguidas, de entre as marinas de 5 âncoras, com a classificação da primeira e 
segunda melhor marina internacional, respetivamente. 

Algumas marinas e portos de recreio ostentam a Bandeira Azul principalmente nos 
Açores, no Algarve e Alentejo, o que revela a boa qualidade ambiental local e a 
aplicação de boas práticas ambientais.  

O Error! Reference source not found. apresenta as principais características e serviços 
disponibilizados nas marinas nacionais. Numa leitura síntese, é evidente a diversidade 
de situações existentes quer do ponto de vista de dimensão (postos de amarração), 
do comprimento máximo de embarcações de recreio admitidas, de disponibilidade 
de Wifi e de serviços de reparação e ainda de outros serviços de apoio. É reduzido o 
número de marinas que oferece serviços de Wifi e serviços de reparação, bem como é 
reduzido o número de marinas que oferece outras atividades de animação e serviços 
que complementam a oferta turística.  

 

Centros de Alto Rendimento 

Os Centros de Alto Rendimento (CAR) são unidades operativas que abrangem um 
conjunto específico e diversificado de instalações, equipamentos desportivos e 
serviços de apoio multidisciplinar (medicina, psicologia, fisioterapia e nutrição)5. Estão, 
normalmente, ao serviço das Federações Desportivas, possibilitando a realização de 

                                                        

 

 

5  www.fundacaodesporto.pt/pt/projetos-e-atividades.aspx  
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Norte 7 1 0 1 555 0
Centro 3 5 0 1 556 0
Lisboa 2 2 5 3 208 2

Alentejo 2 1 0 454 3
Algarve 4 5 1 3 797 4
Madeira 4 1 0 1 260 2
Açores 8 0 0 1 955 6
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estágios e monitorização de resultados, tendo como finalidade a melhoria e 
otimização do rendimento desportivo. Atualmente existem em Portugal três CAR, 
ligados à prática de atividades náuticas, e estão em construção mais três. Os três CAR 
orientados para a prática de atividades náuticas estão em Viana do Castelo, 
Montemor-o-Velho e Peniche.  

 

O Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho foi o primeiro CAR Náutico a ser 
inaugurado em Portugal, com valências para as áreas da Canoagem e Remo, 
apoiando também as modalidades de Triatlo e de Natação em águas livres. Instalado 
no Leito Padre Estêvão Cabral, reestruturado e inaugurado em 2010 com o 
acolhimento de um campeonato europeu de remo, fazem parte deste CAR o Centro 
Náutico, ancorado nas margens do vale entre Formoselha e Montemor, a Pista de 
Atletismo direcionada para o treino do Triatlo, e a Pousada da Juventude, já na área 
de transição para o Centro Histórico6.  

 

   

Imagens CAR MoV @www.fundacaodesporto.pt/pt/projetos-e-atividades/car-montemor-o-
velho.aspx      

 

O espaço é composto por um pavilhão com uma zona ampla para arrecadação de 
barcos, zona de gabinetes, sauna, ginásio e zona de balneários, e por uma pista de 2 
quilómetros, mais canal de “arrefecimento”, mais canal de retorno e “aquecimento”, 
com um sistema de funcionamento que permite que os atletas em competição e os 
barcos de serviço não se cruzem, prevenindo a ocorrência de acidentes. A estrutura 
desportiva está preparada para receber 90 atletas em regime regular, mas poderá 
acolher até 700 atletas durante a realização de eventos. De referir ainda que a 
Canoagem tem uma “Residência Universitária”, com capacidade para 10 atletas. 

O Centro de Alto Rendimento de Peniche foi inaugurado a 9 de outubro de 2012, 
momento em que se realizou a etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Surf 

                                                        

 

 

6 www.cm-montemorvelho.pt/centro_alto_rendimento.htm  
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– Rip Curl PRO Portugal 2012. Localiza-se próximo das praias de Supertubos, da Baía, do 
Molhe Este e do Baleal e tem capacidade para 30 pessoas, entre atletas e técnicos. 
Está subdividido em quatro áreas: a técnico-desportiva, a residencial, a social e a 
administrativa. Na área técnico-desportiva encontram-se duas salas de 
aquecimento/laboratório, duas salas polivalentes de formação, 
vestiários/balneários/sanitários que integram sauna, sala de massagens e sala de 
apoio médico/primeiros socorros, complementado com um hangar para 
arrecadação das pranchas e outro material náutico. 

   

Imagem CARP1 @www.cm-peniche.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=91924bd8-b276-4dc3-
8878-c31183974e79&m=b329  

Imagem CAR P2 @www.fundacaodesporto.pt/pt/projetos-e-atividades/car-peniche.aspx  

 

Este CAR acolhe também desportistas de outras modalidades, nomeadamente de 
canoagem, que aproveitam a proximidade da albufeira da Barragem de São 
Domingos7 para a realização de treinos. 

Finalmente, o Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo foi inaugurado 
a 5 de abril de 2013 e localiza-se na Praia do Cabedelo. Está atualmente a ser gerido 
pelo “Surf Clube de Viana”,  representante da Surfrider Foundation em Portugal. 
Também com capacidade para 30 pessoas, possui 2 salas de formação, 1 sala de 
aquecimento, balneários de apoio, gabinete médico e sala de massagens, para além 
dos espaços de estadia dos atletas e técnicos e do hangar para arrecadação de 
pranchas e outro material. 

 

                                                        

 

 

7  www.cm-peniche.pt/News/newsdetail.aspx?news=59cea31d-5c5f-446d-a440-9f2a2e9f1b55  



  
Portugal Náutico: Centro de Competências de Náutica de Recreio 

   
 

13 

                                                         

   

Imagens CAR VC @www.fundacaodesporto.pt/pt/projetos-e-atividades/car-viana-do-
castelo.aspx   

 

Além destes CAR estão em construção o Centro de Alto Rendimento do Surf de Aveiro, 
em S. Jacinto, o Centro de Alto Rendimento do Surf da Nazaré, ao qual se associará o 
nome de Garret Mc-Namara, “padrinho” do projeto e Gráfico incontornável do Surf 
mundial. Espera-se que já em 2015 este CAR seja a base de apoio ao projeto North 
Canyon8 e o CAR do Pocinho, em Vila Nova de Foz Côa, orientado para a prática de 
Remo.  

 

Centros Náuticos / Centros de Mar 

Os Centros Náuticos, ou Centros de Mar, são um conceito global, abrangendo 
estruturas diversificadas de apoio a atividades náuticas, tanto para atletas federados 
como para praticantes livres ou turistas. Constituem!se como um polo agregador da 
náutica e do turismo náutico através da articulação, em rede, de um conjunto de 
atividades e serviços que podem englobar, além das instalações náuticas, a 
manutenção e reparação de embarcações de recreio e atividades de dinamização 
do turismo náutico que valorizem um conjunto de elementos patrimoniais e ambientais 
e potenciem a criação de novas atividades e empresas. Destacam-se os seguintes: 

 

- O Centro Náutico de Ponte do Lima compreende um conjunto de infraestruturas 
como pavilhão para armazém e tratamento de embarcações, balneários, ginásio, 
tanques de treino de canoagem, restaurante/bar, parque de estacionamento, rampa 
de barcos de recreio e embarcadouro para barcos de recreio e de desporto9. Através 
de protocolos com a Câmara Municipal, dá apoio direto a mais de uma centena de 
jovens desportistas das escolas (desporto escolar), prestando também apoio à 

                                                        

 

 

8 www.record.xl.pt/Modalidades/Surf/interior.aspx?content_id=921637  
9 www.altominho.pt/gca/index.php?id=938  
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população em geral que pretenda praticar atividades ligadas à náutica, em 
particular à canoagem.  

 

Imagem Centro Náutico de Ponte de Lima @www.cm-pontedelima.pt  

 

- O Centro de Mar de Viana do Castelo é o maior (em termos de área) Centro de Mar 
em funcionamento em Portugal, tendo sido inaugurado em 2013. Foram construídos 
dois novos edifícios para os centros de Vela e de Canoagem, recuperado e ampliado 
o edifício de uma antiga fábrica para o centro de Remo e adquirido diverso material 
de apoio e equipamentos necessários para o funcionamento de cada centro. O 
Centro de Mar incorpora ainda um Centro de Interpretação Ambiental e de 
Documentação do Mar, a funcionar no Navio Gil Eannes, atracado na antiga doca 
comercial de Viana do Castelo. 

 

  

 

Imagens Centro de Mar Viana do Castelo, cedidas pela CIM Alto Minho; 1.Centro de Remo e 
2.Centro de Canoagem. 
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O Centro de Remo foi a primeira estrutura do Projeto a estar concluída, tendo sido 
inaugurado a 8 de junho de 2013, conta atualmente com 75 utilizadores. É composto 
por pavilhões para guardar embarcações, tanque de aprendizagem, áreas 
administrativas, balneários e ainda uma sala de exposição dos troféus dos clubes.  

O Centro de Vela, inaugurado a 3 de agosto de 2013, está a servir 82 atletas 
federados, a que acrescem 27 praticantes da vela/recreação. O equipamento, com 1 
140,50 m2, é constituído por dois volumes com dois pisos, articulados 
perpendicularmente entre si e implantados de acordo com a orientação e 
funcionalidade dos cais da envolvente. No piso térreo está o hangar, a ferramentaria, 
gabinete de primeiros socorros, ginásio, balneários e área comercial, sendo o primeiro 
piso destinado a hangar, sala de formação, secretaria, sala de direção, salas de sócios 
e bar. 

O Centro de Canoagem foi inaugurado a 6 de setembro de 2013 e serve 40 atletas 
federados, a que acrescem 600 praticantes da canoagem/recreação, um grupo de 
desporto escolar e 8 técnicos. Com uma área de implantação de 1197 m2, está 
dividido em três edifícios: o edifício pelo qual se acede ao clube e que reúne a maior 
diversidade funcional com receção/secretaria, balneários, posto médico, sala dos 
monitores e ginásio, uma sala polivalente, zona de exposição de troféus, sala da 
direção e gabinete de trabalho/reuniões; o edifício para arrumo de embarcações 
desportivas; e um edifício com garagem, oficina, hangar de embarcações de lazer e 
arrumos. 

O Centro de Mar de Viana do Castelo tem servido de suporte ao projeto de Desporto 
Náutico Escolar, dinamizado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo e com o 
envolvimento das escolas e dos clubes locais, permitindo aos alunos dos ensinos básico 
e secundário a prática de uma modalidade náutica no âmbito dos respetivos curricula 
escolar.  

De referir que o Centro de Mar de Viana do Castelo foi um dos Projetos Âncora do 
Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, aquando da candidatura ao 
processo de reconhecimento de Estratégia de Eficiência Coletiva nacional em 2009. 

 

- O Centro de Desportos Náuticos do Gramido, localizado a 8 km do Oceano Atlântico 
e a 3 km da cidade do Porto, possui um plano de água estável, com uma extensão de 
25 km, favorável para a preparação dos atletas de remo e canoagem. O Centro de 
Estágio é composto pela componente de alojamento e de treino. O alojamento 
encontra-se dividido em duas secções: uma, para os atletas, pode alojar 42 pessoas, 
outra para alojar treinadores e dirigentes. As equipas poderão optar entre 
confecionarem as próprias refeições no espaço ou requisitar o fornecimento das 
mesmas, podendo a elaboração da ementa ser coordenada em conjunto com o 
nutricionista da equipa. A componente de treino possui um conjunto de equipamentos 
desportivos integrados, nomeadamente, hangar para barcos, ginásio de musculação, 
sala com ergómetros e tanques para remo. Há também a possibilidade de alugar 
lanchas a motor para acompanhamento dos treinos. Na área envolvente, destaca-se 
um passadiço ao longo do curso do rio, com cerca de 6 km, indicado para corrida, 
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bicicleta ou caminhada, proporcionando a realização de atividades físicas 
complementares ao treino específico da modalidade náutica. A pequena distância 
do posto náutico, os atletas dispõem de uma piscina coberta assim como pavilhões 
gimnodesportivos. O Centro disponibiliza um serviço de acolhimento e transporte a 
partir do aeroporto.  

 

 

Imagem Centro de Desportos Náuticos de Gramido @www.cninfante.pt 

 

- O Centro Náutico de Algés (Lisboa) está em funcionamento desde 2012, ainda em 
instalações provisórias, dispondo desde já de uma rampa de acesso à água/terra e de 
um travel lift para retirar as embarcações do rio Tejo. O equipamento náutico, ainda 
em fase de construção, é gerido pela entidade criada em conjunto pela Marina de 
Lagos / MSF e Sopromar (vencedora do concurso público promovido pela 
Administração do Porto de Lisboa (APL) em 2011). Uma vez em pleno funcionamento, 
o Centro Náutico de Algés contará com um edifício de dois pisos, com oficinas, loja 
náutica, centro de formação, balneários e escritórios e contará com uma lotação de 
300 embarcações, dando resposta à necessidade de estacionamento de 
embarcações a seco, carpintaria, serralharia, fibra, eletrónica, e rigging. 

 

- O Centro Náutico do Zêzere encontra-se no rio Zêzere, mais precisamente em Palhais, 
concelho da Sertã. É composto por uma Marina e uma loja náutica, bem como uma 
zona de Campismo, Parque Infantil, Restaurante, Bar e Esplanadas. A Marina tem 
disponíveis os serviços: rampa de acesso à água, aluguer de jangadas e motas de 
água, transporte, subida e descida de embarcações de recreio, lugares cativos para 
embarcações, reparação de cascos, apoio no caso de avaria dentro e fora de água 
e comercialização de motas de água. A loja tem disponível diverso material 
necessário para a prática de atividades náuticas. Os desportos náuticos mais 
praticados neste local são o ski, wakboard, canoagem, banana e moto de água.  
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Imagem Centro Náutico do Zêzere @ www.centronauticozezere.com  

 

- O Complexo Clube Náutico de Avis está inserido na Albufeira do Maranhão, sob a 
Ribeira de Seda, Avis (Alto Alentejo) e é composto por Parque de Campismo, Praia 
Fluvial, Piscinas Municipais, zona de solário, Parque Infantil, Hangar náutico, Parque de 
merendas e Restaurante. 

O Parque de Campismo dispõe de 10 apartamentos totalmente equipados, com 
capacidade até 6 pessoas. As infraestruturas envolventes, aliadas à tranquilidade, 
clima e espelho de água fazem desde local um dos mais procurados para a 
realização estágios de equipas nacionais e internacionais de Remo.  

 

 

Imagem Complexo Clube Náutico de Avis @www.cm-avis.pt/complexo-do-clube-nautico 

 

- O Centro Náutico de Monsaraz, localizado a cerca de 4 km do centro de Monsaraz, 
possui um ancoradouro para 10 barcos, e disponibiliza serviços como, passeios de 
barco, canoagem, ski aquático, gaivotas, sendo também possível realizar outras 
atividades como BTT e passeios a cavalo ou charrete. Na sua envolvente conta 
também com parque de merendas, parque infantil, parque estacionamento, casas de 
banho, duches e serviços de transfer. Este centro já acolheu (entre os dias 14 e 17 de 
fevereiro de 2015) a primeira etapa do Campeonato Europeu de Formula Windsurfing. 
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Imagem Centro Náutico Monsaraz @ http://centronautico-monsaraz.net/centro-nautico.php  

 

- Há ainda o Centro Náutico da Barragem da Aguieira, que se encontra descrito no 
ponto 3.4. em “Exploração dos Portos de Recreio – Marinas”. 

 

Surf Camps 

Os surf camps são constituídos por um conjunto de infraestruturas de apoio à prática 
do surf, que tem registado, nos últimos anos, uma grande aposta e crescimento. Os surf 
camps destinam-se a praticantes livres de Surf, principiantes ou mais experientes. São 
compostos, habitualmente, por estruturas concentradas num local (ou em locais 
próximos entre si), com serviços de hotelaria, restauração, espaços para 
armazenamento de material ou aluguer de material, aulas de Surf e transferes para os 
spots mais interessantes de uma dada região para a prática da modalidade, sendo 
apresentado ao público como um pacote integrado de serviços para utilização 
individual ou em grupo/famílias, durante um ou vários dias. 

O primeiro Surf Camp registado em Portugal foi o “Baleal Surf Camp – Peniche, 
Portugal”10 e iniciou a sua atividade em 1993. Atualmente é uma das escolas de surf 
mais conhecidas e apreciadas do Atlântico. Encontra-se no Cantinho da Baía, 
próximo do epicentro das melhores praias da região do oeste (Península de Peniche e 
Baleal: Porto Batel, Consolação, Supertubos, Molhe Leste, Cerros, Baía, Prainha, Lagido, 
Almagreira e Belgas) e possui a componente de alojamento a cerca de 10 minutos, 
em conceito de hostal ou apartamento, indicado para pessoas individuais, grupos de 
amigos ou famílias. 

Desde então foram registados vários surf camps em Portugal. Tem-se como exemplos, 
em Lisboa o Lisbon Surf Camp11 e o Lisbon Estoril Coast12, no Algarve o Algarve Surf 

                                                        

 

 

10 www.balealsurfcamp.com  
11 http://lisbonsurfcamp.com/location/lx-surf-camp/  
12 http://lisbonsurfcamp.com/location/lisbon-estoril-coast/  
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School13 e o Wavesensations Surfcamp14, na Região Autónoma da Madeira o Madeira 
Surf Camp15 e nos Açores o Azores Surf Center16 na ilha de São Miguel e Caldeira Surf 
Camp17 na ilha de São Jorge. 

Entre outros Surf Camps registados pelo país, existem alguns integrados em redes 
mundiais, como por exemplo, a rede resignada por “United Surf Camps”18 que integra 
28 Surf Camps pelo Planeta, entre Europa, América Central, América do Sul, África, 
Ásia e Pacífico. Em Portugal existem três Surf Camps registados nesta rede no Algarve, 
em Lisboa e no Porto. No Algarve, a estadia é numa casa particular, com capacidade 
para 10 pessoas, situada na zona Vicentina, próxima das praias de Arrifana, Amoreira 
e Monte Clérigo. O Surf Camp de Lisboa encontra-se na Praia das Maçãs (Sintra), onde 
se realizam as atividades de Surf e onde se encontra uma casa com quartos para duas 
a cinco pessoas; há também a possibilidade de alojamento também numa casa na 
Ericeira (para grupos até 9 pessoas). No Porto, a acomodação é num hostel no centro 
da cidade e a escola e prática de Surf realiza-se na praia de Matosinhos (cerca de 10 
min de carro). De notar que nesta rede, na zona europeia, há apenas um spot 
registado no Reino Unido (Newquay, região sudoeste), um na Irlanda (Bundoran, a 
nordeste), um em França (Hossegor, costa sudeste; considerado em diversos sites 
como o melhor local para a prática de surf no país), um na Noruega (Hoddevik, na 
zona mais ocidental do país) e dois em Espanha (Conil de la Frontera, na região de 
Andaluzia – sul, e Loredo, na região de Santander – norte).  

 

2.3. A Prática de atividades náuticas em Portugal 

Neste capítulo procede-se à apresentação sumária da prática de atividades náuticas 
em Portugal através da abordagem de diferentes aspetos como as embarcações de 
recreio registadas, as cartas de navegação e licenças emitidas e os praticantes 
federados. 

 

Embarcações de Recreio Registadas 

Qualquer Embarcação de Recreio (ER – embarcação com comprimento entre 2,5 m e 
24 m19) que se pretenda colocar na água para navegar, tem de estar devidamente 

                                                        

 

 

13 www.algarvesurfschool.com  
14 www.wavesensations.pt/pt/portugal-algarve-sagres-surfcamp  
15 http://madeirasurfcamp.com/  
16 http://azoressurfcenter.com/accomodation  
17 www.caldeirasurfcamp.com/  
18 https://unitedsurfcamps.com  
19 www.marinha.pt/Conteudos_Externos/lexmar/PGPAT%20100/PGPAT%201000%20-
%20Cap%C3%ADtulos/Cap%C3% 
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registada e obedecer a um conjunto de regras e condições de navegação. O local e 
entidade que certifica o registo da ER depende da sua tipologia.  

Existem cinco Tipologias de ER, de acordo com a zona de navegação a que estão 
aptas a navegar: 

• Tipo 1 – embarcações para navegação oceânica (concebidas e adequadas 
para navegar sem limite de área), 

• Tipo 2 – embarcações para navegação ao largo (para navegar ao largo até 200 
milhas de um porto de abrigo), 

• Tipo 3 – embarcações para navegação costeira (até uma distância não superior 
a 60 milhas de um porto de abrigo e 25 milhas da costa), 

• Tipo 4 – embarcações para navegação costeira restrita (navegação até uma 
distância não superior a 20 milhas de um porto de abrigo e 6 milhas da 
costa) e 

• Tipo 5 – embarcações para navegação em águas abrigadas (autorizadas a 
navegar apenas em zonas de fraca agitação marítima, junto à costa e 
em águas interiores) 20. 

 

A DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos tem a 
seu cargo a responsabilidade de emissão de registos de ER Tipos 1, 2 e 3. As ER Tipo 4 e 
5 têm de ser registadas junto da DGAM – Direção-Geral da Autoridade Marítima, numa 
das 46 Capitanias ou Delegações Marítimas disponíveis no País (Continente e Ilhas). 
Navegando em águas territoriais sob domínio das Capitanias Nacionais (Zonas 
Marítimas), as ER têm de obedecer a um conjunto de regras de jurisdição da 
Capitania onde estão registadas. No caso de navegação em Albufeiras, a ER tem de 
estar devidamente registada e deve ainda ser solicitada uma autorização para 
navegação à Administração da Região Hidrográfica do local onde se pretende usar a 
embarcação21. 

Através da DGAM, foi possível obter o número de ER Tipo 4 e Tipo 5 ativas, em cada 
Capitania ou Delegação Marítima Portuguesa, ao longo dos últimos 11 anos. 

Analisando estes dados verifica-se que, mesmo tendo ocorrido períodos com menor 
número de novos registos (confrontando com os dados da Tabela 2), a frota global de 
ER Tipo 4 e Tipo 5 tem assistido a um constante crescimento. Estavam registadas no 
País, no final do ano de 2014, 6 343 Embarcações do Tipo 4 e 76 152 do Tipo 5 (Gráfico 
1 e Gráfico 2), ou seja, assistiu-se a um crescimento de 322 % e 109 %, respetivamente, 
em relação a 2004. De destacar a concentração de Embarcações na região de 

                                                                                                                                                                   

 

 

ADtulo%20I%20Identifica%C3%A7%C3%A3o%20e%20opera%C3%A7%C3%A3o%20emb/RGC/Decr
eto-lei_329_95(09DEZ95).pdf  Decreto-Lei nº 329/95, de 09-12-1995, REGULAMENTO DA NÁUTICA 
DE RECREIO. 
20 www.portaldomar.pt/NauticadeRecreio/Embarcacoes/index.htm  
21 https://dre.pt/application/dir/pdf1s/1998/09/217B00/48654867.pdf  Portaria 783/98, de 19 de 
setembro, REGULAMENTO DA NAVEGAÇÃO EM ALBUFEIRAS.  
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Lisboa, Centro e Algarve, sendo estas as NUT II com maior frota de Embarcações Tipo 4 
e Tipo 5. 

 

     

Gráfico 1 e Gráfico 2 – Número total de Embarcações de Recreio ativas, respetivamente Tipo 4 
e Tipo 5, entre 2004 e 2014, por NUT II. FONTE: DGAM – Direção-Geral da 

Autoridade Marítima (13-02-2015).Gráfico 2 

 

Nos últimos anos verificou-se uma grande subida no registo de embarcações Tipos 4 e 
5 (nomeadamente Tipo 4), tipicamente pequenas embarcações, com menores custos 
de manutenção. O facto anterior pode-se dever à legislação publicada em julho de 
2013 e em outubro de 2014, que veio facilitar as condições para a exploração de ER 
por parte de Operadores Marítimo-Turísticos.  

Através da análise da Tabela 2, facilmente se conclui que, no geral, o número de 
novos registos de ER tem diminuído significativamente ao longo dos últimos cinco anos, 
tendo-se verificado no entanto uma subida no ano de 2014, principalmente à custa 
das embarcações dos tipos 4 e 5. As Embarcações Tipo 2 são, claramente, o tipo 
menos procurado nos últimos anos e as ER Tipo 3 registaram uma queda muito 
acentuada entre 2009 e 2012, tendo diminuído em 62 % o número de registos neste 
período.  

 

Tabela 2: Novos registos de Embarcações de Recreio, entre 2009 e 2014, na DGRM e DGAM. 
(FONTE: DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
(10-02-2015; Tipo 1, 2 e 3) e DGAM – Direção-Geral da Autoridade Marítima (28-01-
2015, Tipo 4 e 5). 
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Embarcações de Recreio registadas para prática de Atividades 
Marítimo-Turísticas 

As Embarcações de Recreio utilizadas para a prática de Atividades Marítimo-Turísticas 
(AMT) têm de estar registadas para a prática da navegação, em geral, e têm de 
efetuar um outro registo para se passarem a designar por ER-MT. A entidade a 
contactar para se efetuar este registo é a DGAM, independentemente da Tipologia 
da ER. As Embarcações são registadas de acordo com as toneladas de arqueação 
bruta (TAB) sob uma de duas formas: “menor de 30 TAB” ou “maior ou igual a 30 TAB”. 

Através dos serviços da DGAM foram obtidos dados relativos ao registo de 
embarcações para AMT em 2013 e 2014, por Capitanias e Delegações Marítimas 
(Error! Reference source not found.).  

 

Segundo os dados obtidos, o número de ER-MT registadas em 2014 foi cerca de 20 % 
superior ao número registado em 2013. Em 2013 foram registadas 804 embarcações 
nas Delegações Marítimas Portuguesas, Continente e Arquipélagos, e em 2014 foram 
registadas 957 novas ER-MT (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Número de Embarcações registadas em 2013 e 2014 para realização de atividades 
Marítimo-Turísticas, por NUT II. FONTE: DGAM – Direção-Geral da Autoridade 
Marítima, 13-02-2015. 
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É importante salientar que cerca de metade dos registos anuais de Embarcações de 
Recreio para a prática de atividades Marítimo-Turísticas é efetuado na região do 
Algarve. 

No Continente, as Capitanias/Delegações Marítimas com mais registos de 
embarcações para a realização de atividades Marítimo-Turísticas foram, em 2013, 
Lagos, Portimão e Peniche, tendo Faro destronado Peniche em 2014. Funchal tem a 
terceira Delegação com mais registos a nível do País, nos dois anos, e na Região 
Autónoma dos Açores, as Delegações com mais registos foram, em 2013, Ponta 
Delgada, Praia da Vitória e Santa Cruz da Graciosa e em 2014, Porta Delgada, Horta e 
São Roque do Pico. 

No ano de 2014, o número de registos aumentou em todas as unidades territoriais de 
nível II, exceto na zona Centro, que diminuiu muito ligeiramente. Em Lisboa ocorreu um 
aumento global de quase 160 % em relação a 2013. Este crescimento deveu-se, 
principalmente, ao forte crescimento do número de registo de ER-MT com mais de 
30 TAB, que equivaleu a 700% em relação ao registo do ano anterior (o crescimento 
mais elevado em toda as regiões). A segunda região com o maior crescimento (400 %) 
foi o Alentejo. De notar ainda que o número de embarcações com menos de 30 TAB 
registadas em 2014 foi cerca de 160 % superior ao de 2013 no Norte (Tabela 3 e 
Gráfico 3). Estas variações podem-se explicar devido à publicação do Decreto-Lei n.º 
95/2013 e Decreto-Lei n.º 149/2014, que alteraram as regras de inscrição das 
embarcações para a realização de atividades marítimo-turística (ver mais à frente em 
“Empresas de Animação Turística e Operadores Marítimo-Turísticos”). 

 

 

Gráfico 3 – Número de Embarcações de Recreio registadas como Marítimo-Turísticas na DGAM, 
em 2013 e 2014, por NUT II e por TAB. FONTE: DGAM – Direção-Geral da Autoridade 

Marítima (13-02-2015). 

 

Analisando o Error! Reference source not found., constata-se que a Capitania onde 
ocorreram mais registos de ER-MT, em 2013 e em 2014, foi Lagos (com 18% e 15 %, 
respetivamente, do total de registos nacional), seguido de Portimão, Funchal, Peniche, 
Ponta Delgada, Douro e Faro (cada uma destas com pouco mais de 5 % dos registos).  
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De salientar que na Horta foram registadas três embarcações com mais de 30 TAB em 
2013 e em 2014 foram registadas 29 embarcações com Arqueação Bruta inferior a 30 
toneladas e nenhuma com arqueação superior.  

 

Cartas para Navegação de Embarcações de Recreio 

Em Portugal, para a condução de uma qualquer ER é necessário possuir uma Carta 
emitida pela DGRM (salvo exceções previstas na legislação). 

Existem cinco tipologias de cartas: Principiante, Marinheiro, Patrão Local, Patrão de 
Costa e Patrão de Alto Mar, cada uma diferenciando-se da outra, essencialmente, em 
características como a potência e comprimento das embarcações, a distância de 
navegação em relação ao porto/marina e a distância de navegação em relação à 
costa22. Há também uma idade mínima para inscrição e solicitação da carta, sendo 
necessário ter pelo menos 8 anos para a carta de Principiante, 14 anos para a carta 
de Marinheiro e mais de 18 anos para as seguintes cartas. De referir ainda que a 
atribuição de cartas é um processo gradual a partir das cartas de Patrão, isto é, para 
se obter a carta de Patrão de Costa é necessário possuir a carta de Patrão Local há 
mais de um ano, e procedimento idêntico para solicitação da carta de Patrão de Alto 
Mar (possuir a carta de Patrão de Costa há mais de 1 ano), salvo exceções por 
equiparação, por exemplo, para os oficiais de Marinha.  

Ao longo dos últimos cinco anos, tem-se verificado um ligeiro crescimento do número 
de cartas emitido23 pela DGRM, embora não constante (Tabela 4). Em 2014 foram 
emitidas, renovadas e equiparadas mais 444 cartas que em 2009 (10 241 cartas no 
total), o que corresponde a um crescimento geral de 4,5 %. As cartas mais emitidas 
são claramente de Marinheiro e Patrão Local (47 % e 37 %, respetivamente;). No 
entanto, a emissão de cartas de Marinheiro tem vindo a decrescer de uma forma 
ligeira (em 2014 emitiram-se menos 8 % que o número de cartas emitidas em 2009) e o 
número de emissão de cartas de Patrão Local, e Patrão de Costa, tem vindo a crescer 
(Gráfico 4, em 2014 registou-se um aumento na emissão destes dois tipos de cartas em 
23 % e 11,5 %, respetivamente, face a 2009). A emissão de cartas de Patrão de Alto 
Mar teve também um crescimento de 10% entre 2009 e 2014. 

 

                                                        

 

 

22 www.portaldomar.pt/NauticadeRecreio/CartasdeNavegador/index.htm  
23 Por cartas emitidas, consideram-se aqui as novas cartas, as renovações e as solicitações de 
equiparação. 
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Gráfico 4 e 5 – Cartas emitidas pela DGRM ao longo dos anos, desde 2009 a 2014, para as 
categorias de Marinheiro, Patrão Local, Patrão de Costa e Patrão de Alto Mar. 

FONTE: DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos (10-02-2015). Gráfico 5 

 

Tabela 4: Evolução do número de cartas emitidas (novas, renovações ou equiparações) pela 
DGRM para a condução de Embarcações de Recreio. FONTE: DGRM – Direção-Geral 

de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (10-02-2015). 

 

 

No universo de cartas emitido anualmente, o número de registos de cartas de 
Principiante é quase insignificante, tendo o máximo relativo ocorrido em 2012, com 
0,28 % de representatividade. As cartas de Patrão de Alto Mar solicitadas são também 
em número reduzido, mas representam já entre 2,9 a 4,0 % nos anos de 2009 a 2014. 
Existem outras duas cartas, Patrão de Motor e Patrão de Vela e Motor, que atualmente 
são apenas consideradas para renovação. 
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Licenças para a prática de Pesca Lúdica 

Através do website da DGRM24 recolheram-se dados referentes à prática da Pesca 
Lúdica em Portugal Continental, pesca apeada, embarcada ou submarina. Estão 
disponíveis, por regiões e a nível nacional desde 2007, o número de Licenças emitidas 
para a prática da pesca com fins lúdicos e que se destinam exclusivamente à prática 
em águas oceânicas, águas interiores marítimas e águas interiores não marítimas sob 
jurisdição da autoridade marítima do continente. 

Desde 23 de janeiro de 2014 que (de acordo com a Portaria n.º 14/201425), podem ser 
emitidas licenças por um período diário, mensal ou anual, mas até esta data não 
podiam ser emitidas Licenças diárias e podiam ser emitidas Licenças trianuais. Os 
valores a pagar pelas Licenças variam consoante o tipo de Licença (apeada, 
embarcada ou submarina) e o período de pesca. As Licenças diárias estão disponíveis 
apenas para um tipo de pesca isoladamente (apeada ou embarcada ou submarina).  

Analisando o número total de Licenças emitidas para a prática de Pesca Lúdica em 
Portugal Continental, de imediato ressalta a quebra acentuada entre o número de 
Licenças emitidas em 2007 e em 2008. Este facto pode-se dever à publicação da Lei 
n.º 7/2008, de 15 de fevereiro – Lei da pesca nas águas interiores que, entre outras 
condicionantes, refere que um dos requisitos para o exercício da pesca lúdica é a 
titularidade de carta de pescador (CAPÍTULO IV – Exercício da pesca, Artigo 23.º), o 
que não acontecia anteriormente. Assim, depois desta quebra abrupta inicial (desde 
o momento que temos registos), no geral a prática de Pesca Lúdica tem diminuído, 
tanto na emissão de Licenças para prática de Pesca a nível Regional como a nível 
Nacional/Continente (tendo estas últimas atingido o mínimo de sempre em 2013, com 
uma descida de 28% em relação ao numero de 2007, Gráfico 6). Há, no entanto, a 
exceção das regiões de Lisboa e Algarve, que têm vindo a aumentar ligeiramente de 
ano para ano, e da região do Centro que aumentou significativamente até 2012 
(chegando às 40 616 Licenças), tendo posteriormente descido cerca de 10 % em 2013, 
voltando ao mesmo milhar registado em 2008. 

 

                                                        

 

 

24 www.dgrm.min-
agricultura.pt/xportal/xmain?xpid=dgrm&xpgid=genericPageV2&conteudoDetalhe_v2=170345  
25 
www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFj
AA&url=http 
%3A%2F%2Fwww.dgrm.min-
agricultura.pt%2Fxeo%2Fattachfileu.jsp%3Flook_parentBoui%3D2459417%26att_ 
display%3Dn%26att_download%3Dy&ei=A6P0VKeTH4n9UveqgsgJ&usg=AFQjCNFOwc8kzbsdOIRQ
ejJsw4E1otYMuA&bvm=bv.87269000,d.d24  
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Gráfico 6 – Licenças emitidas pela DGRM para prática de Pesca Lúdica (apeada, embarcada 
ou submarina), entre 2007 e 2013. FONTE: DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos (10-02-2015). 

 

Analisando os dados de 2013, comparativamente aos dados de 2007, a única Pesca 
Lúdica que teve um crescimento positivo, de 16 %, foi a Pesca Subaquática na região 
de Lisboa. Por outro lado, o número de Licenças Nacionais para Pesca por 
Embarcação e Pesca Submarina decresceram mais de 40 % (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 – Comparação do número de Licenças emitidas pela DGRM para a prática de Pesca 
Lúdica, seja apeada, embarcada ou submarina, entre 2013 e 2007. FONTE: DGRM – 
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (14-01-2015). 

 

Com a nova legislação em vigor, as Empresas de Animação Turística e os Operadores 
Marítimo-Turísticos passam a ter de adquirir diretamente à DGRM licenças, com 
duração de um dia, para a possibilidade de prática de Pesca apeada, embarcada 
ou submarina. De notar que atualmente uma licença deste tipo pode ser adquirida 
diretamente num terminal multibanco. 
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Evolução do número de Praticantes Federados em modalidades náuticas  

É comumente aceite que a existência de mais praticantes constitui uma condição 
relevante para o desenvolvimento do setor da náutica ao contribuir para a criação e 
alargamento do mercado interno e para o desenvolvimento das condições materiais, 
imateriais e de contexto necessárias à promoção e afirmação internacional do setor.   

Quem pratica uma atividade náutica fá-lo de uma de duas formas: por recreio ou por 
competição. 

É difícil contabilizar os praticantes de atividades náuticas em Portugal porque são 
muitas e dispersas as atividades e os locais onde se praticam e porque não há 
nenhum registo centralizado sobre a prática de atividades náuticas a nível individual 
(de forma isolada, em família ou em grupo). Assim, os dados contabilizados e fiáveis a 
que temos acesso são os registos dos praticantes de modalidades náuticas desportivas 
federadas. 

O número de praticantes inscritos nas federações desportivas de atividades náuticas 
tem vindo a diminuir nos últimos anos em Portugal. 

Através do portal do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ26) é possível 
analisar, desde 1996 até 2013, a evolução do número de praticantes federados 
inscritos nas Federações Portuguesas de dez modalidades: Atividades Subaquáticas, 
Canoagem, Jet Ski, Motonáutica, Pesca de Alto Mar, Pesca Desportiva, Remo, Ski 
Náutico, Surf e Vela. (deixou de haver dados relativos ao Ski Náutico desde 2006, não 
há dados de Vela para o ano 2010 e em 2013 não houve dados registados 
relativamente ao Jet Ski). 

Pela análise do Gráfico 8 é possível verificar que entre 1996 e 2013 o comportamento 
do número de inscritos nas federações náuticas em Portugal foi variável, tendo 
ocorrido o máximo absoluto no ano de 2003, com 15 658 praticantes inscritos. Em 
termos gerais, entre 1996 e 2013 houve um crescimento de 5 %, estando em 2013 
11 844 atletas inscritos, menos 24 % que em 2003. 

Analisando o número de inscritos nas federações desportivas no global (Gráfico 9), 
tem-se verificado um constante decréscimo da representatividade das modalidades 
náuticas. Enquanto em 1996 as modalidades náuticas federadas representavam 4,3 % 
dos desportistas inscritos (11 302 atletas federados náuticos para 254 286 atletas não 
náuticos), em 2013 representavam apenas 2,3 %, (um total de 11 844 atletas federados 
náuticos para 512 151 atletas de outras modalidades).  

 

                                                        

 

 

26 www.idesporto.pt/conteudo.aspx?id=103 
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Gráfico 8 – Número total de atletas desportivos inscritos nas modalidades náuticas federadas. 
FONTE: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (01-03-2015). 

Gráfico 9 – Evolução da representatividade das modalidades náuticas relativamente ao número 
total de atletas desportivos federados. FONTE: Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P. (01-03-2015). 

 

No período compreendido entre 2003 e 2008, o crescimento global do número de 
praticantes desportivos federados foi de quase 35 %, tendo esse crescimento sido mais 
reduzido no período 2008-2013, aproximadamente de 7 %. 

Entre 2003 e 2013 as quatro modalidades com maior crescimento do número de 
praticantes federados foram Voleibol, Basquetebol, Andebol e Rugby, que cresceram, 
respetivamente, 162 %, 98 %, 70 % e 65 %. Apenas estas quatro modalidades registaram 
em 2013 a inscrição de 134 224 atletas.  

Relativamente às atividades náuticas, é de salientar o crescimento lento, mas 
constante, ao longo dos últimos anos, da prática federada de Canoagem e de Remo. 
Um crescimento de 25% e de 23 %, respetivamente, no período de 10 anos, entre 2003-
2013 (Gráfico 10). Em 2013, as modalidades referidas eram a segunda e a quarta mais 
praticadas, respetivamente, sendo a primeira a Pesca Desportiva e a terceira a Vela 
(apesar da forte queda de inscritos verificada nos últimos cinco anos, 35%). Até 2011 
destaca-se também o crescimento da prática de Surf, tendo depois decrescido 
ligeiramente.  

A Pesca Desportiva tem sido, desde sempre, a atividade náutica com mais 
desportistas federados, no entanto o número tem vindo a decrescer (à exceção de 
um ligeiro aumento em 2010) tendo-se registado um decréscimo de 30 % entre o 
número de inscrições de 2003 e 2013.  

Uma outra informação a reter é o facto de o número de praticantes de Atividades 
Subaquáticas, que entre 1998 e 2007 era uma das três atividades com mais praticantes 
federados, ter diminuído significativamente, ocupando em 2013 a sexta posição (uma 
redução de 66 % em relação ao valor verificado no ano 2001, o ano com mais 
inscritos). 

A diminuição geral da prática federada de atividades náuticas contrasta com o 
aumento da prática de atividades desportivas em geral. Analisando o Gráfico 11, 
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verifica-se que a percentagem da prática de cada uma das atividades em relação 
ao todo tem vindo a diminuir significativamente.  

 

 

Gráfico 10 – Número de praticantes desportivos inscritos nas atividades náuticas federadas, 
entre 1996 e 2013.  

FONTE: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (01-03-2015). 

  

 

Gráfico 11 – Percentagem global da representatividade dos desportivos náuticos no total dos 
desportos federados, entre 1996 e 2013. FONTE: Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P. (01-03-2015). 

 

A análise por género permite concluir que, em 2013, os praticantes federados 
femininos representavam 25 % do universo desportivo. Nas modalidades náuticas, o 
género feminino apenas representou 17 % do total de praticantes náuticos, que 
corresponde a 1,5 % do total de mulheres federadas (Gráfico 12).  
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Gráfico 12 – Número de atletas federados registados em 2013, por género, no global e nas 
modalidades náuticas. 

FONTE: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. (01-03-2015). 

 

Quanto ao número de clubes náuticos registados nas respetivas federações existiam, 
em 2013, 698 clubes, sendo que o desporto náutico com maior número de clubes era, 
à semelhança com o número de praticantes, a Pesca Desportiva, com 39 % dos 
clubes (Gráfico 13). Entre 2006 e 2011 assistiu-se a um forte crescimento no registo de 
Clubes de Surf, representando 26 % dos clubes registados nesse último ano. Contudo, 
em 2013 o número de registos decresceu e a percentagem de representatividade 
também, passando para 11 % do total. 

 

 

Gráfico 13 – Número de Clubes Náuticos registados nas Federações das respetivas atividades, 
entre 1996 e 2013. 

FONTE: Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.. 

 

No que se refere à comparticipação financeira por Federação Desportiva (1996-2013) 
segundo a mesma fonte do IPJ, conclui-se que a componente financeira atribuída à 
prática de atividades náuticas federadas nunca ultrapassou os três milhões de 
euros/ano e tem vindo, de uma forma geral, a diminuir (Gráfico 14). O valor máximo 
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absoluto atribuído à náutica ocorreu em 2007, precisamente após o ano com maior 
número de triunfos internacionais por parte dos atletas náuticos Portugueses.  

Entre as modalidades náuticas com maior financiamento destaca-se a Vela. No 
entanto, nos últimos anos a Vela tem vindo a receber menos financiamento, embora, 
em termos relativos, continue a ser o desporto náutico mais financiado. Durante muito 
tempo o Remo foi a segunda modalidade com mais apoio financeiro, lugar ocupado 
pela Canoagem em 2013. 

 

 

Gráfico 14 – Valor do financiamento atribuído a projetos náuticos e a percentagem global de 
financiamento, entre 1996 e 2013. FONTE: Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I.P.. 
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2.4. As empresas da fileira da náutica  

A fileira da náutica organiza um conjunto de atividades que pertencem a uma cadeia 
de valor que engloba desde a construção, manutenção e reparação de 
embarcações de recreio e de desporto, construção de equipamento, fabrico de 
vestuário e fatos especiais, transportes, agências de viagem, formação, atividades 
marítimo-turísticas, serviços, etc. Nos pontos seguintes apresenta-se uma caraterização 
sumária de algumas das atividades que integram a fileira da náutica.  

 

Construção, Manutenção e Reparação de Embarcações 

Este setor engloba a construção e reparação de embarcações de recreio e desporto, 
sem motor, para diferentes atividades náuticas como a vela, o remo, a canoagem e o 
rafting; a construção de embarcações a motor, nomeadamente para atividades 
marítimo-turísticas e de embarcações de apoio (como botes e semirrígidos). 

Segundo a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas27 (CAE), existe um 
código específico para a Construção de Embarcações de Recreio e de Desporto – 
CAE 30120. Não está, no entanto, discriminado código relativo à manutenção ou 
reparação deste tipo de embarcações. 

De acordo com a Tabela 5, o número de empresas ligadas a este setor tem-se 
mantido mais ou menos constante ao longo dos últimos quatro anos, após ter sofrido 
uma forte quebra, de 17 %, de 2008 para 2009.  

 

Tabela 5: Número de Empresas construtoras de Embarcações de Recreio e de Desporto, volume 
de negócios e pessoal ao serviço. Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística (através 

da PwC). 

CAE 30120 

Construção de Embarcações de 
Recreio  
e de Desporto 

2008 2009 2010 2011 2012 

Número de Empresas 59 49 50 47 48 

Pessoal ao Serviço 618 256 321 299 438 

 

De acordo com os dados apresentados pela AIN – Associação de Indústrias Navais 
(num workshop relativo ao setor), o desaparecimento de 10 empresas no período 

                                                        

 

 

27 www.ine.pt/ine_novidades/semin/cae/CAE_REV_3.pdf  
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refletiu-se numa redução de 57 % do Volume de Negócios do setor da construção de 
embarcações de recreio e de desporto (Gráfico 15).  

Entre 2011 e 2012, o Volume de Negócios teve um crescimento surpreendente (84 %), o 
que se refletiu também no aumento de Pessoal ao Serviço (mais 139 pessoas em 2012 
que em 2011, Tabela 5). O VAB – Valor Acrescentado Bruto tem vindo a ter, 
naturalmente, um comportamento semelhante ao Volume de Negócios (Gráfico 15 e 
16). 

 

     

Gráfico 15 e Gráfico 16 – Volume de Negócios e Valor Acrescentado Bruto relativo à Construção 
de embarcações de recreio e de desporto. FONTE: INE e AIN – 

Associação das Indústrias Navais. 

 

Considerando o sistema de classificação dos produtos da União Europeia28, em 
particular o estabelecido no Sistema Harmonizado (SH) de Designação e de 
Codificação de Mercadorias, foi possível obter informação relativa às importações e 
exportações portuguesas dos produtos associados ao CAE 30120.  

No SH, os navios, embarcações e estruturas flutuantes estão catalogados com o 
código geral 89, sendo depois o código 8903 atribuído a iates e outras embarcações 
de recreio ou desportivas, a barcos de remo e a canoas, e o código 8907 a outras 
estruturas flutuantes (como balsas, reservatórios, boias de sinalização e semelhantes).  

                                                        

 

 

28http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_SistemaDeClassi
ficacaoDeProdutosDaEU.html&docType=main&languageId=PT  
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De acordo com dados disponibilizados pela AIN relativos aos valores movimentados e 
destinos/origens, dos produtos29: Barcos insufláveis (8903.10), Barcos à vela, com ou 
sem motor auxiliar (8903.91), Barcos a motor, exceto de motor fora-de-borda (8903.92), 
Barcos a remo, canoas e outros barcos de recreio (8903.99), Balsas insufláveis (8907.10), 
foi efetuado o levantamento dos valores de importação e exportação para o período 
de 2004 a 2013, conforme Gráfico 17.  

 

 

Gráfico 17 – Valores acumulados de importação e exportação de embarcações de recreio e 
desporto no período de 2004-2013. FONTE: AIN – Associação das Indústrias Navais. 

 

O saldo dos movimentos de importação e de exportação, apesar de globalmente 
negativo (maior importação), tem sofrido oscilações.  

Os produtos com maior peso, quer nas importações quer nas exportações, são, sem 
dúvida, os Barcos a motor (exceto de motor fora-de-borda; código 8903.92), o que se 
compreende, também devido ao elevado valor comercial em relação aos demais 
produtos. O Gráfico 18 apresenta a evolução anual do produto, onde se constata 
que, desde 2007, o valor das importações tem sido superior às exportações, havendo 
a significativa exceção do ano de 2012, quando se verificaram os valores anuais mais 
elevados de sempre (ambos superiores a 50 milhões de euros) e quando as 
exportações foram superiores 21% em relação às importações.  

 

                                                        

 

 

29www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Nomenclature/I
nstruments%20and%20Tools/HS%20Nomenclature%20Older%20Edition/2002/HS%
202002/1789E.ashx?db=web  
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Gráfico 18 – Variação anual das importações e exportações de “Barcos a Motor, exceto de 
motor fora-de-agua”. FONTE: AIN – Associação das Indústrias Navais (23-04-2015). 

 

Relativamente ao produto 8903.10 – Barcos insufláveis observa-se desde 2004 um saldo 
comercial positivo, embora decrescente até ao ano 2013, em que as importações 
superaram o valor o valor das exportações (Gráfico 19).  

 

 

Gráfico 19 – Variação anual das importações e exportações de “Barcos insufláveis”.  
FONTE: AIN – Associação das Indústrias Navais (23-04-2015). 

 

Outra informação pertinente, relativamente ao mercado da construção de 
embarcações, é a identificação dos mercados para onde se destinam as nossas 
exportações. Como se pode verificar no gráfico abaixo, para o período entre 2003 e 
2013, a maior parte do nosso volume de negócios exportado (29 %) é para o mercado 
espanhol, seguindo-se o italiano e o francês. 
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Gráfico 20 – Variação anual das importações e exportações de “Barcos a Motor, exceto de 
motor fora-de-agua. FONTE: AIN – Associação das Indústrias Navais (23-04-2015). 

 

Exploração dos Portos de Recreio – Marinas 

De acordo com dados do INE (Tabela 6), em 2012 estavam registadas 13 empresas 
com o CAE 93292, que se refere a “Exploração dos portos de recreio (marinas)”.  

Comparando este número com o da Tabela 1 (existência de 51 Marinas, Portos de 
Recreio e Docas de Recreio em 2014), ressalva-se que esta discrepância se deve ao 
facto de muitas destas infraestruturas serem geridas por entidades como as 
Administrações Portuárias às quais as Marinas estão associadas, Clubes Náuticos, 
Associações ou mesmo pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM) 
que até 2014 tinha a seu cargo a gestão dos portos de pesca e alguns dos portos de 
recreio do território continental, estando atualmente a ser geridos sob a 
responsabilidade da DOCAPESCA, S.A.. 

Este setor verificou, entre 2008 e 2011, um crescimento de 62,5 % no número de marinas 
e um aumento mais modesto do volume de negócios e do pessoal ao serviço, cerca 
8% em ambos os casos, no período considerado. Ao contrário, o valor acrescentado 
bruto registou uma diminuição de cerca de 11% entre 2008 e 2012.  

 

Tabela 6: Número de Empresas registadas como Exploração dos portos de recreio (marinas), 
volume de negócios e pessoal ao serviço. Fonte: INE- Instituto Nacional de Estatística. 
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CAE 93292 

Exploração dos portos de recreio 
(marinas) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Número de Empresas 8 7 8 13 13 

Volume de Negócios (milhares !) 11.110 10.953 11.345 11.964 12.011 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 
(milhares !) 

6.055 6.505 6.551 5.273 5.370 

Pessoal ao Serviço 78 78 78 84 92 

 

Empresas de Animação Turística e Operadores Marítimo-Turísticos  

Para uma melhor caracterização do setor das atividades marítimo-turísticas em 
Portugal é importante abordar a evolução do enquadramento legal da atividade. 

Há cerca de 20 anos atrás, em 1997, a legislação turística foi objeto de profundas 
alterações, desencadeando uma forte reestruturação do quadro legislativo global do 
sector (Decreto-Lei n.º 167/97, de 4 de julho30) e em 1998, pelo Decreto Regulamentar 
n.º 22/98, de 21 de Setembro31, foi regulamentada a declaração de interesse para o 
turismo.  

Em 2000 foi legislado, pela primeira vez, o enquadramento legal sobre o acesso e 
exercício da atividade das Empresas de Animação Turística (Decreto-Lei n.º 204/2000 
de 1 de setembro32) e posteriormente, em 2002, foi aprovado o Regulamento da 
Atividade Marítimo-Turística (RAMT – Decreto-Lei n.º 21/2002, de 31 de janeiro), que 
define as regras aplicáveis às embarcações utilizadas por todos os agentes 
autorizados a exercer a atividade marítimo-turística, em todo o território nacional. A 28 
de outubro de 2003 foi publicado o Decreto-Lei nº 269/200333 que veio trazer alguns 
ajustamentos ao RAMT, em matérias respeitantes às regras das embarcações de 
recreio utilizadas para o exercício da atividade. 

Em 2009 tornou-se a assistir a uma grande mudança política no setor do Turismo, com 
a publicação do Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de maio34, que surgiu para dar 

                                                        

 

 

30 www.oasrn.org/upload/apoio/legislacao/pdf/tur16797.pdf  
31 http://dre.tretas.org/pdfs/1998/09/21/dre-97356.pdf  
32 www.iapmei.pt/iapmei-leg-03.php?lei=2273  
33www.portodelisboa.pt/portal/page/portal/PORTAL_PORTO_LISBOA/AUTORIDA
DE_PORTUARIA/LEGISLACAO/MARITIMO_TURISTICA/DL%20269-
2003%20Actividades%20Mar%EDtimo-Tur%EDsticas.pdf  
34 

www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/conhecimento/legislacao/licenciamentoeutilida
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seguimento a uma das medidas do Programa SIMPLEX — Programa de Simplificação 
Administrativa. Esta alteração da lei provocou o forte aumento no registo de empresas 
no setor (Fonte: Turismo de Portugal). Por forma a simplificar os processos burocráticos 
relacionados com a atividade, a manter atualizada a base de contactos dos agentes 
a operar no mercado e a contribuir para uma melhor monitorização e 
acompanhamento da evolução do setor, foi deliberado (neste Decreto-Lei n.º 
108/2009), a criação do Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística (RNAAT), 
gerido através de um balcão único (portal web): Turismo de Portugal, I. P.. Desde 
então é obrigatório que todas as empresas sediadas no Continente ligadas à 
animação turística, isto é, Empresas de Animação Turística (EAT) e Operadores 
Marítimo-Turísticos (OMT), se registem no portal.  

De notar que uma pessoa singular ou coletiva é considerada EAT caso desenvolva, 
com caráter comercial, alguma atividade de animação turística, como as atividades 
de turismo de ar livre ou de turismo cultural, e que tenham interesse turístico para a 
região em que se desenvolvem, sejam estas desenvolvidas com ou sem recurso a 
embarcações. Para ser considerada um OMT, a pessoa singular ou coletiva, deve 
recorrer sempre à utilização de embarcações, com fins lucrativos, para a realização 
das suas atividades. 

Mais recentemente (19 de julho de 2013) o Decreto-Lei n.º 95/201335 veio introduzir 
alterações às condições e ao processo de registo, tornando mais simples e menos 
oneroso o acesso ao exercício da atividade (atualmente é possível iniciar uma 
atividade através de uma mera comunicação prévia, nas condições previstas, a 
realizar através de formulário eletrónico disponível no Portal Turismo de Portugal, I.P. – 
RNAAT). Estes fatores contribuíram para o aumento significativo do número de OMT e 
ER-MT registadas em, principalmente, 2014, conforme de pode verificar pela análise 
das Tabela 3, Tabela 7 e Tabela 78. 

Finalmente, em 2014, com o Decreto-Lei n.º 149/2014 de 10 de outubro36 foi aprovado 
o Regulamento das Embarcações Utilizadas na Atividade Marítimo-Turística (REAMT), 
que revogou o RAMT e viram-se aprovados novos procedimentos relativos à utilização 
das embarcações afetas à atividade marítimo-turística. Desta nova lei, destacam-se 
duas grandes mudanças: o alargamento da tipologia das embarcações que podem 
ser afetas à atividade (podendo agora ser utilizadas embarcações de comércio, 
pesca, rebocadores, tradicionais e barcos típicos, entre outras); e a alteração relativa 
ao número de passageiros que podem embarcar, sendo agora possível transportar 

                                                                                                                                                                   

 

 

deturistica/ 
empresasdeanimacaoturistica/Anexos/DL108_2009.pdf  

35 
www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/conhecimento/legislacao/licenciamentoeutilida
deturistica/ 
empresasdeanimacaoturistica/Anexos/Altera%C3%A7%C3%A3oRNAAT_DL95_2013.pdf  

36 
www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Documents/atividad
e-maritimo-turistica.pdf  
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até 18 passageiros (ao contrário dos anteriores 12), embora obedecendo a algumas 
condicionantes.  

No que respeita às Regiões Autónomas, empresas com atividades turísticas sediadas 
na Madeira passaram a ser obrigadas a registar-se no RNAAT a partir de 2013, 
enquanto as empresas sediadas na Região Autónoma dos Açores não estão, para já, 
obrigadas ao registo no RNAAT, estando obrigadas ao registo e lei própria da Região. 

 

   

   

Gráfico 21, Gráfico 22, Gráfico 23 e Gráfico 24 – Registo de Operadores Marítimo-Turísticos no RNAAT, 
entre 2011 e 2014. FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P. (22-01-

2015). 

 

Conforme os Gráficos anteriores ilustram, tem-se verificado um aumento no número de 
registos de Operadores Marítimo-Turísticos no RNAAT, bem como a diversificação da 
sua localização. Em 2012 decorreram registos apenas em 11 NUT III, em 2013 em 16 NUT 
III, número que subiu em 2014 para 22 regiões. De notar que 10% destes registos se 
localizam em NUT III interiores que dispõem de lagos, lagoas, albufeiras e rios. 

 

Tabela 7 e Tabela 8: Registos de Operadores Marítimo-Turísticos, por NUT III, em 2012 e 2013 (a 
azul os NUT III costeiros, a branco os NUT III interiores). FONTE: Portal Turismo de 

Portugal, I.P. (22-01-2015). 
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Tabela 9: Registos de Operadores Marítimo-Turísticas, por NUT III, em 2014. (a azul os NUT III 
costeiros, a branco os NUT III interiores). FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P. (22-01-

2015). 
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Imagem: http://pt.wikipedia.org/wiki/NUTS_de_Portugal. 
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Tabela 10: Lista das regiões NUT III de Portugal (a azul os NUT III costeiros, a branco os NUT III 
interiores). 

1-Minho-Lima 11-Pinhal Litoral 21-Península de Setúbal 

2-Cávado 12-Pinhal Interior Norte 22-Médio Tejo 

3-Ave 13-Pinhal Interior Sul 23-Lezíria do Tejo 

4-Grande Porto 14-Dão-Lafões 24-Alentejo Litoral 

5-Tâmega 15-Serra da Estrela 25-Alto Alentejo 

6-Entre Douro e Vouga 16-Beira Interior Norte 26-Alentejo Central 

7-Douro 17-Beira Interior Sul 27-Baixo Alentejo 

8-Alto Trás-os-Montes 18-Cova da Beira 28-Algarve 

9-Baixo Vouga 19-Oeste  

10-Baixo Mondego 20-Grande Lisboa RAM-Região Autónoma da 
Madeira 

 

Há também a considerar os Agentes de Animação Turística que, não sendo 
classificados como Operadores Marítimo-Turísticos, também realizam “Atividades de 
Água”, “Atividades de Ar” ou “Atividades reconhecidas como turismo de natureza” 
com componentes náuticas. Referimo-nos às Empresas de Animação Turística (EAT) 
que disponibilizam serviços/produtos para a realização de: Surf ou Bodyboard, 
Windsurf, Kitesurf, Skiming ou Padlle, Observação de Aves Marítimas ou Cetáceos, 
Cannyoning ou coasteering, Mergulho, snorkeling ou similares, Pesca Lúdica, Passeios 
Marítimo Turísticos, Aluguer de Embarcações de Recreio com ou sem tripulação, 
Canoagem ou Rafting, Vela ou Remo. Fazem ainda parte deste grupo as empresas 
que efetuem/disponibilizem Serviços de reboque para bananas, paraquedas ou esqui 
aquático, Serviços efetuados por táxi fluvial ou marítimo, Aluguer ou utilização de 
motas de água e de pequenas embarcações dispensadas de registo, Natação em 
águas bravas ou hidrospeed, ou até mesmo Serviços de natureza marítimo-turística 
prestados mediante a utilização de embarcações atracadas ou fundeadas e sem 
meios de propulsão próprios ou selados.  

Na tabela seguinte (Tabela 11) observa-se a evolução do número de registos de EAT 
em Portugal com oferta de atividades náuticas, desde 2010. Aparentemente, a 
alteração da Lei em 2013 não provocou alteração na forma de registo das 
organizações, uma vez que a inscrição como Agente de Animação por meio desta 
categoria, EAT em vez de OMT, até aumentou em 2014. As NUT II onde decorreram 
mais registos de EAT com atividades na água são Algarve, Centro e, mais 
recentemente, Lisboa.  

 

Tabela 11: Registo de Empresas de Animação Turística com oferta de atividades na água, por 
NUT II, de 2010 a 2014. FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. (22-01-2015) 
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Considerando todos os registos disponibilizados através do Portal do Turismo de 
Portugal, I.P. à data de 22 de janeiro de 2015, estavam inscritos no RNAAT 619 
Operadores Marítimo-Turísticos e 426 Empresas de Animação Turística, sendo que 83,6% 
destas (356 empresas) possuía alguma atividade relacionada com a náutica (Tabela 
12).  

 

Tabela 12: Empresas registadas no RNAAT, à data de 22-01-2015, com oferta de atividades, 
produtos ou serviços ligados à náutica. FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. (22-01-

2015). 

 

 

O Turismo de Portugal, I.P. realizou em 2013 e em 2014 um inquérito para caraterização 
das EAT e dos OMT que se encontravam registados nos anos de 2012 e 2013. Foi 
efetuada, em cada ano, uma inquirição exaustiva a um universo de, respetivamente, 
1468 e 1507 empresas registadas no RNAAT. A taxa de resposta foi de 45 % e 43 %, 
respetivamente para o ano de 2013 e 2014, e deu origem aos Estudos “Agentes de 
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Animação Turística 2012” (Turismo de Portugal, I.P., maio de 2013)37 e “ANIMAÇÃO 
TURÍSTICA EM PORTUGAL 2013 – Caraterização da Oferta e da Procura”38 (Estudo 
Turismo de Portugal, I.P., dezembro de 2014). 

Através das questões colocadas foi possível, para cada ano de estudo, obter uma 
caracterização geral dos agentes de animação turística, nomeadamente 
informações sobre o número de colaboradores ao serviço, o seu nível de formação, a 
duração do serviço que prestam (tempo total ou parcial) e o volume de negócios das 
empresas.  

De acordo com os estudos do Turismo de Portugal, I.P. verifica-se que dimensão das 
empresas de animação turística em Portugal é bastante variável, no entanto, em 
ambos os anos, verifica-se que os OMT são os que apresentam o menor número de 
colaboradores. Segundo os mesmos estudos, as EAT tiveram um número médio de 
colaboradores igual a 12, em 2012 e 2013, superior ao registo médio dos OMT que 
passaram, de uma média de 7 trabalhadores em 2012 para 5 trabalhadores em 2013.  

Quanto ao nível de qualificação dos colaboradores dos OMT, os estudos evidenciam 
que 58% deles possuía formação superior ou formação técnico-profissional, enquanto 
nas EAT a percentagem passou de 51 % para 45 %, no período em causa. Ainda de 
acordo com os resultados apresentados pelo Turismo de Portugal, I.P., apenas cerca 
de 30 % do global dos colaboradores com formação superior (EAT e OMT), tinham 
formação na área de Turismo. 

Relativamente ao Volume de Negócios das empresas verifica-se que houve um 
decréscimo global no valor movimentado de 2012 para 2013. Entre os OMT 
respondentes ao inquérito em 2013, 62 % movimentou menos de 25 mil euros no ano 
de 2012, em 2013 foram 68 % os que faturaram menos de 25 mil euros. Este decréscimo 
de movimento ocorreu também para os grandes volumes de negócios: em 2013 
apenas 12 % dos OMT movimentaram mais de cem mil euros, quando em 2012 tinham 
sido 16 % das empresas a fazê-lo. De notar também que, comparativamente às EAT, o 
volume de negócios dos OMT é significativamente mais baixo. (Gráfico 25). 

 

                                                        

 

 

37www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/ProTurismo/competitividadeein
ovacao/setoresdeatividade/anima%C3%A7%C3%A3otur%C3%ADstica/Docum
ents/Carateriza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Anima%C3%A7%C3%A3o%20Tur%
C3%ADstica%202012.pdf  
38www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/ProTurismo/competitividadeein
ovacao/setoresdeatividade/anima%C3%A7%C3%A3otur%C3%ADstica/Docum
ents/Carateriza%C3%A7%C3%A3o%20da%20Anima%C3%A7%C3%A3o%20Tur%
C3%ADstica%202013Vfinal.pdf  
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Gráfico 25 – Volume de Negócios, em média, por Empresas de Animação Turística e Operadores 
Marítimo-Turísticos. FONTE: Estudo do Turismo de Portugal, I.P.. 

 

Relativamente às empresas dos Açores, não conseguimos obter dados relativos à 
evolução do número de entidades registadas, no entanto, a partir de contactos 
realizados com a Associação Regional de Turismo (ART) dos Açores (sediada em Angra 
do Heroísmo), obtivemos acesso ao documento intitulado “Guia de Atividades de 
Animação Turística 2014|2015”. Este Guia apresenta, minuciosamente em 218 páginas, 
as atividades aquáticas, terrestres e aéreas a realizar em cada ilha, informações sobre 
a duração média da atividade e os contactos das empresas prestadoras de serviços, 
registadas aquando da elaboração do documento (2014)39. De referir que o 
documento está redigido em dois idiomas, Português e Inglês.  

Eem 2014 estavam registadas nos Açores 99 empresas, com oferta de serviços para a 
realização de atividades de animação turística. Dessas, 67 % dispõem de oferta 
náutica. É possível analisar na Tabela 13 a distribuição das empresas por cada ilha do 
Arquipélago, no total e por atividades náuticas.  

De salientar que existem 12 empresas que operam em mais que uma ilha, no entanto 
para a distribuição do número de empresas por ilha (dados na tabela) a empresa foi 
contabilizada por ilha e não por número de registo.  

 

Tabela 13: Empresas registadas nos Açores, com serviços relacionados com a prática de 
atividades náuticas.  
FONTE: Guia de Atividades de Animação Turística 2014|2015. 

                                                        

 

 

39 Este documento deverá constar brevemente 
http://pt.artazores.com/downloads. 
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2.5. Os produtos turísticos na área da náutica  

 

Caracterização da Oferta 

De acordo com os resultados obtidos pelo estudo do Turismo de Portugal, I.P. em 2014, 
as atividades de Turismo de Ar Livre/Turismo de Natureza e Aventura foram as 
atividades mais procuradas em 2012 e 2013 e é de destacar a importância das 
atividades marítimo-turísticas, que assumem o maior peso relativo, correspondendo a 
51 % do total do Turismo ao Ar Livre.  

Para tal contribui o facto de os passeios marítimo-turísticos e o aluguer de 
embarcações de recreio terem sido as duas atividades mais procuradas/realizadas em 
2013. O estudo refere também, de forma particular, a região do Algarve, em que o 
peso relativo das atividades marítimo-turísticas representa 71 % do total de atividades 
de Turismo de Ar Livre/Turismo de Natureza e Aventura, o mais elevado do país por 
regiões. 

Em termos gerais (EAT e OMT), e ainda de acordo com os dados recolhidos pelo 
Turismo de Portugal, I.P. nos questionários realizados, 66 % e 64 % das empresas 
respondentes (respetivamente em 2013 e 2014), disponibilizaram programas com 
duração média de apenas umas horas, ou seja, a maior parte das empresas 
apresentou serviços/atividades em 2012 e 2013 com duração inferior a um dia. No 
total, apenas 34 % das empresas possuem programas com duração de um dia 
completo ou até 4 dias e cerca de 10 % oferecem produtos com duração de cinco a 
sete dias. Em 2013 não houve sequer registo de oferta de serviços/atividades com 
duração superior a 7 dias.  

 

Considerando a análise das atividades náuticas oferecidas pelas 975 empresas 
registadas no RNAAT em janeiro de 2015, temos a seguinte distribuição, no Gráfico e 
Tabela seguintes: 
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Gráfico 26: Disponibilidade das atividades segundo as empresas registadas no RNAAT a 22-01-
2015. FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. (22-01-2015) 

 

Tabela 14: Atividades náuticas disponibilizadas pelas empresas registadas no RNAAT. 
FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. (22-01-2015)  

 

 

A oferta identificada na Tabela 14 tem correspondência nas necessidades da procura, 
conforme o estudo do Turismo de Portugal (2013): a maior procura de passeios 
marítimo-turísticos, corresponde à maior oferta deste serviço. Entre as 975 empresas 
com atividades náuticas 52 % oferecem passeios marítimo turísticos e das 3499 
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atividades náuticas oferecidas pelo conjunto dessas empresas, a atividade passeios 
marítimo turísticos representa 14 % do total (Tabela 15). As outras atividades com maior 
oferta são o “Aluguer de Embarcações de Recreio, com tripulação” e “Aluguer ou 
utilização de motas de água e de pequenas embarcações dispensadas de registo”.  

De notar que, entre as empresas registadas no RNAAT, as empresas que oferecem 
meios para observação de aves e/ou cetáceos, a prática de mergulho ou similares, o 
canyoning e a natação em águas livres são apenas as Empresas de Animação 
Turística.  

 

Tabela 15: Atividades náuticas disponibilizadas pelas empresas registadas no RNAAT. 
FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. (22-01-2015)  

 

 

Como já referido, há um total de 3499 atividades náuticas oferecidas pelas empresas 
registadas no RNAAT, isto é, há empresas que realizam mais que uma atividade 
náutica. A Tabela 16 (e o (Gráfico 27) apresenta a distribuição do número de 
empresas de acordo com o número de atividades oferecidas. Constata-se que a 
maior parte (29 %) dos Operadores Marítimo-Turísticos oferece duas atividades 
náuticas e apenas 27 % oferece mais de três atividades náuticas. Por outro lado, a 
maior parte das Empresas de Animação Turística oferece apenas uma atividade 
náutica (28 %) e apenas 10% oferecem duas atividades náuticas. 
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Tabela 16: Oferta de atividades náuticas, disponíveis por OMT e EAT, por NUT II.  
FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. (22-01-2015) 

 

 

  

Gráfico 27: Oferta de atividades náuticas, disponíveis por OMT e EAT, por NUT II.  
FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. (22-01-2015) 

 

Ainda relativamente à informação sobre as empresas registadas no RNAAT, entre os 
OMT que oferecem duas atividades, constatou-se que a atividade com maior oferta é 
o aluguer ou utilização de motas de água ou de pequenas embarcações dispensadas 
de registo disponível, que aparece associada à oferta da atividade Surf, bodyboard, 
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windsurf, kitesurf, skiming e padlle. Por outro lado, quem organiza passeios marítimo-
turísticos também costuma disponibilizar o serviço de aluguer de embarcação com 
tripulação.  

Relativamente à distribuição da oferta constata-se que o maior número de serviços 
náuticos oferecidos (incluindo todo o tipo de atividades anteriormente mencionadas) 
está localizado nas regiões do Algarve e Lisboa, ambas com 29% da oferta global de 
atividades náuticas, seguidas com representatividade bastante inferior, da zona 
Centro e Norte (Tabela 17).  

 

Tabela 17: Serviços náuticos oferecidos por região NUT II. FONTE: Portal Turismo de Portugal, I.P.. 
(22-01-2015) 

  

 

Se considerarmos a distribuição da oferta das diversas atividades náuticas por NUT II, 
verifica-se que a oferta de Cannyoning e/ou coasteering, Natação em águas livres 
e/ou Hidrospeed e a gestão de Marinas por Empresas de Animação Turística é superior 
na região Norte e que o Surf e similares, o Mergulho e similares e a Observação de 
cetáceos têm maior oferta na região de Lisboa. Pode-se observar a distribuição, por 
atividade, no ANEXO III. 

 

Considerando a informação relativa aos Açores, foram contabilizadas 21 diferentes 
atividades náuticas que, no geral, se relacionam com atividades ligadas ao mergulho, 
pesca, vela, observação de cetáceos e aves marinhas, passeios marítimo-turísticos, 
canoagem, atividades de praia (como ski-aquático, wakebord, boias, bananas e 
gaivotas), surf, paddle, motas de água, canyoning/cascading e coastering. 
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Da análise (Tabela 18), constata-se que, além da atividade “viagem inter-ilhas”, não 
há nenhuma atividade transversal a todas as nove ilhas do Arquipélago. As atividades 
com maior oferta são a saída de mergulho (que se encontra discriminada do 
snorkeling, batismos de mergulho, cursos de mergulho e mergulho com tubarões), os 
passeios de barco (passeios marítimo-turísticos) e a pesca de corrico40 e de fundo 
(havendo diferença para a pesca grossa, caça submarina e pesca de costa). 
Relativamente às atividades náuticas realizadas em águas interiores, existe oferta para 
a realização de canyoning e cascading em cinco ilhas, havendo oferta para 
coasteering em apenas uma (São Jorge). De notar ainda que existe apenas uma ilha 
onde se pode encontrar oferta (registada) para a prática de atividades de surf 
(Terceira) e de SUP (São Miguel). 

 

Tabela 18: Distribuição da disponibilidade de atividades náuticas pelas diferentes ilhas dos 
açores.  
Guia de Atividades de Animação Turística 2014|2015. 

 

 

                                                        

 

 

40 Pesca de corrico – consiste essencialmente no arrasto de amostras artificiais 
a diversas profundidades da coluna de água, mediante a utilização de 
aparelhos de profundidade ou profundizadores. 
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Por outro lado, pode-se também verificar que é nas Ilhas de São Miguel e Terceira que 
ocorre uma maior diversidade de oferta de atividades náuticas enquanto, 
claramente, a Ilha do Corvo é a que menor diversidade tem, seguida por Flores e São 
Jorge. 

Relativamente ao número de oferta de atividades náuticas, e considerando apenas o 
par atividade/empresa (excluindo as diversas combinações possíveis como, por 
exemplo, duração da atividade, percurso, etc.), existem nos Açores, no total das nove 
ilhas, 275 atividades náuticas à disposição do consumidor. Na tabela seguinte 
podemos observar a distribuição da oferta segundo a atividade.  

Como se pode constatar, é também na Ilha de São Miguel que, além da diversidade 
como vimos acima, existe a maior oferta. É nesta ilha que se encontra a maior oferta 
para 12 das 21 atividades náuticas referenciadas. 

Ainda relativamente à oferta diversificada de atividades, pode-se dizer que é uma 
aposta das empresas registadas nos Açores. Segundo os dados da Tabela 20, entre as 
66 empresas registadas no Arquipélago, apesar de 24 % possuir apenas oferta de uma 
atividade náutica, 48% disponibiliza entre duas a 5 atividades náuticas diferentes. 

 

Tabela 19: Distribuição da oferta de atividades náuticas pelas diferentes ilhas dos açores.  
Guia de Atividades de Animação Turística 2014|2015. 

 

 

Tabela 20: Oferta de atividades náuticas, disponíveis pelas empresas dos Açores.  
Guia de Atividades de Animação Turística 2014|2015. 
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Além do resultado do inquérito do Turismo de Portugal, I.P., da análise das 
características das empresas registadas no RNAAT e das empresas registadas nos 
Açores em 2014, com o objetivo de avaliar a oferta e a forma como são promovidos 
os principais produtos de turismo náutico nas dimensões do Turismo de Aventura 
(como o exemplo do Surf, Mergulho e Observação de Cetáceos) e Aluguer de 
Embarcações, procedeu-se a um exercício de pesquisa de websites gerais de 
agências de turismo, empresas, clubes e escolas náuticas. Na maior parte dos casos, a 
apresentação dos serviços/atividades passa pela realização da atividade de forma 
direta, isolada e de baixa duração. No entanto também se encontraram casos em 
que a oferta de atividades náuticas se encontra associada a outros 
serviços/atividades, com duração superior a um dia, e dirigida a grupos ou famílias.  

Temos, como exemplos de oferta integrada, os já referidos Centros Náuticos, Centros 
de Alto Rendimento e Surf Camps. Pode-se acrescentar os casos em que as Marinas 
ou Portos de Recreio são geridos por organizações hoteleiras (ou similares) que, 
aliando aos serviços da marina, disponibilizam serviços de hotelaria/alojamento, 
restauração, animação e outros serviços. A título ilustrativo referem-se as seguintes: 

- A “Marina Douro 41” é uma Marina Fluvial instalada em Castelo de Paiva, junto à 
margem esquerda do Rio Douro, gerida pelo EUROSTARS Portugal - Hoteis Turísticos 
Unidos, LDA41 (CAE 79900) que faz parte de uma cadeia com hotéis em 15 países, 
entre Europa e América (em Portugal gere mais três hotéis situados no Porto, Figueira 
da Foz e Lisboa). O “Eurostars Rio Douro Hotel And Spa” é um hotel classificado com 4 
Estrelas, que se encontra na encosta do rio Douro, com 42 quartos, todos voltados 
para o rio. Possui também serviços de ginásio, SPA, restaurante panorâmico, 
bar/cafetaria e ainda de uma sala para a organização de reuniões/eventos. A Marina 
tem capacidade para amarração de 26 embarcações. 

                                                        

 

 

41 www.eurostarshotels.com.pt/eurostars-rio-douro-hotel-and-spa.html 
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- A “Marina Fluvial Montebelo Aguieira”, na albufeira da Aguieira, em Mortágua, 
integra-se num complexo turístico de cinco estrelas pertence ao Grupo Montebelo 
Hotels & Resorts42, que por sua vez faz parte do GRUPO VISABEIRA SGPS, S.A.43 (CAE 
64202); O Resort da Aguieira é composto por 152 espaços – apartamentos, moradias e 
villas – para além de diversas facilidades como SPA, ginásio, aluguer de bicicletas e 
circuito de manutenção, havendo também nas proximidades do complexo um 
campo de golf, um centro hípico, um parque aquático e ainda um parque radical.. A 
Marina possui 400 postos de amarração e um espaço privilegiado para a prática de 
desportos náuticos como Vela, Mergulho, Windsurf, Ski-náutico e Wakeboard. Existem 
também incorporadas no complexo escolas de Vela e Mergulho. 

- A “Troia Marina” está integrada no Troia Resort44, gerido pela Sonae Turismo. O 
complexo é composto pela Marina e ainda pelo Troia Golf, Troia Ruinas, Troia 
Residence e Aqualuz, estes últimos estruturas hoteleiras (estando o primeiro mesmo em 
frente à Marina). O resort tem ainda disponível um Centro de Eventos, um Centro de 
Espetáculos, restaurantes e um Casino, além das atividades golf e visitas guiadas às 
ruinas de Troia (Monumento Nacional desde 1910). A Marina tem 184 postos de 
amarração, permitindo a atracagem de embarcações até 18 m de comprimento e 4 
m de calado. Disponibiliza também serviços de lavandaria e uma loja com venda de 
material (básico) para navegação.  

- A “Amieira Marina” é gerida pela GESCRUZEIROS – Sociedade para o 
aproveitamento da actividade Marítimo-Turística no Grande Lago Alqueva, S.A.45 (CAE 
79120), que gere um conjunto de produtos em torno da Barragem do Alqueva. Gere 
um Restaurante, uma Cafetaria, um Estaleiro Naval para embarcações de recreio, 
organiza passeios marítimo turísticos e disponibiliza o aluguer de “Barcos Casa”. A 
Marina possui cais de amarração com capacidade para 40 embarcações, rampa de 
acesso à água, serviços de colocação e retirada de embarcações da água (trator e 
reboque), um pontão de serviço, um pontão para barcos de cruzeiro, uma área de 
ensino e de provas e ainda uma área para receção de embarcações passantes; O 
estaleiro permite prestar serviços de manutenção e de reparação de cascos e 
motores. A marina disponibiliza ainda serviços de aluguer de material para a prática 
de Stand Up Paddle (SUP), Canoagem e Kayak, o aluguer de embarcações de pesca 
desportiva (com piloto). O serviço mais original apresentado por esta empresa 
Marítimo turística é a possibilidade de aluguer de “barcos casa”. Qualquer pessoa 
com mais de 18 anos, com ou sem carta de marinheiro, pode alugar este tipo de 
embarcações, possibilitando a dormida na Albufeira a bordo. É dada ao piloto uma 
pequena formação pré-embarque, para obtenção de noções básicas de leitura de 

                                                        

 

 

42 http://montebeloaguieira.pt/content-marina.aspx?pid=0&cid=6; 
www.grupovisabeira.pt/  
43 http://montebeloaguieira.pt/content-marina.aspx?pid=0&cid=6; 
www.grupovisabeira.pt/  
44 www.troiaresort.pt 
45 www.gescruzeiros.com; www.amieiramarina.com/pt  
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cartas e funcionamento do GPS. Existem sete modelos de “barcos casa” que podem 
alojar entre uma a 12 pessoas. 

- A “Marina de Vilamoura” foi gerida, até março de 2015, pela empresa imobiliária 
Lusort, pertencente ao Grupo Cordobês Prasa e à PROCAM (Grupo Imobiliário da 
Caixa da Catalunha)4647. Em março foi adquirida pelo fundo norte-americano Lone 
Star. A Marina disponibiliza uma enorme variedade de serviços técnicos 
especializados, dispõe de um estaleiro, um clube náutico, diferentes lojas de náutica e 
tem ainda acesso, para além da praia, a uma enorme variedade de desportos e 
atividades de lazer. Está inserida num espaço dotado com uma grande área 
comercial envolvente, onde se encontram diversas esplanadas, bares, restaurantes e 
hotéis, e com várias infraestruturas desportivas como campos de golfe, centro de ténis, 
centro hípico, bowling na relva, campos de squash, ginásios, circuitos de manutenção 
e ciclovias. Em local privilegiado, a realização de acordos com diversas entidades 
fornecedoras de outros serviços como, por exemplo, 10 operadores marítimo-turísticos, 
potencia a realização de outras atividades náuticas. O Clube Internacional da Marina 
de Vilamoura (CIMAV) – clube de vela com a sua sede e centro náutico na área 
adjacente ao estaleiro da marina – organiza regatas nacionais e internacionais, sendo 
uma das mais relevantes a "Semana Internacional do Carnaval”.  

- O “Porto de Recreio Boca do Rio”, localizado no Rio Arade, na margem do concelho 
de Lagoa, é gerido pelo Clube Náutico Arade, S.A. (CAE 93192) e está integrado no 
Empreendimento Boca do Rio Resort48; O Resort, classificado com 4 Estrelas, é 
composto por 120 unidades de alojamento (80 quartos duplos, 18 suites e 22 
apartamentos) e tem disponíveis serviços de restauração (restaurantes com 
especialidades portuguesas, espanholas e italianas), bares, reservas para golfe (no 
exterior), health club, campo de ténis e campo de futebol. O Clube Náutico 
disponibiliza serviços para realização de atividades como Canoagem, Vela ligeira, Ski 
aquático, Wakeboard, Wind Surf e Mergulho. O Porto de Recreio disponibiliza 96 postos 
de amarração para embarcações com comprimento máximo de 15m e ainda 
espaço para 19 motos de água. Integra um estaleiro naval, tendo ao dispor uma grua 
que permite retirar da água embarcações até 6,3 toneladas e o máximo de 2 m de 
vau. 

- A “Marina Quinta do Lorde”, localizada na R. A. da Madeira, é gerida pela Quinta do 
Lorde – Promoção e Exploração de Empreendimentos Desportivos e Turísticos S.A. (CAE 
41100), faz parte de um resort de 5 estrelas com 103 apartamentos e 23 moradias. A 
Marina dispõe de 264 postos de amarração, possibilitando a entrada de embarcações 
até 50 m e com um calado até 4,5 m. O estaleiro, com o nome REPMARÍTIMA – 

                                                        

 

 

46http://lusort.com/pt/propriedades/empreendimentos  
47 www.marinadevilamoura.com/pt/marina-de-vilamoura/actividades-
nauticas/  
48 www.aportugal.com/bocadorioresort/index.htm  
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Reparação e Manutenção de Embarcações, Unipessoal Lda49 (CAE 33150), está 
localizado por debaixo da pista do Aeroporto Internacional da Madeira. Pode receber 
até 85 embarcações com, no máximo, 35 toneladas, 16 metros de comprimento e 5,20 
metros de boca, realizando diversos serviços de manutenção e mesmo manutenção.  

- A “Marina de Porto Santo”, integrada no porto de Porto Santo é também gerida pela 
Quinta do Lorde; A marina é o primeiro ponto de paragem para todos os navegantes 
que largam da Europa rumo ao Atlântico sul; o complexo integra uma Marina com 139 
postos de amarração e pode receber embarcações de recreio até 50 m de 
comprimento e 3,5 m de calado; Inclui também um estaleiro naval com uma área de 
10.000 m" e capacidade para receber, a seco, 80 embarcações monocasco, que não 
excedam os 15 m de comprimento, 25 toneladas e 4,4 metros de boca; Está equipado 
para fornecer serviços de reparação e manutenção de embarcações, reparação de 
balsas salva-vidas e serviços especializados ou apenas parqueamento simples. 

 

Para completar a análise da oferta de produtos de turismo náutico em Portugal e a 
forma como são apresentados a potenciais consumidores estrangeiros, foi efetuada 
uma pesquisa, através o motor de busca Google, para França, Espanha, Alemanha, 
Dinamarca, Suécia, Irlanda e Reino Unido. Foram analisados diversos endereços de 
acordo com as localidades: www.google.fr, www.google.es, www.google.de, 
www.google.dk, www.google.se, www.google.ie e www.google.co.uk. Efetuou-se 
idêntico exercício para Portugal, www.google.pt.  

Foram realizadas diversas buscas, primeiramente com expressões de acordo com 
“atividades náuticas em Portugal”, posteriormente com expressões mais específicas 
em relação às atividades como “Surf em Portugal”, “Mergulho em Portugal”, “Aluguer 
de embarcações à vela em Portugal” e “Observação de cetáceos em Portugal”. 
Apresentamos, seguidamente, as primeiras três propostas de oferta obtidas em cada 
busca. 

 

Com a expressão Francesa “activités nautiques au Portugal”, surgiram diversas 
“respostas”. De referir que em algumas destas, o website tinha também o idioma 
Português e vários outros, como Inglês, Castelhano e Alemão. 

! A primeira resposta foi a plataforma web AZUREVER50 originária de França, que 
apresenta diversas atividades (náuticas e não só) em 77 países do Mundo. O seu 
website está disponível em seis idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Castelhano e 
Holandês. Esta Plataforma possui um website que permite a possibilidade de busca de 
um diverso leque de temas, sobre diversos países e regiões, como: Artes e Cultura, 

                                                        

 

 

49 www.repmaritima.com  
50 www.azurever.com/visiter/portugal/croisieres-et-activites-nautiques  
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Excursões e Visitas Guiadas, Gastronomia, Eventos e Espetáculos, Desporto e Aventura, 
Atrações, Beleza e Bem-estar”, Transportes e Transferes, Cruzeiros e atividades náuticas. 

Considerando a temática “Cruzeiros e Atividades náuticas”, a plataforma identifica, 
em Portugal, a oferta de apenas 4 atividades náuticas, manifestamente inferior à 
oferta apresentada em França, 26 atividades, Espanha, 18, Alemanha, 11, Inglaterra 6 
e Holanda 6. A oferta que regista maior procura em Portugal através deste website 
(34º lugar das atividades náuticas), é a realização de um cruzeiro na costa Algarvia, a 
bordo do “navio pirata “Leãozinho””. As outras atividades são “Passeio de barco de 
um dia sobre o Rio Douro”, “Viagem de 4h sobre o Tio Tejo” (com entrada centro 
cidade e saída no Parque das Nações) e “Observação de golfinhos e baleias na 
Madeira”. De referir que não apresenta nenhuma atividade náutica classificada como 
“Desporto e Aventura”. 

Considerando ainda esta temática dos Cruzeiros e das atividades náuticas em geral, 
França, por exemplo, tem expostas neste website 26 atividades (e ainda mais 6 
classificadas como “Desporto e Aventura”), enquanto Espanha tem 18 (mais 5), 
Alemanha 11, Inglaterra 6, Holanda 6, Irlanda 1. 

! De seguida foi apresentado um link para um website onde se referem atividades de 
Surf e outros desportos no Porto e norte de Portugal51, sendo que este website está 
indiretamente ligado ao Turismo de Portugal que aparece também, e de forma mais 
direta, ligado ao website visitportugal52, que consta igualmente no TOP 10 das 
sugestões do google.fr.  
VISITPORTOANDNORTH é um website disponível em seis idiomas (Francês, Espanhol, 
Português do Brasil, Alemão, Inglês e Italiano), que apresenta uma larga variedade de 
atividades náuticas a realizar na região do norte, incluindo atividades no interior, em 
albufeiras e rios.  
Por outro lado, VISITPORTUGAL é um website53 que se encontra disponível para 
consulta em 10 idiomas (Português, Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, 
Holandês, Russo, Japonês e Chinês), apresentando diversas temáticas para busca de 
atividades a realizar no país, incluindo as náuticas.  

Visitportugal contém diversas atividades e programas a realizar no país, catalogados 
sob diversos critérios, possibilitando assim uma busca mais pormenorizada.  

                                                        

 

 

51 http://fr.visitportoandnorth.travel  
52 www.visitportugal.com/fr/experiencias/turismo-nautico  
53 www.visitportugal.com  
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Imagem @ www.visitportugal.com  

 

Neste website, a janela “O QUE FAZER?” apresenta um diverso conjunto de temáticas, 
entre as quais duas diretamente ligadas à prática de atividades náuticas: “Surfing” e 
“Turismo Náutico”. É, no entanto, também possível encontrar referência a atividades 
náuticas na secção “Atividades Ar Livre”.  

Para cada um destes temas, é apresentado um conjunto de sugestões/locais para a 
realização de atividades. Por sua vez, em cada um deles (numa janela individual), é 
possível encontrar mais informações, incluindo uma lista de oferta de serviços como 
“onde comer” e “onde dormir”. 

Na temática “Surfing” são apresentados três subgrupos: Surf e Bodyboard, Windsurf e 
Kitesurf e Outras Modalidades. Para cada subgrupo são apresentados diversos locais 
do país, continente e ilhas, onde se podem realizar as atividades, bem como os apoios 
locais que se podem encontrar (alimentação e estadia).  

Na temática “Turismo Náutico” podem-se encontrar resumos gerais e contactos de 
locais e atividades diversas como “Best of Algarve”, “Marinas e Portos de Recreio”, 
“Relaxar no Alqueva, o Grande Lago”, “Cascais e a Costa do Estoril”, “À descoberta 
do Funchal”, “Cruzeiros Portugal”, “Fim-de-semana em Troia”, “Horta: A marina mais 
colorida do mundo”, “Marinas e Portos de Recreio do Algarve”, “Mergulho”, “Navegar 
na costa algarvia”, “Vela, “Vilamoura e a sua marina” e “Volvo Ocean Race – a volta 
ao mundo em vela passa por Lisboa”.  

Em “Atividades Ar Livre” podemos encontrar as atividades náuticas ligadas ao Turismo 
Aventura. Aparecem referenciadas atividades como Surf (novamente), Windsurf, 
Kitesurf, Vela, Rafting, Canyonning, Canoagem, Ski-Aquático e também atividades 
como observação de aves e/ou cetáceos e Mergulho. Entre as subjanelas com 
informações gerais, é apresentada informação mais específica relativa aos 
temas/programas “Surfing”, “Observação de Cetáceos nos Açores”, “Costa 
Vicentina”, “Fim-de-semana em Troia” e “Mergulho”. 
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Imagem @ www.visitportugal.com  

 

Ainda através do website do visitportugal, pela janela “O QUE PROCURA”, 
encontramos em “Atividades” uma lista de contactos de diversas entidades (empresas 
marítimo-turísticas ou de animação turística), que podemos selecionar, por região do 
país, ou localidade, e por cruzamento de atividades. Assim, é possível escolher entre 
diversas atividades, sabendo à partida que há disponibilidade de serviços como: 
Aluguer de barcos/passeios de barco, Aluguer de motas de água, Bodyboard, 
Canoagem, Canyonning, Esqui aquático, Hidrospeed, Kitesurf, Mergulho, Observação 
de aves, Observação de cetáceos, Observação de fauna e flora, Paddlesurf, 
Parasailing, Passeios de Barco, Pesca, Rafting, Surf, Vela e Windsurf. Algumas das 
atividades estão associadas a empresas de turismo que depois articulam com outras 
de forma a oferecer o serviço solicitado. 

! A entidade que aparece com maior número de referências/respostas no TOP 10 de 
respostas é a plataforma TRIPADVISOR54 com respostas/identificação de atividades 
náuticas em geral mas também referência imediata a atividades náuticas localizadas 
especificamente em Albufeira. O website geral desta plataforma está disponível para 
45 países diferentes, sendo 19 deles europeus (de referir que não consta o idioma 
“Português de Portugal”, mas existe “Português do Brasil”). Se para a expressão 
“Activité Nautiques”, com idioma francês, aparecem 21 referências, para “Actividades 
Náuticas”, com a escolha de website brasileiro, são identificadas apenas 14 respostas, 
o que leva a suspeitar da forma como foram registadas as empresas/oferta. 
 
Outras plataformas de referência encontradas na internet, via busca francesa, foram o 
VAYACAMPING55, um website originário de Espanha, que se apresenta em sete 
idiomas (Castelhano, Catalão, Inglês, Francês, Italiano, Alemão e Holandês) e que 
disponibiliza uma lista com diversos parques de campismo na Europa e seus serviços, 

                                                        

 

 

54 www.tripadvisor.com  
55 www.vayacamping.fr/campings-avec-sports-nautiques-en-portugal-fr; 
www.vayacamping.net  
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entre os quais oferta náutica; e o TRIVAGO56 cujo website está disponível para consulta 
em 51 línguas/países e onde se encontram locais para estadia em todo o mundo, 
havendo, para cada país, a possibilidade de escolha do local segundo diversos 
critérios, sendo uma das opções “Instalações Desportivas”.  
O website do Vayacamping disponibiliza a busca de parques de campismo registados 
em Espanha, França, Portugal, Suíça, Itália e Croácia. Para Portugal (apenas 
Continental) este website apresenta 143 parques de campismo (de notar que em 2013 
estavam registados em Portugal Continental 231parques de campismo57).  
No website, escolhendo o país para onde se pretende viajar, é possível escolher ainda 
a região e pode-se realizar a procura de acordo com um vasto conjunto de serviços 
catalogados como: Animação e Atividades, Bungalows e Caravanas, Compras, 
Ciclismo e pistas de BTT, Desportos aéreos, Desportos de montanha, Desportos 
náuticos, Praia, Restauração, Admissão de animais, Internet, Facilidades para pessoas 
com mobilidade reduzida, Ideal para Grupos, etc..  
Considerando as “Atividades náuticas” tem-se para Portugal, entre os 143 parques de 
campismo, 21 estão identificados como possuindo este tipo de oferta, no próprio local 
ou nas proximidades (Tabela 21). Além desta catalogação geral, “náutica”, em cada 
parque aparece referido exatamente qual o serviço que disponibiliza, nomeadamente 
a possibilidade de realizar pesca nas proximidades de 19 parques de campismo, 
windsurf em 14, surf em 7, Vela em 6, existe uma Escola de Mergulho próximo a 5 
parques de campismo, Ski-aquático em 5, Pesca subaquática em 2 e há ainda 2 
parques que estão próximos a Marinas. 
 

Tabela 21: Lista dos Paques de Portugal com atividades náuticas representados no website 
www. vayacamping.fr. 

                                                        

 

 

56 www.trivago.com  
57 FONTE: Turismo de Portugal, I.P. 
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No motor de busca www.trivago.pt há a possibilidade de escolha do local de dormida 
segundo diversos critérios, um dos quais a referência a “Instalações Desportivas”. 
Numa busca para “Portugal”, independentemente de se tratar uma ou duas pessoas, 
ou para famílias, aparecem identificados vários locais de estadia com possibilidade 
para “Aluguer de barco” (que acreditamos ser equivalente a “passeios de barco”), 
com oferta de “Surf”, “Mergulho", “Vela” e com oferta de Ski. Cruzando a informação 
com a classificação dos locais como “Desportos Aquáticos”, temos a apresentação 
de diversos produtos com oferta integrada para “Dormida e realização de atividades 
náuticas”. No entanto, estamos cientes que o produto composto tem por vezes em 
comum o mesmo serviço relativo à atividade náutica, isto é, para diferentes produtos, 
a empresa operadora do serviço náutico é a mesma.  

  

Tabela 22: Oferta náutica em Portugal disponível na plataforma on-line TRIVAGO. 

 

 

Relativamente ao tipo de alojamento, na tabela seguinte pode-se observar a 
distribuição dos alojamentos por oferta de atividade náutica. Relativamente ao Surf, 
41% das dormidas encontram-se em Hotéis, seguido dos Aparthotéis e dos 
Bed&Breakfast. É também esta a ordem (e percentagem semelhante), relativamente 
à oferta de dormida que permite o Aluguer de Embarcações de Recreio. 
Relativamente à oferta de Mergulho, verifica-se que a terceira opção com maior 
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oferta é a Casa ou Apartamento individual. Para a prática de Vela é de notar que 
mais de 50% da oferta de dormidas é em Hotéis. 

 

Tabela 23: Oferta náutica em Portugal, disponível na plataforma on-line TRIVAGO, de acordo 
com o tipo de alojamento. 

 

 

Considerando esta análise de plataformas, refere-se aqui um caso de “não sucesso” 
na divulgação da atividade náutica – o BOOKING. Esta plataforma58 de busca de 
estadias, muito conhecida a nível mundial, tem a possibilidade de escolha do 
hotel/estadia por temas. No entanto, a busca mais próxima para a realização de 
atividades náuticas poderá ser “Hotéis para Turistas de Mochila às Costas”, “Hotéis 
para Golfe e Desportos” ou “Hotéis na praia/costa”, não havendo portanto nada mais 
concreto para a procura de estadias com oferta, ou próximas à oferta, de atividades 
náuticas.  

Durante a busca efetuada deparamo-nos também com um website que contém 
informação compilada relativa a um TOP 10 de locais para a prática de Surf em 
Portugal. O website MOMONDO  (disponível em vários idiomas) apresenta, através de 
uma imagem gráfica e com descrição textual, 10 spots para a prática de Surf em 
Portugal. Para cada spot refere o aeroporto mais próximo, um local de dormida, um 
local para refeições e uma escola de Surf, além de informação geral sobre o local, o 
tipo de vaga na praia, a direção típica do vento e a classificação da praia como 
muito ou pouco frequentada. No texto descritivo, refere ainda a envolvência do local 
dando conta, por exemplo, das zonas verdes, do turismo costeiro local, a possibilidade 
de realização de outras atividades náuticas. Os locais indicados são, em Portugal 
Continental, Espinho, Praia do Cabedelo na Figueira da Foz, Praia do Norte na Nazaré, 
Peniche, Ericeira, Praia de Carcavelos, Arrifana na Costa Vicentina, Praia do Amado 
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na Costa Vicentina e Sagres e, na Madeira, a praia do Paúl do Mar (também 
conhecida por Ribeira das Galinhas). 

 

Colocando-nos na posição de um turista Espanhol que pretenda passar férias em 
Portugal, com acesso a atividades náuticas, busca respostas à expressão “deportes 
nauticos en Portugal”. Para esta procura encontramos as seguintes primeiras respostas: 

– Como primeiro resultado, obtivemos o website associado à plataforma EASYVIAJAR59 
com referências a Portugal, principalmente à costa de Lisboa, como um local com 
muitas zonas para a prática de desportos náuticos. Menciona, em particular, a Praia 
do Guincho e a Praia Grande, referindo-os como locais de competições internacionais 
das modalidades de Surf e Windsurf e aconselha a visita nos meses de setembro e 
outubro.  

O easyviajar pertence ao grupo francês Easyvoyage mas o website em resposta à 
nossa busca apresenta-se apenas em Castelhano, não sendo possível alterar o idioma. 
É composto por links para diversos outros websites e funciona como plataforma de 
agências de viagens, companhias aéreas e de cruzeiros. Apresenta diversos destinos 
turísticos no Mundo sendo que apesenta em Portugal algumas cidades. Para cada 
cidade identifica: o que visitar, o que comer, o que comprar para levar de 
recordação, etc.. Apresenta ainda diversos produtos para fins-de-semana e propostas 
de viagens e estadias.  

– O já referido VAYACAMPING aparece como segunda resposta à nossa busca. 

– A terceira resposta é portuguesa: estoril-portugal60. O website, pertencente ao 
Turismo de Cascais e disponível em três idiomas: Português, Castelhano e Inglês, dá 
respostas a questões como “Porquê (a região)”, “O que fazer”, “Onde ficar”, “O que 
comer”. A oferta náutica passa pela apresentação do Clube Naval de Cascais e da 
Marina de Cascais e identificação das atividades vela, windsurf, surf e kitesurf como 
sendo as mais procuradas na região, referindo também a pesca lúdica. Apresentam 
ainda no website os spots mais indicados para a prática de algumas atividades: na 
Baía de Cascais, referem a prática da Vela, na Praia do Guincho, o Windsurf e Kitesurf, 
na Praia de Carcavelos e na Praia de São Pedro identificam o Surf e o Bodyboard. O 
website apresenta ainda, para a região, informações sobre locais e operadores para a 
prática de golf ou outras atividades e desportos, e o Centro de Congressos do Estoril, 
associando um conjunto de parceiros para fornecimento de serviços para a 
organização de eventos. 

Entre outras respostas/ofertas em websites com idioma castelhano, surgem também os 
já anunciados “tripadviser” e “visitportoandnorth”. 

                                                        

 

 

59 www.easyviajar.com/portugal/los-deportes-nauticos-3605  
60 www.estoril-portugal.com/es/deportes/nauticos  



  
Portugal Náutico: Centro de Competências de Náutica de Recreio 

   
 

65 

                                                         

 

No que concerne à procura na Alemanha, a expressão equivalente, 
“Wassersportarten in Portugal”, apresenta como primeiro resultado o website oficial do 
Turismo de Espanha – spain.info61 – referindo na página a expressão “Espanha, férias 
dinâmicas à beira-mar”. O website está disponível em diversos idiomas; no Português a 
tradução da expressão é “Espanha, espírito jovem no mar”. Contudo o website não 
apresenta resultados para Portugal.  

– O segundo registo é o de um hotel OZADI TAVIRA HOTEL62 que fica em Tavira e que 
apresenta o seu website em cinco idiomas: Alemão, Português, Espanhol, Inglês e 
Francês. Relativamente à oferta náutica, refere essencialmente as praias próximas, 
identificando as praias Ilha de Tavira e Terra Estreita com potencialidades para prática 
de kitesurf, windsurf e vela. Trata-se de hotel de quatro estrelas, com 77 quartos e 
suites, rodeado de campo, praia, património, cultura e golfe. O hotel disponibiliza 
restaurante, piscina, sala de fitness, um clube para as crianças e ainda, associado ao 
golf, promove pacotes especiais e possibilita reservas diretas para a prática de golf, 
cujos campos ficam mesmo ao lado do hotel. Apresenta também outros campos de 
golf, referindo a localização e paisagens associadas.  

– A terceira resposta do Google alemão é o website do YouGoDo63, disponível em 3 
idiomas: Alemão, Inglês e Francês. Como oferta náutica em Portugal apresenta cinco 
entidades com oferta de produtos e serviços na zona de lagos. O “Extreme Algarve” – 
um Surf camp que neste website apresenta o seu produto geral, promovendo-se 
também como sendo uma das melhores entidades do Algarve na formação do Surf e 
Kitesurf. A empresa “Unique Ocean Adventures” – disponibiliza equipamentos e meios 
para a prática de atividades como coasteering, kayak, mergulho, surf, stand up 
paddle e pesca na zona do Parque Natural da Costa Vicentina, oferecendo ainda 
serviços para organização de pacotes completos de atividades, com estadia incluída, 
excluindo aviões (apoio na organização do alojamento em casas próximas, transporte 
entre as atividades e o alojamento, preparação de atividades individualizadas, para 
famílias ou grupos escolares, etc.). Na apresentação neste website, a empresa deixa 
ainda indicação dos preços por atividade. O “Alentejo Surf Camp” – apresenta-se 
como um bom local para grandes grupos, espaçoso, com serviços (além da 
acomodação e aulas de surf) que incluem a organização de Surf Trips, Surf Tours e 
outras atividades ao ar livre, como por exemplo ensinar a nadar – essencial para fazer 
surf. Apresentam também nesta publicação os diferentes valores, consoante a época, 
para pacotes de uma ou duas semanas no surf camp. A quarta oferta é um operador 
em Lagos que aluga embarcações, com ou sem skipper. Neste caso não há 
apresentação do produto – não diz que tipo de embarcação é, quantas tem 

                                                        

 

 

61 www.spain.info/de/reportajes/espana_espiritu_joven_en_el_mar.html  
62 www.ozaditavirahotel.com/m/de/praias.html  
63 www.yougodo.com/de/andere-extreme-Wassersportarten-in-
Lagos/Search.aspx?l=2267226&d=100&c=26  
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disponíveis ou os valores do aluguer. A quinta referência é a um operador “Global 
Surfing Holidays” que organiza viagens por todo o mundo para kitesurfers, não 
referindo nada em particular sobre Portugal. O website YouGoDo contém o registo de 
várias atividades e programas, compostos e não compostos, apresentados 
diretamente pelos operadores de qualquer país, que se podem inscrever 
gratuitamente e publicitar assim a sua oferta. O website também apresenta, além das 
ofertas de atividades, links para oferta de hotelaria nos locais procurados – associada 
à votação do tripadvisor – e para empresas de aluguer de viaturas.  

No TOP 10 das respostas obtidas, pode-se ainda referir que a segunda alusão a uma 
entidade portuguesa é ao “visitportugal” e que se encontra também um website 
alemão, com referência a diversos (mais de 100) Surf Camps64 localizados por todo o 
mundo, sendo que entre as 15 regiões mundiais representadas (maioritariamente 
Europa), aparecem descriminados “Portugal” e “Madeira”. Neste website estão 
listados 26 Surf Camps em Portugal Continental, com seis surf camps registados na 
Ericeira, quatro no Algarve, dois em Peniche e dois na zona de Lisboa, entre outros. Na 
Madeira há apenas dois registos, ambos em Porto da Cruz (Santana). Este website 
funciona como uma base de dados da oferta existente, podendo-se registar um 
qualquer spot sem necessidade de associação a uma rede. Associado à 
apresentação da região onde o surf camp está localizado existe um mapa com 
indicação dos meses do ano mais propícios à prática da atividade. 

 

Na busca a partir da Dinamarca, atividades náuticas a realizar em Portugal – 
“vandsport i Portugal”, as primeiras respostas apresentaram websites com o nome 
Portugal associado, ou seja, tratam-se de ligações a páginas com diversa informação 
relativa a todo o país. 

– A primeira resposta encaminha para Portugal.dk65, mais especificamente para uma 
janela associada ao Algarve, referindo que possui boas praias para a prática de surf e 
kitesurf e que se trata de uma zona em Portugal com muitos locais para prática de 
mergulho, a vários níveis de perícia e profundidade. Apresenta uma breve descrição 
da costa Algarvia, com referência a diversas zonas para passeios lúdicos e tem 
associado um parceiro para procura de hotelaria na região.  

A página Portugal.dk foi criada para a divulgação do país, a partir de experiências 
vividas pelos criadores da página e das informações recolhidas junto dos diversos 
postos de turismo nacional (tem referência ao Turismo de Portugal Alentejo, Madeira, 
Açores, Lisboa e Algarve), além das constantes atualizações de amigos e exploradores 

                                                        

 

 

64 www.wellenreiten.de; wellenreiten significa surf 
65www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.portugal.dk%2Falsidige-
algarve&ei=AC2FVZSrBMjkUc-aqpgB&usg=AFQjCNF4dqlx5UR1OIoiHDrwKBaz-
m8SKw&bvm=bv.96339352,d.ZGU  
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que partilham os comentários (não se conseguiu descobrir a nacionalidade dos 
criadores do website).  

Tratando-se de um website com janelas tão díspares como Algarve, Açores, Lisboa, 
Costa Lisboeta, Madeira, Centro de Portugal e Norte de Portugal e disponibilizando a 
função “Procurar”, efetuou-se uma busca dentro do website por “vandsport” – 
desportos náuticos. Obtiveram-se 17 respostas, relativas a diferentes regiões, com 
identificação de diversas modalidades, que vão desde a identificação do Algarve 
(identificado em diferentes janelas) para a prática de surf, mergulho, vela, esqui 
aquático, windsurf e pesca desportiva; a referência a Montargil como local de 
realização de atividades náuticas (embora não especifique quais); referência aos 
Açores principalmente para observação de golfinhos e baleias, mas também para 
prática de mergulho, vela, caiaque, surf e pesca desportiva; e referência à Torreira, 
propícia para a prática da vela e windsurf.  

Sempre associado a cada localidade/zona está uma breve descrição do local com 
identificação de alguns serviços úteis, como a existência de parques ao ar livre, 
piscinas, campos de jogos, campos de golf, etc.. Além destes, são apresentados 
diversos locais de Portugal, complementando a oferta turística do website.  

– A segunda referência é dada à prática de desportos náuticos em Lisboa pelo portal 
do Portugal-live66. Este website apresenta-se em 13 idiomas e, em Portugal, refere o Rio 
Tejo como um local a visitar para prática de atividades náuticas. No entanto, na 
mesma página, refere que para uma atividade mais extensa e nas melhores 
condições, menciona que o melhor será deslocar-se a Cascais, especialmente à Praia 
do Guincho, onde está localizada a escola de Surf: Moana Surf School, para idades 
dos 6 aos 60 anos.  

A página refere ainda que esta (entre Lisboa e Cascais) é uma região privilegiada, 
que contém um vasto leque de atividades a realizar além do Surf – são apresentadas 
atividades como golfe, equitação ou passear pela Serra de Sintra, referindo-se 
também as vistas sobre as paisagens e a vida noturna de Cascais, Estoril e Lisboa.  

O website contém diversos links para várias zonas de Portugal, todas as regiões NUT II 
(incluindo ilhas), mais Douro e Porto mas é a cidade de Lisboa que apresenta mais 
detalhe na descrição dos locais, arquitetura, monumentos, alimentação, atividades, 
vida noturna. Pela janela de busca disponível, procurando por “náuticas”, não se 
obtiveram resultados, mas a palavra “aquáticas” resultou em quatro respostas: uma 
referente ao Jardim Botânico da Ajuda, outra ao Oceanário de Lisboa, uma referente 
ao Algarve, onde se pode ler que na primavera, verão e finais do inverno são épocas 

                                                        

 

 

66 
www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact
=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.portugal-
live.com%2Fdk%2Fportugal%2Flissabon%2Fvandsport.html&ei=AC2FVZSrBMjkUc-
aqpgB&usg=AFQjCNEh4PlIjsEP0277-SWgtQ8yM9roRQ&bvm=bv.96339352,d.ZGU  
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convidativas para a prática de vela e de desportos aquáticos, acolhendo por isso o 
Campeonato Internacional de Kite-Surfing, no Alvor e os campeonatos mundiais de 
Powerboat, em Portimão.  

– A terceira resposta à busca de atividades náuticas em Portugal a partir da 
Dinamarca é dada pelo website portugalnyt67, que se apresenta em três idiomas: 
Dinamarquês, Inglês e Português. O idioma Português serve apenas para 
apresentação do contexto da existência da página e para a referência a que os 
conteúdos são colocados com a contribuição de promotores de férias, e outros 
parceiros, para a elaboração de uma base de contactos sobre aluguer de 
automóveis, passagens de avião, pacotes de férias, apartamentos de lazer e hotéis. 
No fundo, este website é um local de encontro em língua dinamarquesa para todos 
aqueles que se interessam por Portugal. Atualmente, e devido ao constante 
crescimento em Portugal da comunidade escandinava, apesar do idioma, o website é 
visitado por Dinamarqueses, Suecos e Noruegueses. 

Relativamente às atividades náuticas, apresenta duas referências diferentes, embora 
uma delas refira diversos locais e outra um evento, já desatualizado (data de 2012). 
Assim, na primeira referência, tendo como ponto de partida a cidade de Lisboa e 
deslocação de comboio, são abordadas as praias de Carcavelos, Parede, Estoril e 
Cascais. De carro, aconselha a praia do Guincho (5 km de Cascais e a 40 km de 
Lisboa), Praia da Adraga, Praia Grande e Praia Maca. E um pouco mais ao norte 
sugere a Ericeira (a 50 km de Lisboa), Santa Cruz (a 65 km de Lisboa), Foz do Arelho (a 
95 km de Lisboa) e São Martinho do Porto (a 100 km de Lisboa). Relativamente à Foz 
do Arelho, é a única que tem referência à existência de uma escola de surf e 
possibilidade de realizar outras atividades náuticas (embora não especificando quais).  
A segunda referência é relativa às provas de competição de Bodyboard em Portugal, 
realizadas em Sintra (mas já decorreram no ano de 2012).  

 

Na busca ao Google Sueco pela expressão “vattensporter i Portugal” as duas primeiras 
referências são relativas à oferta do tripadvisor e a terceira é “madeira-portugal”.  

– Na primeira resposta do tripadvisor68, são apresentadas 30 ofertas, todas com 
votação máxima (5 valores), agregadas pela designação “Passeios de barco e 
desportos náuticos”, que cobrem quase todo o país, desde norte a sul e ilhas, litoral e 

                                                        

 

 

67 
www.portugalnyt.dk/blogs/nytfraportugal/archive/tags/vandsport+i+Portugal/
default.aspx  
68www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac
t=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.se%2FAttractions-
g189100-Activities-c55-
Portugal.html&ei=k6qCVe2CJPG1sQTRk6q4Cw&usg=AFQjCNEsciZ6ZmICE80BxDi
5TkGdlE85mw&bvm=bv.96041959,d.d24  



  
Portugal Náutico: Centro de Competências de Náutica de Recreio 

   
 

69 

                                                         

interior, faltando o Alentejo. São disponibilizados serviços para a realização de 
atividades como surf, canoagem, passeios de barco, vela, kitesurf, mergulho, etc. 
(Tabela 24).  

 

Tabela 24: Oferta náutica em Portugal, disponível na plataforma on-line tripadvisor, identificado 
pela busca de atividades náuticas em Sueco. 

 

 

– A segunda resposta obtida69 aparece agregada em “Atividades ao ar livre”, 
“Desportos náuticos” e nesta secção aparecem referenciadas 16 entidades, algumas 
diferentes das referidas na primeira reposta. As atividades náuticas são idênticas, 
embora em menor quantidade e distribuição de oferta, e há também referência a 
outras entidades como o Fluviário de Mora e o Sea Life no Porto. 

– A terceira resposta refere-se a um aparthotel70, localizado na ilha da Madeira, mais 
precisamente em Paul do Mar (Paul do Mar Aparthotel). Com um website disponível 
em 13 idiomas, este aparthotel de 4 estrelas, com 57 estúdios e 3 apartamentos de um 
quarto, 3 piscinas, restaurantes e bares e spa, refere o local como ótimo para a prática 
de surf e outros desportos aquáticos, como body board, windsurf e mergulho, referindo 
que vários surfistas profissionais europeus consideram Paul do Mar entre o top dos 
pontos de surf Europeus. No entanto, as ofertas do hotel para a realização de 
atividades náuticas passam apenas pela realização de passeios no mar, num barco 

                                                        

 

 

69www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uac
t=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.se%2FAttractions-
g189100-Activities-c61-t184-
Portugal.html&ei=k6qCVe2CJPG1sQTRk6q4Cw&usg=AFQjCNF_i2NBJkKC0OXYK
OyM-SUU-xg_SQ&bvm=bv.96041959,d.d24  
70www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uac
t=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.madeira-
portugal.com%2Fhotelpauldomar%2Fse%2Fwater.html&ei=k6qCVe2CJPG1sQTR
k6q4Cw&usg=AFQjCNETwPdcyhn0ssyi37ZQXZaBkcF80w&bvm=bv.96041959,d.d
24  

!"#$ %&'()'('* %&')&*+,
-.&(&/"+

0+#*"12) 3&441+ 3&55+()64+67&#.)-6
875+#9&:;)64+6.+<=.+)56

>('45"#$-
?(<+5"#$

@)#<+ A A A A6B9+1&6'&6CD*"&E

%+'<#)6 A A A A

F(57)& A A

G1*&#9+ A A A A

0&4+(#& A A

G:)#+5 A A

!"#$%&

'()*++



  
Portugal Náutico: Centro de Competências de Náutica de Recreio 

   
 

70 

                                                         

tradicional de pesca. O embarque é feito na doca em frente ao hotel, que durante 
muitos anos era a única forma de acesso à localidade de Paul do Mar. O hotel 
oferece ainda a possibilidade de realização de atividades como parapente, Jeep 
safari, passeios guiados pela Levada do Paul, participação em atividades como a 
vindima ou corte da banana e a possibilidade de aluguer de bicicletas.  

 

Na busca de oferta de atividades náuticas em irlandês, “spóirt uisce sa Phortaingéil”, 
encontra-se em Portugal, como primeira resposta, a empresa de surf Jah-Shaka Surf – 
SurfLodge71. Esta empresa é um surf camp que promove o surf na costa Algarvia. Tem 
sede em Lagos e apresenta seis possíveis locais para estadia, desde o campismo até 
alojamento em apartamentos familiares. Auto intitula-se como criadora do único Guia 
digital sobre as praias para a prática de surf no Algarve. Oferece diversos programas, 
para casais, famílias, grupos de amigos ou individuais, que vão desde apenas surf e 
alojamento, ou com integração de outras atividades náuticas como mergulho, 
observação de cetáceos, passeios de barco à vela, pesca, jet-ski, paddle, caiaque, 
aulas de windsurf ou de kitesurf, etc., ou atividades não náuticas, como passeios a 
cavalo, para-quedismo, escalada, provas de vinho paintball, etc.. De referir que este 
website sita como fontes de apoio o Turismo de Portugal, a Federação Portuguesa de 
Surf e a Capitania do Porto de Lagos. 

As restantes respostas não revelam nenhuma atividade náutica em Portugal, 
apresentam projetos educativos/escolas onde se pretendem promover as atividades 
náuticas, outros links para temas marginais. Uma outra referência a Portugal aparece 
na quarta resposta, onde há uma nota relativamente à prova da Volvo Ocean Race72 
que teve passagem em Lisboa.  

 

Finalmente, em Inglês, provavelmente o idioma mais usado no motor da Google, 
efetuou-se a procura de “Water sports in Portugal” no Google.co.uk. 

– Como primeira resposta neste exercício de busca, obteve-se um anúncio da algarve-
seafaris73, uma empresa a operar na Marina de Vilamoura desde 1976 e que realiza 
cruzeiros junto costa Algarvia bem como se dedica à organização de saídas para 
prática de Pesca Desportiva.  

Atualmente dispõem de um catamaran, com 19 metros de comprimento, para efetuar 
cruzeiros na costa do Algarve, um iate de cruzeiro com 18,5 metros de comprimento e 
ainda um iate com 13,5 metros de comprimento, especialmente construído para a 
pesca ao Tubarão e Espadarte na costa algarvia. Além da utilização para a 

                                                        

 

 

71  http://jahshakasurf.com/ga/home/surf-camp-portugal/things-to-do-algarve/  
72 www.tg4.ie/ie/tv-listings/tv-listings.html?date=2015-05-29  
73 www.algarve-seafaris.com/portugal-sport-fishing/big-game-
fishing?gclid=CMu23uf3nsYCFUzItAodeBQAJA  
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organização das atividades – passeios marítimo-turísticos ou pesca desportiva – é 
possível alugar as embarcações para a realização de outras atividades como festas 
de grupo, eventos, congressos e reuniões, campanhas de marketing e publicidade, 
workshops ou campeonatos de pesca desportiva. 

Esta empresa tem o website disponível em Português e Inglês, mas tem também 
disponível o link para a tradução direta das páginas web para espanhol, francês ou 
alemão.  

– A segunda referência é da TRIPADVISOR74, para a empresa “Polvo Watersports 
Algarve”, que organiza passeios marítimo-turísticos e outras atividades aquáticas em 
complexos desportivos e parques aquáticos. 

– A referência seguinte é Portugal Sport And Adventure75, um website que atua como 
agência de viagens, onde se pode encontrar uma lista vasta de atividades, náuticas e 
outras, para se realizar em Portugal, continental ou ilhas, sendo as atividades dirigidas 
por diversas empresas, clubes ou associações locais.  

Esta plataforma disponibiliza a apresentação da oferta existente de duas formas: por 
atividade ou por região. Entre as várias atividades para escolha, temos as náuticas: 
canoagem, mergulho, observação de golfinhos e baleias, pesca desportiva, vela, 
stand up paddle e surf. Para cada uma destas atividades é descrita a atividade em si 
e onde se pode realizar em Portugal, devido às próprias características da atividade. 
Na maior parte dos casos são identificados locais e entidades de apoio para a 
realização da atividade, não sendo no entanto disponibilizado nenhum contacto – 
todos os pedidos de informação ou reservas são efetuados através da plataforma.  

Por exemplo, escolhendo a opção “Surfing etc” é dada indicação de locais como 
Lisboa, Peniche, Nazaré, Vila Nova de Milfontes, Figueira da Foz, Matosinhos/Porto e 
Algarve como sendo bons para a prática da atividade. Ainda incorporado nesta 
página, são apresentados links para as melhores praias de surf a norte (Vila Praia de 
Âncora, Afife, Viana do Castelo, Cabedelo, Aguçadoura, Vila do Conde, Azurára, 
Espinho, Praia do Norte, Nazaré); no centro (em Peniche: Supertubos, Santa Cruz, 
Molho Leste, Praia do Baleal, Lagide e a Praia Azul, ideal para principiantes; na Ericeira: 
Coxos, Pontinha, Backdoor, Pedra Branca, Ribeira dilhas e Praia do Norte; próximo a 
Lisboa: Praia Grande – Sintra, Praia do Guincho, Costa da Caparica, São João, São 
Pedro, Carcavelos e Santo Amaro para os mais experientes); e no sul (costa 
Alentejana: Fonte da Telha, Cogumelo, Malhão, Cabo de Sines e Zambujeira do Mar; e 
na costa Algarvia: Carrapateira, Arrifana, Praia do Amado, Zavial, Tonel, Mareta, 
Beliche, Praia do Castelejo, Monte Clérigo e Carriagem). Em cada destas três novas 

                                                        

 

 

74www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ve
d=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.br%2FAttraction_Review-g227947-
d627604-Reviews-Polvo_Watersports_Algarve-Vilamoura_Faro_District_Algarve.html&ei=Za-
FVbT0POqt7AaC54OACQ&usg=AFQjCNE-39u6c1ICdtQNSDqSR1-
CE3d9Bw&bvm=bv.96339352,d.ZGU  
75 www.portugal-sport-and-adventure.com/watersports-portugal.html  
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páginas é apresentada informação sobre o local, exemplos de campeonatos e 
surfistas importantes que tenham passado pela zona e, caso seja relevante, novos links 
para mais informação como, por exemplo, a referência a surf camps, a festivais de 
verão ou outros eventos/atividades importantes na área referida ou relativos à 
modalidade.  

Na atividade “Diving”/Mergulho, encontramos referenciados muitos locais 
interessantes para a prática de mergulho, desde o norte ao sul de Portugal continental 
e também nas ilhas. À semelhança do descrito anteriormente, a página apresenta 
primeiramente aspetos gerais sobre a prática de mergulho, “porquê mergulhar em 
Portugal”, fala da temperatura e condições da água nos diferentes locais, as melhores 
alturas do ano para a prática da atividade, etc. e apresenta páginas individualizadas 
sobre “descobre mais sobre mergulhar …” nos Açores, na Madeira, no norte de 
Portugal, em Lisboa e no centro de Portugal, no sul de Portugal e tem ainda um link 
para a apresentação de diversos centros de mergulho em Portugal, que apoiam na 
realização da atividade (para aluguer de material de mergulho e/ou aluguer de 
embarcações para a deslocação de terra até aos spots de mergulho). E 
sucessivamente, em cada atividade, um leque de informações.  

Relativamente à procura por região, em cada janela/cada região é apresentado um 
rol de atividades que se podem realizar nas imediações. Complementando as 
anteriores, há oferta de escalada, ciclismo, golfe, holística & yoga, passeios a cavalo, 
bowling, ténis, caminhadas, etc..  

O portal disponibiliza ainda links para serviços gerais como: aluguer de carro, 
alojamento, Mapas de Portugal, dicas sobre o país, e informações sobre destas e 
eventos, etc..  

Está também disponível no website a apresentação de pacotes oferta de atividades – 
diversas sugestões de atividades que se podem comprar/oferecer, para serem 
realizadas individualmente, a dois ou em família.  

Além da atividade em si, independentemente da solicitação de pacotes, ou não, 
como agência, os serviços da plataforma permitem o contacto a fim de ser 
programado um plano completo, integrado, desde a preparação das atividades 
náuticas ao alojamento, passando por dicas sobre a alimentação, etc.. 

  

No Google Português, com a busca da expressão “water sports in Portugal” apenas a 
segunda resposta é conhecida – Portugal Sport And Adventure. A primeira e terceiras 
respostas são referentes a duas empresas com atividade no Algarve.  
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– O primeiro resultado apresentado nesta busca em Inglês, corresponde à empresa ski 
molhado76, sediada na Praia da Oura, Algarve, com um website em Inglês e 
Português.  

Esta empresa promove a prática de modalidades náuticas mais ligadas à diversão, 
tais como: “parasailing”, “Jet boat rides”, “Flyfish”, “wakeboard”, esqui náutico, boias, 
mota de água, caiaque e gaivota. Organiza também passeios marítimo-turísticos para 
visita às grutas e observação de cetáceos. 

No website, a empresa apresenta os serviços/produtos de forma direta, 
individualizada, sem integração de atividades ou planos de atividades para grupos ou 
famílias. Também não disponibiliza informação sobre horários ou preços. A informação 
“extra atividades” disponível, é a existência de uma janela “links” onde se podem 
encontrar endereços para a Câmara Municipal e do Posto de Turismo de Albufeira, 
Turismo do Algarve, Instituto de meteorologia, Tabela das marés, entre outros. 

– A terceira resposta é a empresa Beach Hut Watersports77, sediada na Praia da Luz, 
(Lagos) e vocacionada para passeios marítimo-turísticos, para observação de 
cetáceos, aves marinhas e grupas, e para a realização de desportos náuticos como 
vela, windsurf, ski aquático, wakeboard, insufláveis e moto-de-água.  

A página web, em quatro idiomas (Português, Espanhol, Inglês e Francês), apresenta 
de uma forma geral as diversas atividades, incluindo os preços praticados, e 
disponibiliza também a realização de aulas nas atividades como vela, Windsurf, ski 
náutico e wakeboard, para vários níveis de aperfeiçoamento.  

 

Realizando no Google português a procura com a expressão portuguesa, “atividades 
náuticas em Portugal”, os primeiros resultados são diferentes dos anteriores, sendo 
também diferentes dos resultados da busca por “atividades náuticas” e ainda de 
“actividades náuticas” (no antigo acordo ortográfico). 

– A primeira resposta à expressão “atividades náuticas em Portugal” é referente à 
plataforma MYGON78, que apresenta oito parceiros com oferta de atividades 
náuticas. Estavam expostas propostas como: um batismo de padlle na Costa da 
Caparica (Waves4life), uma aula de surf na Ericeira (We surf), uma aula de surf na 
Costa de Caparica (Lufi Surf School), um Jantar Romântico para dois ao Pôr-do-Sol 
num veleiro no Rio Tejo (Miguel Mourão – Ocean Skiper), um passeio de veleiro para 
duas pessoas com flute de espumante no Douro (Douro 360º), um passeio num veleiro 
para seis pessoas em Lisboa (Pypas Cruises), um Pack de cinco aulas paddle em 
Carcavelos (69 Slam Surf School) ou um passeio num iate em Lisboa (Sea Luxor). 

                                                        

 

 

76 www.skimolhado.com/activities/ 
77 http://beachhutwatersports.com/  
78 www.mygon.com/#!guia/lazer-e-desporto/actividades-nauticas  
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A MYGON é uma aplicação móvel onde se anunciam promoções e descontos “de 
último minuto”, em resultado de parcerias com diversas entidades desde restaurantes, 
spas, empresas de animação, e outras, que se encontram em Portugal ou em 
Espanha. Cada entidade que se pretenda registar e anunciar os seus 
produtos/serviços paga um fee à plataforma, de acordo com a opção escolhida: 
“visualização da promoção” ou “clientes recebidos com o código da promoção”. Por 
outro lado, que distingue de outras plataformas como a Groupon, Odisseias. ou 
LetsBonus, o cliente regista-se na plataforma, seleciona uma oferta, recebe o código 
promocional por sms e só efetua o pagamento se de facto for usufruir do 
serviço/produto, pagando diretamente à entidade que promove a oferta. O cliente 
tem ainda a vantagem de, por cada atividade que usufrua, acumular pontos num 
cartão virtual, podendo vir a obter diferentes ofertas de acordo com os pontos 
acumulados (como descontos em futuras atividades ou mesmo a realização de 
determinadas atividades de forma gratuita).   

Com website disponível em Português, Castelhano e Inglês, é possível definir um 
conjunto de filtros desde país (Portugal ou Espanha), distrito, data para realização da 
atividade e Tipo de atividade que se pretende. É assim possível selecionar entre: 
Restaurantes, Bares & Cafés, Saúde & Beleza, Produtos & Serviços, Lazer & Desporto ou 
Alojamento. Depois de escolhida a temática geral, é ainda possível escolher 
subcategorias. As ofertas náuticas encontradas inicialmente encontram-se na 
subcategoria “Lazer & Desporto”. Mas, também se encontraram ofertas náuticas em 
“Actividades Outdoor em Portugal” – por entre os 19 contactos de entidades obtidos 
nesta subcategoria, dois estão ligados à náutica: Batismo de Paddle Boarding em 
Almada (Boarder Club Portugal) e Coasteering na Enseada da Mula, Sesimbra 
(Vertente Natural). Por vezes, cada entidade apresenta mais que uma oferta, por 
exemplo, o aluguer de umas horas de um veleiro apenas para um casal com jantar 
incluído, ou o aluguer para 4 a 6 pessoas, em exclusividade, para umas horas de 
passeio, ou para 2 pessoas, sem exclusividade, etc.. 

– A segunda resposta refere-se a um documento79 elaborado para o Turismo de 
Portugal em 2006, “10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do Turismo em 
Portugal – TURISMO NÁUTICO”. Este documento foi preparado no seguimento da 
identificação de 10 produtos a desenvolver pelo Plano Estratégico Nacional do Turismo 
(PENT), entre os quais o “Turismo Náutico”, pelo que contém um balanço sobre as 
Oportunidades e requisitos do mercado, a análise à capacidade competitiva de 
Portugal, ao modelo de negócio e à estratégia de desenvolvimento.  

                                                        

 

 

79www.turismodeportugal.pt/PORTUGU%C3%8AS/TURISMODEPORTUGAL/PUBLIC
ACOES/Documents/Turismo%20Nautico%202006.pdf  
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– O terceiro registo refere-se ao link do Portal do Mar80 onde consta uma lista de 
Associações de diversas entidades ligadas à náutica, portuguesas e internacionais, 
com os respetivos links para os seus endereços web. 

De referir ainda que o quarto e quinto registos são relativos ao Projeto Portugal 
Náutico. Primeiro no jornal “Tribuna das Ilhas”81, uma notícia sobre a apresentação do 
Projeto no dia 19 na cidade da Horta. Depois no website da Oceano XXI, na secção 
dos Projetos em que está envolvida. 

 

Nesta altura, procurar no Google por “atividades náuticas” é diferente de procurar por 
“actividades náuticas” (antigo acordo ortográfico). Para a primeira forma obtemos 
como respostas links para a Câmara Municipal de Cascais, Câmara Municipal de 
Viana do Castelo e para a ADN – Atividades Desportivas Náuticas de Cascais. Para a 
segunda forma, “actividades náuticas”, a ADN Cascais também aparece como 
terceira resposta, sendo a primeira a Seixalíada e a segunda a Marina de Vilamoura 
(tendo já sido descrita atrás a atividade náutica que oferece).  

– A resposta da C.M. de Cascais à busca de “atividades náuticas” é a apresentação 
no seu website82 da promoção da iniciação de diversas atividades náuticas tais como 
canoagem, surf, vela, bodyboard, windsurf, stand up paddle e mergulho. As aulas de 
batismo, a realizar ao longo do ano (em média, uma vez por mês) e em diversos locais, 
são promovidas por diferentes entidades locais, que se associaram ao projeto da 
câmara (tais como a Aquacarca Associação de Novos Desporto Aquáticos, o Clube 
Naval de Cascais, o Get Up Stand Up – GUSU, o Surfing Clube de Portugal, o Surf 
Academia e o ADN – Atividades Desportivas Náuticas), promovendo a realização de 
atividades a preços mais económicos. 

Esta informação está disponível no website da câmara em CÂMARA, ÁREAS – 
Desporto e depois em PROJETOS E INICIATIVAS – Atividades Náuticas. A este nível 
encontram-se diversas outros projetos relacionados com o Desporto em geral, futebol, 
atletismo, ginástica ao ar livre, etc.. 

O website da Câmara Municipal de Cascais está disponível em Português e em Inglês 
e apresenta uma janela com links e informações relevantes para quem pretende 
visitar a cidade, como informações sobre como chegar, onde ficar, o que fazer, o que 
visitar, etc..  

                                                        

 

 

80 
www.portaldomar.pt/NauticadeRecreio/DirectoriodeEntidades/Associacoes/in
dex.htm  
81 http://tribunadasilhas.pt/index.php/local/item/8713-projeto-portugal-
n%C3%A1utico-apresentado-na-horta   
82 www.cm-cascais.pt/projeto/atividades-nauticas  
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– A C.M. de Viana do Castelo também apresenta no seu website83 a promoção de 
atividades náuticas como o surf, wind surf, kitesurf ou bodyboard nas praias atlânticas 
e no rio Lima a prática de desportos como o jet-ski, a vela, o remo, a canoagem, a 
pesca ou simplesmente um passeio de barco. Neste caso, é apresentado, por 
atividade, uma lista de entidades locais que apoiam na sua realização. Entidades 
como escolas, clubes náuticos e empresas que estão subdivididas em grupos de: Surf, 
Bodyboard, Longboard e Paddle, Canoagem/Kayak, Mergulho, Remo, Vela, Kitesurf e 
Windsurf, Pesca, Passeios de Barco, Canyoning, Rafting, Aluguer de Embarcações 
Náuticas, Cruzeiros/Cursos de Vela.  

A informação sobre as atividades náuticas encontra-se, a partir da janela inicial da 
página web da Câmara Municipal, no menu principal em “Viver Viana”, “Turismo e 
Lazer”, a par de janelas como Festas Sra. da Agonia, Brochuras Promocionais, Entidade 
Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Postos de Turismo, Funicular de Stª 
Luzia, Percursos Culturais, Atividades Desportivas e de Lazer, Artesanato, Restaurantes, 
Alojamentos, Marina de Viana do Castelo, Espaços Noturnos, Gastronomia e Vinhos, 
Caminhos de Santiago – Caminho Português da Costa, entre outros.  

O website da Câmara Municipal de Viana do Castelo está disponível em Português e 
tem associado o serviço do “Google Translate” que efetua diretamente a tradução 
para mais nove idiomas (Alemão, Espanhol, Francês, Holandês, Inglês, Italiano, Polaco, 
Russo e Sueco). 

– O terceiro registo de “atividades náuticas” é do Clube de Praticantes ADN de 
Cascais, que tem como objeto exclusivo a promoção e organização da prática e do 
ensino de atividades náuticas, nomeadamente canoagem e vela. A resposta do 
Google é diretamente para a página inicial do clube (apenas disponível em 
Português) onde constam informações sobre as atividades a decorrer ou em agenda. 
As subjanelas da página referem-se apenas à informação relativa ao clube, às 
atividades que organizam e a documentos associados às atividades, não havendo 
referência a mais nenhum tipo de informação. 

Em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, o Clube de Praticantes ADN 
organiza o programa “Cascais Ativo”, proporcionando semanalmente (sábados e 
domingos de manhã) um programa de atividades de Canoagem, Windsurf e Padle, 
na Praia dos Pescadores. Ao longo do ano, além das aulas habituais, organiza 
também regatas e um programa de férias desportivas para a prática de canoagem. 
Outro programa que possui é o EANC – Escola de Atividades Náuticas de Cascais que, 
associado à Escola Básica e Secundária de Carcavelos (escola sede do projeto) e a 
várias outras escolas de Cascais que aderiram, desenvolveram o Centro de Formação 
Desportiva de VELA, integrado no programa de Desporto Escolar das Escolas, 
permitindo a formação dos estudantes em embarcações Optimist e Laser. 

                                                        

 

 

83 www.cm-viana-castelo.pt/pt/atividades-nauticas  
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– A Seixalíada, organizado anualmente pela Câmara Municipal do Seixal, em 
colaboração com as seis freguesias e a Associação das Coletividades do Conselho do 
Seixal, é um dos pontos altos do calendário desportivo e social do Concelho do Seixal, 
assumindo-se como a grande festa do desporto popular. Esta iniciativa é o evento 
emblemático do desporto para todos no País e um exemplo do trabalho conjunto 
entre o Movimento Associativo e as Autarquias na área desportiva. Entre os vários 
objetivos do evento estão: o desejo de movimentar o maior número possível de atletas 
federados e não federados de todos os escalões etários, sensibilizar a generalidade da 
população para os benefícios da prática regular do desporto e a promoção da 
relação entre o movimento associativo e da comunidade escolar.  

Entre as diversas atividades promovidas nos eventos encontram-se a “Pesca 
Desportiva” e “Actividades Náuticas”, dentro das quais se encontram a vela, o 
caiaque, o slalom e a canoagem, havendo várias modalidades inseridas em cada 
atividade.  

 

Seguindo a procura da oferta náutica em Portugal, pesquisamos no motor de busca 
Google do Reino Unido, Espanha e França pelas atividades específicas: Surf, Mergulho, 
Aluguer de embarcações e Observação de cetáceos. 

No www.google.co.uk procuramos por “Surf in Portugal”, “Diving in Portugal”, “Rental 
of sailing boats in Portugal” e “Whale and dolphin watching in Portugal”. Para a 
atividade Surf, é apresentada uma análise mais global do País, embora a praia do 
Baleal – Peniche, seja a terceira referência. Quanto à prática do Mergulho, as duas 
primeiras referências vão para o Algarve e a terceira apresenta diversos contactos e 
apresentação de vários spots no país. O Aluguer de embarcações está disponível em 
diversos pontos do país, no entanto nesta busca há que referir que é dada apenas 
uma referência ao Porto/norte, havendo apenas oferta de uma ER (um catamaran à 
vela). A Observação de cetáceos aparece primeiramente como oferta nos Açores, 
havendo posteriormente referência a diversos pontos das ilhas e no continente e 
reforça na terceira sugestão com o Algarve, Setúbal e Funchal. É possível encontrar 
nas Tabela 25 e Tabela 26 uma melhor caracterização dos primeiros três registos 
encontrados nesta pesquisa, para cada atividade. 

No www.google.es efetuou-se a procura por “SURF EN PORTUGAL”, “BUCEAR EN 
PORTUGAL”, “ALQUILER DE BARCOS EN PORTUGAL” e “AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y 
DELFINES EN PORTUGAL”. Os primeiros resultados para a atividade Surf dão conta de 
oferta na Ericeira e em Peniche, por esta ordem, havendo depois lugar à revista 
portuguesa “SURFportugal”, não com contactos de entidades promotoras da 
atividade, mas com informações relativas à atividade em si. Relativamente ao 
Mergulho aparece como terceira referência uma empresaem Albufeira, sendo que as 
duas primeiras apresentam spots gerais nacionais: a associação PADI que apresenta 
diversos contactos das empresas associadas e o Turismo en Portugal refere os locais, 
deixando apenas o contacto de uma entidade que aparece em forma de anúncio. O 
Aluguer de embarcações ocorre um pouco por todo o país, havendo no entanto a 
salientar que a terceira resposta é a disponibilidade de barcos casa – embarcações 
fluviais sem necessidade de carta de navegação – que se alugam no Alqueva 
(Amieira). Procurando a partir de Espanha de locais em Portugal para a Observação 
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de cetáceos obtemos os Açores como resposta nos três primeiros resultados, sendo 
que um deles apresenta diversas opções no país. A Tabela 27 contém mais 
informações sobre os resultados obtidos nesta busca. 

No www.google.fr efetuou-se a procura por “SURF AU PORTUGAL”, “PLONGÉE AU 
PORTUGAL”, “LOCATION DE VOILIER AU PORTUGAL” e “OBSERVATION DES CÉTACÉS AU 
PORTUGAL”. Para o Surf os primeiros resultados referem as zonas de Peniche, Ericeira e 
Sagres. Quanto ao Mergulho e ao Aluguer de embarcações de recreio, as primeiras 
respostas apresentam oferta em diversos locais em Portugal, continental e ilhas. Por 
outro lado, também na busca Francesa, é a partir dos Açores que existe maior oferta 
para a Observação de cetáceos. É possível encontrar na Tabela 28 uma melhor 
caracterização dos primeiros três registos encontrados na pesquisa francesa, para 
cada atividade. 
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