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Mar Alto Minho: Uma Estratégia de Valorização da Economia do Mar

A valorização da Economia do Mar no Alto Minho enquanto setor com forte potencial de
inovação, de crescimento económico e de criação de emprego, constitui um objetivo central
da estratégia de desenvolvimento do Alto Minho.
A aposta na valorização da Economia do Mar sustenta-se na forte ligação do Alto Minho ao
Mar por via da sua herança histórica e passado marítimo (terra de navegadores que se
aventuraram na grande epopeia dos Descobrimentos Portugueses; a tradição da pesca,
sobretudo do bacalhau, nos bancos da Terra Nova) e, na atualidade, no reconhecimento do
seu valor estratégico nas dimensões económica, ambiental, cultural, de investigação e de lazer.
O Mar Alto Minho constitui, assim, um espaço de aposta para o futuro.
Neste contexto, são os seguintes dois Eixos prioritários da estratégia de valorização da
Economia do Mar do Alto Minho:

I. O Mar, enquanto espaço de descoberta, aventura e lazer. Pretende-se atrair novos
fluxos de turismo náutico, através da promoção do Alto Minho, da sua frente marítima e dos
principais cursos de água como “espaços de aventura e lazer”, com condições ímpares para a
prática de atividades de desporto, lazer e turismo náutico, como atestam os seguintes fatos:
 15 praias atlânticas distinguidas, na edição deste ano, com o galardão de qualidade da
bandeira azul;
 Praia de Canto Marinho, em Carreço (Viana do Castelo) é uma das 21 finalistas das
Sete Maravilhas – Praias de Portugal, na categoria de Praias Selvagens. Ostenta, desde
1998, o galardão de “Praia Dourada”;
 Existência de uma rede alargada de atividades e desportos ligados ao mar e aos rios
claramente diferenciadora a identificadora do território, como o surf, windsurf,
kitesurf, canoagem, remo, vela, mergulho, pesca desportiva, entre outras
modalidades;
 Eventos culturais e desportivos ligados ao mar e/ou aos seus produtos com imagem
consolidada, caso do Campeonato Luso-Galaico de Surf, Bodyboard e Longboard e da
Romaria da Agonia, em Viana do Castelo, ou da Festa da Senhora da Bonança, em Vila
Praia de Âncora, Caminha;
 Tradição gastronómica baseada em pratos confecionados a partir de recursos vindos
dos rios e do mar como o arroz de lampreia, o bacalhau à Gil Eannes, a caldeirada à
pescador, o robalo na caçarola ou as solhas secas.
No contexto deste eixo prioritário, merece destaque a iniciativa âncora “Centro de Mar”, que
visa promover a atração turística e o desenvolvimento de toda a fileira náutica regional,
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articulando os atores envolvidos no sentido de posicionar a região como “Cidade Náutica do
Atlântico”.
A iniciativa “Centro de Mar”, cujo estudo de enquadramento foi coordenado pelo Prof. Ernâni
Lopes da SAER, SA, assume-se como um projeto agregador e multifuncional, que aposta no
desenvolvimento da náutica de recreio e dos desportos náuticos enquanto componentes
relevantes para o reposicionamento e a afirmação do território como região atlântica de
qualidade, com capacidade de atração da procura de produtos e serviços de turismo náutico,
sobretudo oriunda dos mercados europeus.
O conceito de “Centro de Mar” aproveita as valências estratégicas do mar, rio e serra e as
atividades económicas com elevado potencial de desenvolvimento estratégico do Alto Minho,
constituindo-se como um elemento aglutinador, integrador, estruturador, dinamizador e
configurador dessas valências e atividades. Este conceito de Centro de Mar, mais do que um
elemento físico, constitui, assim, um núcleo central intangível de conhecimento e dinamização
de um ecossistema de atividades económicas potenciadoras do desenvolvimento da região.

Turismo
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O Turismo, nomeadamente o Turismo Náutico, complementado com outras atividades de
elevado potencial, assume especial relevância nesta iniciativa pela sua transversalidade à
abordagem temática do conceito e pelo efeito estruturante e organizador do cluster de
atividades do Centro de Mar. A investigação relacionada com a água (mar e rios) pode
constituir um núcleo importante de dinamização de atividades económicas e criação de
produtos específicos para o turismo e culturas marítimas.
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Em termos de dimensionamento da procura, o Estudo de Mercado e Plano de Atividades do
arranque do Centro de Mar “Cidade Náutica do Atlântico” - Relatório final de julho de 2011
(SAER) enfatiza os seguintes aspetos (consultar anexo página 12):
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

O mercado potencial global de onde poderão ser provenientes os visitantes do
território envolvente do Centro de Mar “Cidade Náutica do Atlântico”, apresenta
um total estimado superior a 165 milhões de viagens;
Em conformidade com estudo da SAER, ao nível da náutica de recreio existe uma
procura global de 6,3 milhões (Reino Unido, França, Noruega, Suécia, Finlândia,
Holanda, Alemanha, Espanha e Portugal) de embarcações para uma oferta global
de 1,75 milhões de postos de amarração, o que significa um potencial grande para
quem oferece este tipo de serviços;
De acordo com as projeções realizadas para 2020, as dormidas no exterior, por
quatro ou mais noites para o conjunto dos países considerados, serão, entre 1.977
milhões num cenário baixo e 2.355 milhões num cenário alto. A parcela
correspondente a Portugal, no mesmo contexto é estimada entre 48.5 milhões
num cenário baixo e 57.8 milhões num cenário alto. A particularização para a
envolvente territorial do Centro de Mar “Cidade Náutica do Atlântico” permite
estimar as dormidas na região considerada entre 2415 mil dormidas e 2932 mil
dormidas (considerando igualmente o cenário baixo vs. o cenário alto);
No que respeita aos mercados-alvo, sublinha-se o mercado potencial dos
residentes no estrangeiro com viagens por mais de quatro dias, sendo mercados
prioritários a Alemanha, o Reino Unido, a França e os Países Escandinavos (em
especial a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia), havendo a considerar ainda os
“mercados de proximidade” da envolvente territorial do Centro de Mar ‘Cidade
Náutica do Atlântico’ (Portugal e Espanha). Outro mercado potencialmente
relevante é a Holanda.
A vela e o mergulho são as principais atividades praticadas no mundo inteiro,
existindo cerca de um milhão de praticantes com licença federativa na Europa. No
mercado nacional (dados de 2007) estão registados 300 mil praticantes regulares
de atividades náuticas, e 13 mil atletas federados. Na zona Norte existem 70 mil
praticantes regulares de atividades náuticas e 3 mil atletas federados.
No mercado nacional (dados de 2007) estão registados 300 mil praticantes
regulares de atividades náuticas, e 13 mil atletas federados. Na zona Norte
existem 70 mil praticantes regulares de atividades náuticas e 3 mil atletas
federados;
Viana do Castelo apresenta condições excecionais para constituir um importante
pólo de apoio à navegação de recreio, face à sua localização e características
naturais, disponibilidade de áreas, facilidade de acesso ao aeroporto e cidade do
Porto, enquadramento no projeto da Cidade Náutica do Atlântico, e, sobretudo,
pelo enquadramento logístico e de interesse turístico conferido pela sua
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envolvente, em especial da cidade e centro histórico de Viana do Castelo, que
tornam este porto diferenciável como um local de escala muito agradável.

Fonte: SAER - Estudo de Mercado e Plano de Atividades do arranque do Centro de Mar “Cidade
Náutica do Atlântico” - Relatório final julho de 2011
O Centro de Mar assume-se, assim, como um projeto agregador e multifuncional, que aposta
no desenvolvimento da náutica de recreio e dos desportos náuticos enquanto componentes
relevantes para o reposicionamento e a afirmação do território como região atlântica de
qualidade, com capacidade de atração da procura de produtos e serviços de turismo náutico,
sobretudo oriunda dos mercados europeus. De facto são mercados preferenciais os países com
maiores praticantes de atividades náuticas como a Alemanha, Holanda, França, Reino Unido,
Suécia e Espanha.
Em termos de atividades e projetos estruturantes a iniciativa “Centro de Mar” engloba: (i) a
expansão e qualificação de instalações náuticas em cooperação com os clubes desportivos; (ii)
o reforço da aposta na construção e reparação de embarcações de recreio; (iii) a promoção do
turismo náutico e a valorização de um conjunto de elementos patrimoniais e ambientais,
potenciadores da criação de novas atividades relacionadas com a valorização do Mar e de
novas competências, nomeadamente na área dos serviços à náutica.
A generalidade dos investimentos enquadrados na iniciativa “Centro de Mar” encontra-se
formalmente reconhecida na qualidade de projetos âncora do Programa de Ação da Estratégia
de Eficiência Coletiva “Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar”, promovida pela
Oceano XXI – Associação para o Conhecimento e Economia do Mar. Neste contexto, estão já
em curso - aprovados ou em vias de aprovação em candidaturas apresentados ao ON.2 – um
conjunto significativo de projetos estruturantes que corporizam a iniciativa Centro de Mar,
onde se destacam:
5

Designação Projeto

Entidade Promotora

Investimento Total (euros)

Equipamento de Remo de
Viana do Castelo

Município Viana do Castelo

2.128.708,66

Equipamento de Vela de Viana
do Castelo

Município Viana do Castelo

2.329.250,31

Equipamento de Canoagem de
Viana do Castelo

Município Viana do Castelo

1.981.570,50

Centro de Interpretação
Ambiental e de Documentação
do Mar

Município Viana do Castelo

825.094,65

Marina de Caminha

Município de Caminha

1.375.366,22

Programa de Comunicação e
Promoção do Centro de Mar

CIM Alto Minho

1.250.000,00

Total

9.889.990,34

O projeto estruturante da Marina Atlântica de Viana do Castelo insere-se igualmente na
iniciativa “Centro de Mar”, tendo a respetiva concessão de exploração sido adjudicada pela
APVC a 21 de novembro de 2011. Trata-se de uma iniciativa de investimento privado de cerca
de 5 M€ de investimento que vão permitir a criação de 513 postos de amarração. Será ainda
criada uma doca seca para estacionamento de 70 embarcações. Esta infraestrutura entre
outras terá as seguintes valências: (i) aluguer de postos de amarração, pool (subaluguer de
postos de amarração vendidos com autorização dos proprietários), ocupação da grade de
marés, estacionamento de viaturas, revenda de combustíveis, fichas elétricas para ligação ao
cais, assistência; (ii) estacionamento em seco, armazenagem a coberto de embarcações e
palamentas, serviços de alagem, lavagem de fundos, trabalhos de reparação e conservação de
embarcações; (iii) serviços de apoio às tripulações, tais como balneários, lavandaria,
restauração, comércio, entre outros.

Para além dos equipamentos acima referidos está em construção o Centro de Alto Rendimento
de Surf de Viana do Castelo, que nasce de uma candidatura conjunta do Município de Viana do
Castelo com o Instituto do Desporto de Portugal, com um valor de investimento de
1.028.200,00€.
Projetos em curso:
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Equipamento de Remo de
Viana do Castelo

Município Viana do Castelo

2.128.708,66

Equipamento de Vela de Viana
do Castelo

Município Viana do Castelo

2.329.250,31

Equipamento de Canoagem de
Viana do Castelo

Município Viana do Castelo

1.981.570,50

Centro de Alto Rendimento de
Surf de Viana do Castelo

Município Viana do Castelo

1.028.200,00
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Por fim, merece ainda referência neste âmbito a
produção do Guia “Alto Minho - Um Mundo de
Experiências Náuticas”, elaborado no âmbito do
projeto europeu NEA2 “Náutica Espaço Atlântico
2”, que envolve 23 parceiros dos países do Espaço
Atlântico. Este Guia - cuja sessão de apresentação
pública ocorrerá no dia da abertura do Fórum do
Mar (dia 10) - agrega toda a oferta de atividades
náuticas na região (20 atividades náuticas
desportivas e de recreio e 48 entidades
representadas) e promove os principais pontos de
interesse ligados ao mar, rios e montanha do Alto
Minho, possibilitando o conhecimento do
património natural, paisagístico, termal, histórico e
cultural.

Link para o guia:
http://www.cim-altominho.pt/apex/cim_am.download_documento?p_file=1341
II. O Mar, enquanto fonte de conhecimento e oportunidades económicas, em áreas
como a I&D, construção naval ou pesca, conforme pode ser evidenciado:
 - Pela qualidade da construção e reparação naval, sustentada nos Estaleiros Navais de
Viana do Castelo (ENVC), além de outras empresas mais especializadas no setor. Em
atividade desde 1944, na cidade de Viana do Castelo, os ENVC empregam
aproximadamente 650 trabalhadores, sendo o maior estaleiro de construção naval de
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Portugal e já um dos maiores da face ocidental da Europa. Desde a sua fundação que
desenvolve os seus próprios projetos, o que lhe confere atualmente uma grande
capacidade para projetar, construir, converter e reparar navios sofisticados e de
diferentes tipos até 30.000 TDW. Desde que iniciou a sua atividade já construiu mais
de 200 navios de vários tipos: batelões, rebocadores, ferry-boats, navios de pesca,
carga a granel, porta-contentores, transportadores de cimento, navios tanques, LPG,
transportadores de produtos químicos e vasos de guerra.
- Pela existência de um importante porto de mar em Viana do Castelo, em franca
expansão, relacionada sobretudo com o desenvolvimento: (i) do sector da energia
eólica e com a instalação da empresa Enercon (empresa líder no sector da energia
eólica em Portugal); (ii) da Europac Kraft Viana que labora há 35 anos em Viana e é
hoje o quarto maior produtor europeu de cartão canelado (o grupo espanhol que
desde 2005 detém a empresa, põe a fasquia ainda mais alta - a aposta é tornar a
fábrica na n.º 1 da Europa); (iii) ou de empresas que se instalam na região para
aproveitar esta infraestrutura portuária, caso da unidade de produção que vai permitir
ao grupo luso-holandês Royal Lankhorst Euronete fabricar cabos para amarração de
plataformas petrolíferas offshore, em bobines de grandes dimensões com 120 a 150
toneladas, abrindo assim portas a um novo mercado.
- Pela circunstância do Alto Minho ter conseguido estruturar e dinamizar a única
estratégia de desenvolvimento sustentável das zonas de pesca aprovada para toda a
Região do Norte (iniciativa “Litoral Norte”, no âmbito do EP IV do PROMAR),
orientando mais de 4 M€ de investimentos para o aproveitamento dos novos usos
do mar e dos seus recursos.
- Pelo reconhecimento que tem vindo a merecer a qualidade de projetos promovidos
no âmbito da iniciativa “Litoral Norte”, bem patente na circunstância de 2 dos 30
projetos selecionados pela Comissão Europeia em toda a União Europeia como
exemplo de boas práticas se localizarem no Alto Minho, a saber: (i) CertPiscis, criação
de uma plataforma com vista à posterior certificação das espécies migratórias do rio
Minho (sável e lampreia); (ii) Km Zero, criação da marca Km Zero, valorizando
economicamente o pescado local através da promoção dos restaurantes e mercados
enquanto locais de consumo por excelência;
Pelo desenvolvimento de projetos de I&D em áreas relacionadas com o Mar, com
destaque para a ação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, por exemplo, no
âmbito do projeto Panthalassa (SIGA – Sistema Integrado de Gestão Alimentar).

Neste âmbito, referência para as ações de valorização económica de recursos marinhos
promovidas no âmbito da iniciativa “Litoral Norte” do PROMAR. Com efeito, desde o início da
implementação da estratégia, foi dada prioridade pelo Gabinete de Ação Costeira do Litoral
Norte aos projetos que promovessem geração de riqueza e o empreendedorismo. Neste
sentido as apostas têm recaído nas linhas que contribuem para o “Reforço da competitividade
das zonas de pesca” e a “Diversificação e reestruturação das atividades económicas e sociais”,
as quais visam, respetivamente, a promoção: (i) de projetos com incidência direta na
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valorização dos produtos da pesca numa cadeia de valor estruturada; (ii) de iniciativas com
que visem o aproveitamento dos recursos naturais próprios e específicos da zona costeira. Em
resultado desta estratégia a percentagem de projetos de natureza privada que visam fins
lucrativos atinge os 70% das aprovações, situação que compara muito favoravelmente com
outras estratégias quase exclusivamente centradas no investimento público. Neste âmbito,
destaca-se, a título de exemplo, a dinamização do seguinte conjunto de projetos:

Projeto

Entidade
Promotora

ALGABIODUBO

Percurso Natural
Ambiente
Sustentável, LDA

A ARTE E O MAR
NOS SABONETES

Álvaro Torres

PROTÓTIPO DE
EMBARCAÇÃO DE
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Navalethes, Lda

SOLHA FUMADA

José Mancio
Costa, Unipessoal,
Lda

CERTPISCIS

Aquamuseu do rio
Minho _
Município de Vila
Nova de Cerveira

KM ZERO

CEVAL

Caracterização Síntese
Visa a criação de um bioestimulante vegetal formulado a partir de
algas marinhas para uso na agricultura biológica e na produção
agrícola local. As algas são processadas de maneira a ativar as suas
propriedades benéficas de imediato em fertilizante líquido adaptado
para a fertirrigação e adubação foliar. Além de inovador, este
biofertilizante apresenta diversas vantagens competitivas: recorre a
um recurso endógeno, o seu preço de venda é competitivo e
sobretudo é ambientalmente sustentável.
Visa a valorização e transformação de um recurso natural proveniente
do mar, designadamente das algas marinhas, em sabonetes. O projeto
permite a melhoria das condições de fabrico e o aumento da
capacidade de produção do promotor, o qual já se dedica a esta
atividade de forma artesanal.
O projeto visa o desenvolvimento de uma matriz e protótipo de
embarcação em fibra, em consonância com a regulamentação em
vigor, que posteriormente sirva de base à construção em série para a
substituição gradual da frota pesqueira local existente.
O projeto visa a secagem e fumagem de solha, transformando uma
espécie piscícola endógena num produto de iguaria. O peixe será
primeiro curado e fumado através do processo tradicional de
fumagem, durante várias horas, e depois será submetido a um
processo de congelação, conservando desta forma todo o seu sabor e
valor nutritivo.
Visa a definição de uma metodologia de âmbito regional com vista à
posterior certificação de um sistema de gestão da origem dos
produtos explorados na bacia hidrográfica do rio Minho, em particular
de espécies como a lampreia, o sável e o salmão.
O projeto visa aproximar todos os intervenientes que lidam direta ou
indiretamente com a atividade piscatória, dos pescadores aos
consumidores finais, de forma a fomentar uma cadeia de valor
estruturada, em torno de uma marca agregadora uma imagem de
proximidade – o “KM0”.
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CONTATOS PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Temas

Estratégia Mar
Alto Minho”

Náutica
Desportiva e de
Recreio

Contatos
- José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e
Presidente do GAC Alto Minho | 258 809 367
- José Poças Esteves, Sócio-gerente SAER | 213 030 830 e 918 780 177
- Portela Rosa, da Vianapesca, OP | 962 669 755
- Luis Ceia, Presidente do Conselho Empresarial dos Vales do Lima e Minho
| 969 862 100
- Carlos Antunes, Diretor do Aquamuseu do Rio Minho, Promotor do
projeto Certipiscis | 914 007 137
- Álvaro Torres, Promotor do projeto Arte e o Mar | 964 914 460
- Vasco Cameira, Diretor do Porto de Viana do Castelo | 258 359 505
- Rui Teixeira, Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo | 258
809 610
- Estaleiros Navais de Viana do Castelo
- José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e
Presidente do GAC Alto Minho | 258 809 367
- José Poças Esteves, Sócio-gerente SAER | 213 030 830 e 918 780 177
- Hélio Lucas, Coordenador Técnico do Clube Náutico de Ponte de Lima |
969 382 245
- Rui Rodrigues, Sócio-gerente Viana Locals | 258 325 168 ou 919 053 955
- Vasco Cameira, Diretor do Porto de Viana do Castelo | 258 359 505
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Análise dos principais segmentos selecionados: Turismo Náutico, Desportos Náuticos, Navegação de Recreio
Factores de Dimensão e Mercados Emissores

Características dos Consumidores

Tendências de evolução

Turismo Náutico

Segmento

- Volume de negócios (estimativa em 2005): 173,7 mil
milhões de euros a nível mundial (10,5% do total das
receitas do turismo).
- Crescimentos previstos na ordem dos 8% a 10% ao ano
e previsão de duplicação do volume do mercado
europeu em 10 anos.
- Náutica de Recreio = 85% do total das viagens
internacionais de turismo náutico (restantes 15% Náutica Desportiva)
- A Europa Ocidental é um dos mercados mais
importantes – 74 mil milhões de euros, em 2005 (43% do
turismo náutico mundial).
Em 2004: 3 milhões de viagens internacionais por ano,
dentro da Europa (1,15% do total das viagens de lazer
dos europeus).
- Principais mercados emissores: Alemanha (25%); países
escandinavos (15%) e Grã-Bretanha (9%).

- Profissionais médios e estudantes do sexo masculino,
com idade entre os 26 e os 35 anos.
- Gasto médio: 80€/dia, no caso do praticante de
desportos tais como surf, windsurf e snorkeling;
500€/dia, quando envolve o aluguer de barcos com
tripulação ou quando realizam cursos de navegação
- Turistas com maior propensão para maiores gastos
neste tipo de viagens: alemães, ingleses, espanhóis e
franceses.

Desportos Náuticos

- A vela e o mergulho são as principais atividades
praticadas no mundo inteiro, existindo cerca de 1 milhão
de praticantes com licença federativa na Europa.
- Os maiores praticantes europeus de atividades náuticas
são: Alemanha, Holanda, França, Reino Unido, Suécia.
Espanha é um mercado em crescimento.
- No mercado nacional (dados de 2007) estão registados
300 mil praticantes regulares de atividades náuticas, e
13 mil atletas federados. Na zona Norte (NUT II) existem
70 mil praticantes regulares de atividades náuticas e 3
mil atletas federados.

- Homens e famílias de classes sociais mais elevadas,
com idade entre os 16 e os 54 anos.
- O mercado nacional tem referenciadas 93 escolas de
mergulho, 13% das quais no do Porto. Viana do Castelo
detém 3% da oferta nacional. Existem ainda 57 clubes
remo, dos quais 11% estão no Porto e 9% em Viana do
Castelo. No que respeita ao número de praticantes, o
distrito do Porto lidera com 28% (Viana do Castelo tem
16% dos praticantes). No que respeita ao surf, existem
92 clubes e núcleos federados de Surf. Caminha, Viana
do Castelo e Esposende têm no total 5 praias
referenciadas para surf. Viana do Castelo possui ainda
uma praia reconhecida a nível internacional para a
prática de kitesurf e outros desportos de vento. A
canoagem conta com um número crescente de adeptos;
tendo vindo a atingir um nível cada vez maior de

- A nível mundial, nomeadamente a nível
europeu, os estudos são unânimes na
afirmação de que o Turismo Náutico (que
inclui os Desportos Náuticos e a Navegação
de Recreio) é um mercado em crescimento.
Segundo o PENT, tendo como referência o
ano de 2004 e o crescimento histórico
registado (8% a 10%), a manterem-se as
mesmas taxas, em 10 anos o volume do
mercado europeu teria mais do que
duplicado, nomeadamente nos produtos que
introduzissem alterações. Para Portugal, por
se encontrar num estágio mais atrasado face
aos seus principais concorrentes e pelo seu
elevado potencial, prevê-se uma taxa de
crescimento superior, “crescimento anual
acumulado de 11%, com um incremento
linear de 175%”.
- O turismo náutico é um segmento que
verifica uma procura crescente a nível
mundial e europeu.
- Dentro do desporto náutico, a nível
mundial, destacam-se a vela, o mergulho e a
pesca pelo elevado número de praticantes
envolvidos.
- A vela, a canoagem/caiaque, o remo, a
motonáutica e o windsurf apresentam
evoluções positivas nos últimos anos,
esperando-se ainda um aumento da prática
do mergulho em águas mais frias em
detrimento das águas quentes, podendo
Portugal começar a posicionar-se como um
mercado de destino alternativo

Segmento
Navegação
Recreio

Factores de Dimensão e Mercados Emissores
de

- O sector tem verificado um crescimento constante ao
longo dos últimos anos.
- Na Europa existiam, em 2006, cerca de 4.500 marinas,
1.750.000 postos de amarração e 6,3 milhões de
embarcações. No mundo estima-se que existam cerca de
25 milhões de embarcações.
- Os principais países emissores (que detém maiores
frotas), para embarcações até 24m de comprimento são
os Estados Unidos da América, a Itália, a Suécia, a
Finlândia, a França, e a Noruega.
- França tem registo de 885 mil embarcações,
apresentando o mercado uma taxa de crescimento
média anual de cerca de 2%
- O Reino Unido (dados de 2009) conta 1.099 mil
embarcações, 6% das quais se encontram estacionadas
no estrangeiro
- A frota espanhola (dados de 2009) conta com 220 mil
embarcações de recreio, e regista um crescimento
médio anual perto dos 7% entre 2003 e 2005. As
embarcações com menos de 8 metros constituem 87%
do mercado. A procura está centrada em 3 grandes
regiões: Barcelona, ilhas Baleares e Madrid
•
O
mercado
nacional
regista
92.346
embarcações, apresentando um crescimento de 96%
face a 2004. o Norte tem 16,6% das embarcações
registadas a nível nacional e 15,9% dos navegadores de
recreio. Viana do Castelo conta com 648 embarcações,
registando uma estagnação da procura.
•
Os principais mercados da procura são a
França, o Reino Unido, a Alemanha, a Holanda, e os
mercados de proximidade.

Características dos Consumidores
profissionalismo.
- Em média uma embarcação leva 3,5 tripulantes,
permanece cerca de 2 dias em porto e o gasto médio
diário por tripulante é de cerca de 75€. Para os que
apenas visitam o gasto médio por nauta varia entre os
15€ e os 20€.
- Os nautas saem em média 17 vezes por ano, e têm 55
anos.
- Os nautas que procuram as marinas e portos
portugueses são, tipicamente, homens entre 35/ 64 anos
de idade, ainda que se verifique uma tendência para o
aumento substancial de mulheres. O seu gasto médio
diário é de 78€.
- França, Itália e Espanha são os principais players deste
sector. Novos mercados são a Grécia, a Croácia, a
Turquia e a Tunísia. Portugal apresenta um baixo índice
de posto de amarração por cada mil habitantes em
comparação com os mercados de destino tradicionais.
•
Em França, dos 160 mil postos de amarração
oferecidos, cerca de 25% situam-se na Bretanha, que
dispõe de 32,3 mil amarrações e 1.000 postos de
amarração a seco.
•
O Reino Unido e as Ilhas do Canal oferecem 49
mil postos de amarração, verificando uma escassez da
oferta de postos de amarração para a procura que têm.
•
Espanha oferece 127 mil postos de amarração,
11.679 dos quais na Galiza (marinas e portos de recreio
de Baiona, Vigo e Portosín).
•
Portugal tem uma oferta atual de 13.658
postos de amarração, verificando-se a constatação de
escassez generalizada de oferta. Face à ARRP da Cidade
Náutica do Atlântico, é de realçar a competitividade da
Marina Porto Atlântico pela maior proximidade face à
cidade e aeroporto internacional do Porto, mas a sua

Tendências de evolução
- Verifica-se a tendência de crescimento da
procura mundial de embarcações de recreio.
- A procura de serviços de hibernação das
embarcações tem também sido crescente,
nomeadamente a procura de locais de
hibernação mais próximos dos destinos de
Verão e locais de acostagem para megaiates, dotados de serviços de alta qualidade
nas proximidades
- Face a esta evolução, alguns indicadores
levam a inferir da escassez da oferta
europeia para este sector.
- Para além da frota estrangeira residente
existe ainda uma importante potencial frota
estrangeira em rotas de passagem no
Atlântico, estimada, em 2006, entre 10 mil e
15 mil embarcações.
- Viana do Castelo apresenta condições
excecionais para constituir um importante
pólo de apoio à navegação de recreio, face à
sua localização e características naturais,
disponibilidade de áreas, facilidade de
acesso ao aeroporto e cidade do Porto,
enquadramento no projeto da Cidade
Náutica do Atlântico, e, sobretudo, pelo
enquadramento logístico e de interesse
turístico conferido pela sua envolvente, em
especial da cidade e centro histórico de
Viana do Castelo, que tornam este porto
diferenciável como um local de escala muito
agradável.
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Factores de Dimensão e Mercados Emissores

Características dos Consumidores

Tendências de evolução

localização “encravada” no porto de Leixões torna-a
menos atrativa do que as existentes (e previstas) em
Viana do Castelo.
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