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1. projecto europeu NEA2 
breve caracterização 

O projecto NEA 2 visa o desenvolvimento sustentável e coordenado do 
conjunto da fileira náutica nas regiões da faixa atlântica, através de um 
reforço de cooperação baseado em três eixos temáticos: o 
desenvolvimento económico, a protecção do ambiente, a coesão social 
  
Impulsionado por 24 parceiros europeus, 10 regiões atlânticas, 5 Estados 
membros, durante um período de 4 anos, o NEA2 foi aprovado pelo 
Programa de Cooperação Transnacional Espaço Atlântico (POCTEA) e 
beneficia, como tal, de uma subvenção FEDER. Este projecto persegue o 
sucesso alcançado pelo seu antecessor, Nautisme Espace Atlantique, 
projecto INTERREG IIIB que reuniu 11 parceiros com um objectivo comum: 
o desenvolvimento coordenado do turismo náutico. 
 
POCTEA – http://atlanticarea.ccdr-n.pt  | NEA2 –  www.nea2.eu    
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1. projecto europeu NEA2 
estrutura financeira e administrativa 

ORÇAMENTO: 4.721.137,00 € | FEDER: 3.068.737,00 € 
  
CHEFE DE FILA  
Conseil Régional de Bretagne (FR) 
  
COORDENAÇÃO TÉCNICA 
Nautisme en Bretagne (FR)  
  
COORDENAÇÃO TEMÁTICA  
Inovação e Desenvolvimento Económico : Cornwall Development Company (UK) 
Protecção e Valorização do Meio-Ambiente : Intercéltica (PT) 
Coesão Social : Conseil Général du Finistère (FR) | Nautisme en Finistère (FR) 



 
ACÇÕES “ECONOMIA” 
Observatório do Sector Náutico 
Guia de Turismo Náutico da AMP  
 
 
 
 

ACÇÕES “AMBIENTE” 
Guia Gestão Ambiental de Centros Náuticos 
Brochura Ambiental com atletas Alta-Competição 
Guia Gestão sustentável de Eventos Náuticos 

 

1. projecto europeu NEA2 
acções desenvolvidas pela intercéltica 



ACÇÕES “SOCIAL” 
1º Intercâmbio Luso Galaico Vela Adaptada 
Regata Solidária “Pirilampo Mágico” 
“Momento da Náutica”- Fórum do Mar 

 
 
 
 

   ACÇÕES “TRANSVERSAIS” 
   Jogos Náuticos Atlânticos - Viana do Castelo 
   1ª Conferência Europeia Náutica Espaço Atlântico - Brest 
  
 

 

 

1. projecto europeu NEA2 
acções desenvolvidas pela intercéltica 



ENQUADRAMENTO: 
 
O estudo “A Náutica como motor de desenvolvimento da região Norte”, 
promovido pela INTERCÉLTICA, foi aprovado pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte no âmbito do 
Programa ON (Operação Norte) – Medida 1.4 – Valorização e Promoção 
Regional e Local. NUT II – Região Norte  
 
Complemento das Agendas Regional do Turismo e do Mar 
 
Comissão acompanhamento: ADETURN, IPTM, APICAN, APPR, AGAN, 
ANETURA, AORN, EMAM e CCDR-N. Equipa técnica: NML, Lda. 
 

 

 

2. A Náutica como factor de 
desenvolvimento da região Norte  



2. A Náutica como factor de 
desenvolvimento da região Norte  

 

 
OBJECTIVOS GLOBAIS: 
 
1) Inventariação dos agentes ligados à náutica 
 
2) Concepção de um plano de acção, com medidas e acções respectivas, 
tendentes ao desenvolvimento e qualificação do sector 
 
3) Priorização do investimento necessário ao desenvolvimento do sector 
 
4) Edição de documentação que vise a promoção de mecanismos 
tendentes à interligação sub-sectorial tendo como destinatários o 
conjunto de agentes ligados à náutica. 
 



2. A Náutica como factor de 
desenvolvimento da região Norte  

 

 

EDIÇÕES: 



3. Referências náuticas no rio Douro 

 

 

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO DO POCINHO 

CENTRO ESTÁGIOS DESPORTOS NÁUTICOS PORTO ANTIGO 



3. Referências náuticas no rio Douro 

 

 

CENTRO NÁUTICO ENG.º EDGAR CARDOSO - FPC  
 

DESCIDA INTERNACIONAL DO DOURO - REMO 



3. Referências náuticas no rio Douro 

 

 

 
EXTREME SAILING SERIES 2012 
 



REGATA PIRILAMPO MÁGICO – DIA EUROPEU DO MAR 
 

3. Referências náuticas no rio Douro 



FÉRIAS NÁUTICAS ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

3. Referências náuticas no rio Douro 



3. Referências náuticas no rio Douro 

MARINA DO DOURO  



4. Conclusões 

 

 

1) Douro é um dos maiores rios da Península Ibérica com um comprimento total de 938 km, dos quais 

cerca de 200 km se encontram em Portugal. 

 
2) Reconhecimento pela UNESCO como Património da Humanidade: “Alto Douro Vinhateiro” e o 

“Centro Histórico do Porto”. 
 

3) O Douro é destino turístico mundial de excelência. Património, alojamento, gastronomia e vinhos.  

 

4) Potencial interface mar/hinterland pela ligação dos cruzeiros oceânicos com os fluviais.  

 

5) Porto e Norte elevada procura turística 300.000 passageiros/mês em viagens low-cost 

 

6) A Náutica como potenciador da animação turística, da coesão social, preservação ambiental e 

contribuir aumentos postos de trabalho e fixação da população residente.  
 

7) O Douro e seus afluentes – são locais priviligiados para a prática náutica (vela, canoagem, remo, 

padllesurf, rafting, canyonning,…).  

 

 



Doiro sublimado. “O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser 
à força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos 
contemplam: é um excesso da natureza. Socalcos que são passadas 
de homens titânicos a subir as encostas, volumes, cores e 
modulações que nenhum escultor, pintor ou músico podem traduzir, 
horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis da visão. Um 
universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno 
pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se 
atreve a quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora 
pasmado lá no fundo a reflectir o seu próprio assombro. Um poema 
geológico. A beleza absoluta.” Miguel Torga in "Diário XII" 



Obrigado pela V. atenção 


