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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente documento constitui-se como a candidatura da Câmara Municipal de Ovar e das entidades ligadas 

aos setores náutico e turístico com atividade no concelho à certificação da Estação Náutica de Ovar e a sua 

integração na Rede de Estações Náuticas Portuguesas, conforme processo estabelecido pela Fórum Oceano 

– Associação da Economia do Mar. 

Aliando o enquadramento geográfico do concelho e as características naturais do território – Mar, Ria e 

Barrinha de Esmoriz, à disponibilidade de equipamentos e infraestruturas de apoio à náutica, Ovar reúne 

condições para criar e promover experiências de natureza turística, lúdica e educativa que valorizem as 

tradições e dinâmicas do setor náutico do município.   

Reconhecendo estas potencialidades e valorizando o trabalho já desenvolvido ao nível da náutica por parte 

de alguns agentes no território, esta candidatura apresenta-se como uma prova do interesse e da vontade 

de desenvolver os recursos náuticos do concelho de Ovar, de criar e melhorar os serviços existentes e 

potenciar o envolvimento / trabalho conjunto com os vários agentes locais.  

Embora não tenha sido possível avançar, nesta fase, com a formalização do processo Estação Náutica de Ovar 

através da assinatura de um protocolo entre todos os parceiros foi já concretizada uma reunião de trabalho/ 

apresentação, no dia 22 de maio de 2019, e recolhidas “Cartas de Conforto” devidamente assinadas pelos 

agentes interessados. 
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I. DA ESTAÇÃO NÁUTICA 

1. Designação da Estação Náutica 

A Estação Náutica denomina-se Estação Náutica de Ovar. 

 

2. Forma Jurídica 

A Estação Náutica de Ovar poderá ser constituída como entidade protocolada entre os parceiros de direito 

privado, públicos e de utilidade pública, com base territorial correspondente ao concelho de Ovar. 

 

3. Âmbito territorial de intervenção 

Município de Ovar 

 

4. Identificação da estrutura física de acolhimento ao visitante 

Posto de Turismo de Ovar, Posto de Turismo do Furadouro e Marina do Carregal/NADO – Náutica Desportiva 

Ovarense (A Estação Náutica de Ovar utilizará os postos municipais de informação turística, bem como meios 

de divulgação de outros parceiros para partilha de toda a informação sobre a oferta de serviços náuticos dos 

seus parceiros). A criação de um Posto de Turismo no norte do concelho (Esmoriz) poderá ser uma realidade 

a considerar no próximo ano (época balnear) identificando-se, desta forma, uma nova solução e reforço para 

a divulgação da Estação Náutica de Ovar. 

 

II. DO CONSELHO DA ESTAÇÃO NÁUTICA 

1. Designação da Entidade Coordenadora 

Câmara Municipal de Ovar 

 

1.1. Forma Jurídica 

Pessoa Coletiva de Direito Público 

 

1.2. Objeto Social 

A candidatura será apresentada pelo Município de Ovar, encontrando-se as suas atribuições e competências 

definidas na Lei 75/2013, de 12 de setembro [diploma que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime 

jurídico do associativismo autárquico]. 
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1.3. Sede Social 

Praça da República | 3880-141, Ovar 

 

1.4. Pessoa Responsável na Entidade Coordenadora 

Alexandre Rosas, Vereador da Divisão da Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Ovar 

(alexandre.rosas@cm-ovar.pt), em articulação com a Técnica Superior do Serviço de Turismo da Câmara 

Municipal de Ovar, Tânia Guimarães (tania.guimaraes@cm-ovar.pt) e com o Técnico Superior da Divisão do 

Ambiente, Paulo Silva (paulo.silva@cm-ovar.pt). 

 

1.5. Principais razões que justificam a sua posição de coordenador da Estação Náutica 

A Câmara Municipal de Ovar é a entidade gestora da área territorial correspondente à Estação Náutica de 

Ovar.  

Alexandre Rosas, Vereador responsável pela Divisão da Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Ovar, 

assumirá a posição de coordenador da Estação Náutica de Ovar, uma vez que tutela vários serviços e 

equipamentos municipais com relevância para o desenvolvimento do projeto “Estação Náutica de Ovar” 

nomeadamente, o Serviço de Desporto; a Piscina Municipal e Equipamentos Desportivos; o Serviço de Ação 

Cultural e Espetáculos; o Serviço de Património Histórico e Museus; o Serviço de Carnaval; o Serviço de 

Turismo; e o Gabinete de Comunicação. 

O projeto será desenvolvido com a colaboração direta de um Técnico do Serviço de Turismo, Tânia 

Guimarães; e um Técnico da Divisão do Ambiente, Paulo Silva. 

 

Identificação dos Parceiros  

A Câmara Municipal de Ovar convocou e concretizou uma reunião de apresentação do projeto “Estação 

Náutica de Ovar”, no dia 22 maio de 2019, após a identificação de um conjunto de possíveis parceiros que 

foram convidados a marcar presença neste encontro. Algumas entidades manifestaram interesse em aderir 

à Estação Náutica de Ovar através da apresentação da Carta de Conforto devidamente preenchida.  

Entidade Tipo Carta de Conforto 
(situação a 23/10/2019) 

Câmara Municipal de Ovar Câmara Municipal Sim 

Relevância para a EN Ovar: Organização e superintendência do funcionamento da EN de Ovar. 

União de Freguesias de Ovar, S. João 
de Ovar, Arada e S. Vicente de 
Pereira 

União de Freguesias Sim 

Relevância para a EN Ovar: Em representação dos interesses da União de Freguesias de Ovar, S. João de Ovar, Arada 
e S. Vicente de Pereira. Órgão facilitador para a comunicação juntos dos parceiros com sede na união de freguesias.  

mailto:alexandre.rosas@cm-ovar.pt
mailto:tania.guimaraes@cm-ovar.pt
mailto:paulo.silva@cm-ovar.pt
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Junta de Freguesia de Esmoriz Junta de Freguesia Sim 

Em representação dos interesses da Junta de Freguesia de Esmoriz. Órgão facilitador para a comunicação juntos 
dos parceiros com sede na freguesia de Esmoriz. 

Junta de Freguesia de Cortegaça Junta de Freguesia Sim 

Relevância para a EN Ovar: Em representação dos interesses da Junta de Freguesia de Cortegaça. Órgão facilitador 
para a comunicação juntos dos parceiros com sede na freguesia de Esmoriz.  

Junta de Freguesia de Maceda Junta de Freguesia Sim 

Relevância para a EN Ovar: Em representação dos interesses da Junta de Freguesia de Maceda. Órgão facilitador 
para a comunicação juntos dos parceiros com sede na freguesia de Cortegaça. 

Junta de Freguesia de Válega Junta de Freguesia Sim 

Relevância para a EN Ovar: Em representação dos interesses da Junta de Freguesia de Válega. Órgão facilitador para 
a comunicação juntos dos parceiros com sede na freguesia de Válega 

Instituto Português do Desporto e 
Juventude (IPDJ) 

Entidade Pública Sim 

Relevância para a EN Ovar: O IPDJ, I. P., tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada para 
as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e privados, designadamente com 
organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias locais. O IPDJ, I. P., intervém na definição, 
execução e avaliação da política pública do desporto, promovendo a generalização do desporto, bem como o apoio 
à prática desportiva regular e de alto rendimento, através da disponibilização de meios técnicos, humanos e 
financeiros.  
Entidade com relevância na orientação e definição de estratégias de envolvimento da comunidade escolar e 
população local com os desportos náuticos.  

Turismo Centro de Portugal Entidade Pública Sim 

Relevância para a EN Ovar: Organismo público que tem por missão a valorização e o desenvolvimento das 
potencialidades turísticas da Região Centro, a promoção interna e no mercado interno alargado do destino turístico 
Centro de Portugal e das suas sub-regiões, bem como a gestão integrada do destino no quadro de desenvolvimento 
turístico regional.  
O número de estações náuticas criadas na Região Centro é relevante, permitindo a criação de sinergias e de um 
trabalho de promoção em rede.  

Agência Regional de Promoção 
Turística Centro de Portugal 

Entidade Pública Sim 

Relevância para a EN Ovar: Entidade responsável pela promoção regional externa com Planos Regionais de 
Promoção Turística. Em articulação com o Turismo de Portugal, contribui para a execução do Plano Nacional de 
Promoção Externa. 

Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro 

Entidade Pública Sim 

Relevância para a EN Ovar: Organização responsável pela gestão pública, coordenação de projetos e serviços 
partilhados e no exercício regional de competências descentralizadas, atuando em parcerias.  
O contributo da CIRA poderá ser essencial para a promoção da oferta náutica da Região de Aveiro e para a criação 
de um trabalho partilhado pelas Estações Náuticas já presentes no território. 

Agrupamento de Escolas Ovar Sul Entidade Pública Sim 

Relevância para a EN Ovar: Entidade com relevância para promoção dos desportos náuticos junto da comunidade 
escolar e para a definição de estratégias que deverão ser contempladas em plano escolar. O agrupamento de Escolas 
Ovar Sul, pela sua localização, poderá considerar os desportos ligados à ria ou ao mar.  

Associação Amigos do Cáster Associação  Sim 

Relevância para a EN Ovar: Associação com importantes contributos para a promoção da sustentabilidade local e 
ambiental e para a valorização da biodiversidade local.  

Clubes Náuticos / Escolas / Empresas 

NADO – Náutica Desportiva 
Ovarense 

Associação Sim 

Relevância para a EN Ovar: Associação com competências na área da náutica desportiva, com especial relevo para a 
prática da vela. Única escola de vela sediada no concelho de Ovar. 
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CENÁRIO – Centro Náutico da Ria de 
Ovar 

Associação Sim 

Relevância para a EN Ovar: Associação cujos objetivos se centram na identificação, preservação e divulgação do 
património náutico ovarense numa perspetiva museológica. Tem como missão salvaguardar e restaurar embarcações 
representativas do património náutico. 

Clube de Canoagem de Ovar Associação Sim 

Relevância para a EN Ovar:  É um dos mais recentes Clubes de Canoagem do país. Apesar da atividade do CCO não 
se limitar ao Desporto Federado, esta é sem dúvida uma das maiores valências. Único clube ligado a esta modalidade, 
sediado no concelho de Ovar. 

Red Animal Surf Store & School Operador marítimo-turístico Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Operador com oferta náutica ligada ao mar (Praia do Furadouro) e ria. Escola de Surf 
da Praia do Furadouro. 

FuraBeach Surf School Operador marítimo-turístico Sim   

Relevância para a EN Ovar:  Operador com oferta náutica ligada ao mar (Praia do Furadouro) e ria. Escola de Surf da 
Praia do Furadouro. 

Barrinha Surf School Operador marítimo-turístico Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Operador com oferta náutica ligada ao mar (Praia de Esmoriz) e Barrinha de Esmoriz. 
Escola de Surf da Praia de Esmoriz. 

Surf at Night School Operador marítimo-turístico Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Operador com oferta náutica ligada ao mar (Praia de Cortegaça) e responsável pela 
criação da marca “Cortegaça – Vila do Surf” e pelo evento “Surf at Night” (evento que não se realiza no presente). 

Be & See in Nature Operador marítimo-turístico Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Be and See in Nature promove atividades de turismo de natureza com especial destaque 
para a observação de aves diurna e noturna e observação noturna de planetas e constelações. Inclui ainda uma 
habitação turística que segue os princípios da sustentabilidade ambiental.  

Alojamento Local (c/ligação às atividades náuticas) 

Furadouro Surf Camp Alojamento local Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Alojamento na Praia do Furadouro com oferta de atividades náuticas.  

Furabeach Alojamentos Alojamento local Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Alojamento na Praia do Furadouro com oferta de atividades náuticas.  

Marias Hostel & Surf Alojamento local Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Alojamento na Praia do Furadouro com oferta de atividades náuticas.  

Watermark Surf House Alojamento local Sim 
Relevância para a EN Ovar:  Alojamento na Praia de Esmoriz com oferta de atividades náuticas.  

Ria Surf House Alojamento local Sim 

Relevância para a EN Ovar:  Alojamento próximo da Ria com oferta de atividades náuticas (parceria com agentes 
operadores locais). 

Unidades Hoteleiras 

Furadouro Boutique Hotel Beach & 
SPA **** 

Hotel Sim 

Relevância para a EN Ovar: Único hotel de 4 estrelas do Concelho de Ovar. Inclui ofertas ligadas ao turismo de saúde 
e bem-estar. Prémios e certificados atribuídos ao Furadouro Boutique Hotel Beach & SPA: 2017 Travellers Choice – 
Tripadvisor; The Green Key; Eco Hotel – Management System; Recommendation Holiday Check – 2017; Top 4 Star 
Hotel in Aveiro - Travel Myth; Bikhotel; Member of Best Boutique Hotels of the World; Luxury Travel Guide – Global 
Awards 2016 (winner). 

Aqua Hotel *** Hotel Sim 

Relevância para a EN Ovar: Hotel de 3 estrelas do concelho de Ovar. Certificados atribuídos ao Aqua Hotel: Green 
Key 2020; PME líder’18; PME Excelência’18; PME Excelência’17. 

Hotel Meia Lua*** Hotel Sim 

Relevância para a EN Ovar: Hotel de 3 estrelas do concelho de Ovar. 

Hotel La Fontaine*** Hotel Sim 

Relevância para a EN Ovar: Hotel de 3 estrelas do concelho de Ovar. 
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Numa fase posterior do processo, e caso se venha a concretizar a aprovação da candidatura, os convites para 

integrar a Estação Náutica de Ovar serão dirigidos a um número mais alargado de parceiros, incluindo a oferta 

ao nível da restauração e do alojamento local (identificação da oferta existente no concelho de Ovar – anexo II e 

III). 

III. O DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

1. PONTOS FORTES 

 Posicionamento estratégico – proximidade e facilidade de acesso a outras regiões; 

 Condições naturais de excelência e de inegável importância ambiental, social, cultural, económica e 

política. O Mar, a Ria e a Barrinha de Esmoriz são os três recursos naturais/hídricos considerados 

estratégicos no concelho de Ovar; 

 Condições naturais atrativas para a prática desportiva e lúdica da náutica – recursos naturais e clima 

favorável à prática de atividades durante todo o ano; 

 Existência de outros recursos naturais no território, atrativos e de qualidade, que potenciam a 

concretização de outras atividades de lazer e animação complementares: Parque Ambiental do 

Buçaquinho, Parque Urbano, Perímetro Florestal das Dunas Ovar Norte e Sul, Birdwatching 

(observação de aves), ciclovias, cicloturismo; 

 Oferta de uma rede diversa de instalações náuticas – são disponibilizados equipamentos e serviços 

básicos: espaço para acostagem, energia, água, tratamento de resíduos, instalações sanitárias e 

balneários, etc.;  

 O concelho de Ovar integra clubes, escolas e associações ligadas aos desportos náuticos, tornando 

possível a concretização de diversas modalidades: vela, canoagem, surf, kitesurf; stand up paddle, 

bodyboard, skimboard, passeios de barco e outras variantes desportivas náuticas; 

 Oferta gastronómica variada e uma rede permanente de mais de 70 restaurantes; 

 Crescimento da capacidade de alojamento no concelho de Ovar nos últimos 3 anos (evolução 

registada sobretudo na categoria “alojamento local”). Surgimento de novos alojamentos com 

conceito direcionado para a prática de desportos náuticos (ex. surf camps/houses); 

 Oferta de recursos turísticos complementares diversificada ao nível do património histórico, cultural, 

arquitetónico e gastronómico (ex. carnaval, património religioso de referência, Ovar Cidade Museu 

do Azulejo, produtos gastronómicos de referência e com tradição – ex. Pão-de-Ló de Ovar, entre 

outros); 
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 Existência de um espaço museológico dedicado à preservação e divulgação do património náutico 

ovarense, associação com a missão de salvaguardar e restaurar embarcações representativas do 

património náutico (CENÁRIO – Centro Náutico da Ria de Ovar); 

 Calendário de eventos do concelho de Ovar bastante variado e com atividades assinaladas ao longo 

de todo o ano, um fator complementar e de atração no território. Alguns dos eventos têm relação 

direta ou indireta com os temas náuticos;  

 Requalificação recente de alguns cais existentes no concelho de Ovar (Cais do Puchadouro, Cais da 

Pedra, Cais do Carregal, Cais da Ribeira, Cais da Tijosa e Cais do Bico do Torrão); 

 História da náutica ovarense com forte tradição. 

 Arte Xávega – duas Campanhas ainda em atividade no concelho de Ovar. 

 

2. PONTOS FRACOS 

 Escassez de estratégias de promoção do turismo náutico na região; 

 Problemas de dragagem dos canais da Ria de Aveiro com forte incidência no município de Ovar;  

 Ausência de uma oferta náutica estruturada com identificação de uma rede de parceiros 

estratégicos. Falta de cooperação e conhecimento entre os agentes económicos e associativos que 

atuam no território; 

 Oferta insuficiente ao nível do alojamento em unidades hoteleiras (o concelho inclui na sua oferta 4 

hotéis: 1 de 4 estrelas e 3 de 3 estrelas); 

 Inexistência de um sistema de coordenação e gestão da oferta náutica no concelho. Existência de 

alguma desarticulação institucional e de coordenação entre agentes que operam no mercado 

turístico; 

 Ausência de estratégia para potenciar o envolvimento e interesse da comunidade local pelas 

questões ligadas ao setor náutico. As atividades náuticas dinamizadas no concelho de Ovar não 

integram os planos de formação das escolas; 

 Insuficiente cultura marítima. Poucas estratégias em matéria de sensibilização da população jovem 

para a náutica; 

 O fenómeno “sazonalidade” é uma realidade no concelho de Ovar registando picos na procura 

durante o ano (época alta); 

 Oferta turística pouco capacitada para diferentes mercados e segmentos; 

 Necessidades identificadas ao nível da requalificação de algumas infraestruturas e equipamentos 

ligados ao setor náutico já existentes (ex. algumas limitações identificadas nas infraestruturas da 

NADO e da CENÁRIO); 
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 Ações comerciais no terreno desenvolvidas, atualmente, de forma individual pelos operadores; 

 Oferta insuficiente ao nível da náutica para público com necessidades especiais no concelho de Ovar; 

 Insuficiências registadas ao nível do atendimento ao longo de todo o ano – pouco qualificado. Faltam 

estruturas de atendimento em alguns pontos do concelho; 

 O comércio de produtos náuticos no território é escasso; 

 As infraestruturas das praias devem ser melhoradas de uma forma geral para facilitar o trabalho dos 

operadores privados e associativos, 

 Pouca visibilidade dos eventos náuticos promovidos no território. 

 

3. OPORTUNIDADES 

 Dragagem de vários canais da Ria de Aveiro, incluindo em Ovar, a partir de 2019; 

 Previsões de crescimento para o turismo até 2030. A procura turística em Portugal cresce de ano 

para ano de forma acelerada e cada vez mais diversificada; 

 Alteração dos padrões de consumo e motivações, que privilegiam destinos que oferecem 

experiências diversificadas, autênticas e qualidade ambiental; 

 O crescimento verificado no mercado internacional da náutica de recreio e a atratividade que o 

destino “Portugal” representa; 

 Nível de segurança que caracteriza o país; 

Figura 1 – Ria de Aveiro (Fonte: CM Ovar) 
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 Proximidade de alguns concelhos que não apresentam oferta ao nível do setor náutico (ex. Santa 

Maria da Feira, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis); 

 Processo de descentralização de competências do Estado para as autarquias relativo à gestão de 

praias; 

 Possibilidade de desenvolver um trabalho em parceria com as várias Estações Náuticas da Região de 

Aveiro, beneficiando das potencialidades e das ofertas de cada território. Promover a oferta turística 

náutica da região de Aveiro valorizando as particularidades de cada município. 

 

4. AMEAÇAS 

 Concorrência de outros destinos turísticos e estações náuticas com níveis de desenvolvimento de 

avançados; 

 Operadores turísticos orientados para a oferta de outros destinos; 

 Capacidade económica incipiente de alguns stakeholders locais; 

 Setor com excesso de burocracia e sujeito a um conjunto legislativo complexo; 

 Alguns desportos náuticos continuam a ser assumidos como desportos elitistas e inacessíveis; 

 Inexistência, atual, de pacotes turísticos ancorados no produto turístico náutico municipal e regional 

em comercialização nos mercados externos; 

 Risco de um desenvolvimento descontrolado do turismo náutico a nível nacional (perda de 

atratividade do produto); 

 Aumento da poluição ambiental. Falta de consciência sobre a necessidade de proteção do ambiente 

e biodiversidade.  

IV. A ESTRATÉGIA 

1. Caracterização, em resultado do diagnóstico estratégico, dos principais objetivos que 

orientam o desenvolvimento da Estação Náutica 

 Reforço da capacidade de atração do Concelho de Ovar no setor náutico, com melhoria dos serviços 

e equipamentos disponibilizados;  

 Criação de condições e incentivos para a requalificação de espaços existentes ligados à náutica e/ou 

implementação de novas estruturas de apoio; 

 Estruturação de uma oferta complementar ao turismo de sol e praia, criando e valorizando outros 

produtos turísticos; 
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 Otimização do posicionamento turístico do município, aproveitando potencialidades naturais, 

culturais, históricas e gastronómicas do território; 

 Ampliação da oferta e da rede colaborativa (pública, privada e associativa) referente às atividades 

náuticas e turísticas; 

 Valorização e projeção do trabalho desenvolvido por agentes económicos com atividade no concelho 

de Ovar nas seguintes modalidades náuticas: vela, canoagem, passeios de barco, stand up paddle, 

surf, skimboard e carpintaria naval; 

 Valorização da vertente museológica dedicada à preservação e divulgação do património náutico 

ovarense; 

 Estímulo ao crescimento das atividades marítimo-turísticas no território; 

 Aumento do tempo de permanência dos visitantes e turistas no território; 

 Definição de estratégias de promoção (internas e externas) da oferta náutica do concelho de Ovar; 

 Capacitação dos agentes locais ligados ao setor náutico; 

 Promoção da cultura náutica na atividade escolar; 

 Aumento do interesse e da participação da população residente nas várias atividades passíveis de 

serem usufruídas; 

 Implementação de atividades náuticas acessíveis. 

Figura 2 – Marina do Carregal (Fonte: CM Ovar) 
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2. Identificação da proposta de valor da Estação Náutica 

A criação da Estação Náutica de Ovar deverá ser constituída e desenvolver-se de forma a disponibilizar junto 

da população, visitantes, turistas e praticantes da náutica de recreio um conjunto de experiências e propostas 

organizadas que funcionem em rede. A otimização dos recursos náuticos já presentes no território e a 

integração de novos agentes económicos, dos quais fazem parte a oferta de alojamento, restauração, 

atividades náuticas e outros serviços/atividades relevantes para a atração de turistas são a base para a 

estruturação da Estação Náutica de Ovar.  

 

Estruturação da Oferta Náutica 

1. Organizar a oferta de uma forma completa, organizada e profissional (alojamento, restauração e 

prestadores de serviços – criação de sinergias); 

2. Criar uma oferta diversificada com a integração de várias modalidades (surf, vela, canoagem, etc.) 

que possam satisfazer turistas e que possa ser facilmente usufruída pela própria população local; 

3. Identificar e organizar uma rede de pontos de aluguer para a náutica ligeira / pontos de venda de 

equipamentos e materiais náuticos; 

4. Promover, potenciar e melhorar o calendário de eventos náuticos do concelho, criando condições 

para uma projeção de âmbito nacional e internacional; 

Figura 3 – Aula de Surf / Praia do Furadouro (Fonte: Red Animal Surf School) 
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5. Renovar/criar pequenas infraestruturas de apoio à náutica de lazer no concelho; 

6. Associar uma oferta de produtos complementares que melhorem a experiência dos visitantes e 

turistas no território. 

Promoção e Dinamização da Oferta Náutica 

7. Melhorar a visibilidade da oferta náutica do concelho de Ovar / planear ações de comunicação e 

promoção: 

a. Plataforma online 

b. Brochuras 

c. Redes Sociais 

d. Imprensa 

e. Participação em feiras de turismo 

8. Desenvolver ações anuais de apresentação da oferta náutica do concelho de Ovar junto de 

operadores/profissionais ligados ao setor do turismo (FamTrips); 

9. Incentivar a iniciação e a experimentação da náutica com iniciativas de caráter inovador, como os 

Open Days das diferentes modalidades, os pacotes de oferta de experiências, entre outros. 

Promoção da Investigação e a Formação 

10. Promover a integração da náutica no Desporto Escolar; 

11. Capacitar os agentes ligados à náutica e ao atendimento. Garantir 

um atendimento e acolhimento profissional; 

12. Promover ações de sensibilização/formação direcionadas para a 

comunidade local. 

Monitorização de Resultados 

13. Implementar estudos de satisfação – 

experiências na Estação Náutica de Ovar; 

14. Implementar Fichas de Aferição de resultados das atividades – 

síntese mensal a preencher e devolver por cada parceiro. 

 

 

 

MAR 

RIA 

Barrinha 

de 

Esmoriz 

Figura 4 – Estação Náutica de Ovar / Recursos Naturais Estratégicos 
Identificados 
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R
IA

 D
E 

A
V

EI
R

O •MODALIDADES

•Vela

•Canoagem

•Stand Up Paddle

•Passeios de Barco

•OUTRAS 
OFERTAS/SERVIÇOS

•Ancoragem (marina)

•Birdwatching

•Percursos pedestres e 
cicláveis junto à Ria

•Praia Fluvial do Areínho

• Cais: Cais do 
Puchadouro, Cais da 
Pedra, Cais do Carregal, 
Cais da Ribeira, Cais da 
Tijosa e Cais do Bico do 
Torrão

•CENÁRIO - Centro 
Naútica da Ria de Ovar 
(Núcleo Museológico e 
oficina de carpintaria 
naval)

•Aluguer de 
Equipamentos

•Aluguer de bicicletas 
(CMO - Posto de Turismo 
de Ovar / Furadouro)

•Eventos (ligados à Ria)

• Restaurantes / 
Alojamento (nas 
proximidades -
Ovar/Praia do Furadouro. 
Ver informação, em 
anexo II e III)

•ESCOLAS / CLUBES / 
ASSOCIAÇÕES

•Escola de Vela

•Clube de Canoagem

•CENÁRIO

M
A

R •MODALIDADES

•Surf

•Bodyboard

•Skimboard

•Windsurf

•Stand Up Paddle

•OUTRAS OFERTAS / 
SERVIÇOS

•Praia de Esmoriz

•Praia de Cortegaça

•Praia de Maceda

•Praia do Furadouro

•Praia do Torrão do 
Lameiro

•Percursos cicláveis e 
pedestres pela linha de 
costa (ex. Ciclovia do 
Atlântico)

•Aluguer de 
equipamentos

•Aluguer de bicicletas 
(bicicletas da CMO -
Posto de Turismo do 
Furadouro ou serviços de 
privados)

•Eventos (promovidos 
pelas escolas de surf)

•Restaurantes / Bares / 
Alojamento (nas praias e 
proximidades. Ver 
informação, em anexo II 
e III)

•Apoios de praia e para 
época balnear (wc's, 
balneários, acessos à 
praia, etc.)

•ESCOLAS / CLUBES / 
ASSOCIAÇÕES

•Red Animal Surf

•Fura Beach Surf School

•Barrinha Surf School

•Surf at Night School

B
A

R
R

IN
H

A
 D

E 
ES

M
O

R
IZ •MODALIDADES

•Stand Up Paddle

•Canoagem

•OUTRAS OFERTAS / 
SERVIÇOS

•Birdwatching

•Percursos pedestres e 
cicláveis (Passadiços da 
Barrinha de Esmoriz)

•Restaurantes / 
Alojamento (nas 
proximidades. Ver 
informação, em anexo)

OFERTA PRINCIPAL – ESTAÇÃO NÁUTICA DE OVAR 
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. Visitas Guiadas (Percurso do Azulejo + Experiência de Pintura / Visitas Guiadas à Igreja de Válega / Visitas Guiadas 

à Aldeia do Carnaval / Visitas Guiadas à Tanoaria / Visitas Guiadas a Unidades de Produção de Pão-de-Ló de Ovar / 

Visitas Guiadas às Capelas dos Passos / Visitas Guiadas ao Parque Ambiental do Buçaquinho e Barrinha de Esmoriz) 

. Património Azulejar – Ovar, Cidade Museu Vivo do Azulejo 

. Património Religioso – Capelas dos Passos, Igreja de Ovar, Igreja de Cortegaça e Igreja de Válega 

. Museus – Museu Júlio Dinis - Uma casa ovarense / Museu de Ovar / Casa Museu de Arte Sacra da Ordem 

Franciscana Secular / Museu Escolar Oliveira Lopes / Museu Etnográfico de Válega / Núcleo Museológico - Tanoarias 

/ Pólo Museu do Ar) 

. Património Natural (outros locais) – Parque Ambiental do Buçaquinho / Perímetro Florestal / Parque Urbano  

. Gastronomia – Pão-de-Ló de Ovar (existem várias unidades de produção e pontos de venda sobretudo no centro 

da cidade) 

. Artes e Ofícios – Exemplos: Arte Xávega / Tanoaria / Olaria (A Câmara Municipal de Ovar está a criar um 

regulamento de apoio às Artes e Ofícios do Concelho de Ovar – documento em consulta pública) 

. Eventos – Calendário de eventos diversificado  

 

 

OFERTA COMPLEMENTAR – alguns destaques 

Figura 5 – Jogo “Vai Passear” – Descoberta do Património Azulejar de Ovar (Fonte: CM Ovar) 
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3. Apresentação dos resultados e dos impactos esperados decorrentes da execução da 

estratégia  

Indicadores Estratégicos / Metas (2020 – 2025) 

Impactos Económicos  

 Dormidas em todo o território 

Objetivo: Aumentar a procura turística no concelho de Ovar 

Meta: 90.000 dormidas anuais (dados estatísticos de referência: INE). 

 Hóspedes Estrangeiros 

Objetivo: Captar novos públicos – mercado internacional 

Meta: 38% (proporção de hóspedes estrangeiros no concelho de Ovar- dados estatísticos de referência: INE)). 

 Estada Média 

Objetivo: Aumentar o tempo de permanência do turista no território 

Meta: 2.3 noites (dados estatísticos de referência: INE). 

 Proveitos 

 Objetivo: Aumentar os proveitos anuais nos alojamentos turísticos 

 Meta: 3.000€ (milhares) (dados estatísticos de referência: INE). 

 Satisfação dos Visitantes/Turistas 

Objetivo: Aferir que a oferta turística apresentada pela Estação Náutica de Ovar satisfaz os turistas 

Meta: A experiência seja considerada positiva por mais de 90% dos turistas que utilizam a oferta da 

Estação Náutica de Ovar (resultados obtidos através dos inquéritos de satisfação que deverão ser aplicados 

pelos parceiros). 

Impactos Sociais 

 Turismo todo o ano 

Objetivo: Melhorar a atividade turística durante todo o ano 
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Meta: Qualificar a oferta durante os períodos de época baixa. Qualificar a oferta referente ao setor 

náutico e oferta complementar (ex. eventos: Cantar os Reis, Procissões Quaresmais, Maio do Azulejo/ 

Rota do Azulejo; Festival Internacional de Marionetas, FESTA, entre outros). 

 Participação da Comunidade Local 

Objetivo: Identificar o número de utilizadores dos serviços náuticos com residência no concelho de 

Ovar    

Meta: Avaliar o impacto da oferta náutica junto da população local (através de instrumentos de 

avaliação/aferição). 

 Sociedade Inclusiva 

Objetivo: Fomentar uma sociedade inclusiva, tornando a oferta náutica acessível a todos 

Meta: Implementar, no mínimo, 2 medidas entre 2020/2025. 

 Equipamentos e Infraestruturas 

Objetivo: Melhorar ou potenciar a construção de novos equipamentos e infraestruturas ligadas ao 

setor náutico ou do turismo 

Meta: Implementar 2 ou mais medidas neste âmbito entre 2020/2025. 

 Formação 

Objetivo: Melhorar o nível de conhecimento/competências dos agentes ligados ao setor náutico ou 

do turismo 

Meta: Promover, pelo menos, 1 ação de formação/capacitação anual para o setor. 

 Satisfação dos Residentes 

Objetivo: Conhecer o nível de satisfação da população residente em relação à oferta náutica 

Meta: Avaliar o nível de satisfação da população local através da aplicação instrumentos de 

avaliação/aferição. 

Impactos Ambientais 

 Sustentabilidade Ambiental 

Objetivo: Promover uma gestão eficiente dos recursos (resíduos, água, energia) na atividade turística 
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Meta: Concretização de ações de gestão eficiente dos recursos por mais 80% das empresas da 

Estação Náutica de Ovar. 

 Consciencialização Ambiental 

 Objetivo: Desenvolver ações de consciencialização e educação ambiental 

Meta: Concretizar, pelo menos, uma ação de consciencialização ambiental por ano pelos parceiros, 

por área de negócio (ex. no mínimo, uma ação desenvolvida por operadores marítimo-turísticos). 

 Preservação dos Recursos Naturais do Território 

 Objetivo: Melhorar a atratividade do território 

Meta: Implementar mais de 2 medidas, para além das existentes, ligadas à reabilitação/preservação 

dos recursos naturais. 

4. Apresentação da estratégia de informação e comunicação da Estação Náutica de Ovar  

Considerando que a comunicação será um elemento chave para a EN de Ovar, foi elaborado um Plano de 

Plano de Comunicação que envolve várias e diversificadas formas de comunicação/divulgação, de forma a 

alcançar o público-alvo.  

 

Públicos-alvo: 

 Munícipes, com enfoque no público escolar; 

 Atletas e amantes de desportos náuticos; 

 Turistas nacionais e estrangeiros. 

 

Criação da Marca 

O primeiro passo, no âmbito da comunicação, é a criação do Logótipo e da marca Estação Náutica de Ovar, 

com as devidas normas de utilização, que será o elemento condutor entre todas as comunicações e 

divulgações.  

 

Site 

Numa primeira fase, toda a informação relativa à EN Ovar poderá ser consultada na plataforma online da 

autarquia (www.cm-ovar.pt), através da criação de um separador exclusivamente dedicado a esta temática, 

incluindo a ligação à informação turística do concelho de Ovar. Os conteúdos deverão estar disponíveis em 

dois idiomas e a informação deverá ser direcionada para o público – alvo.  
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Posteriormente, pretende-se um site dedicado exclusivamente à EN, o qual deverá ser gerido pelo 

coordenador do projeto, sendo que cada parceiro será responsável pela gestão da sua área, assumindo-se 

que cada parceiro terá um separador no site.  

 

 

Newsletter 

Criação de uma newsletter periódica de promoção e divulgação dos principais eventos da EN Ovar.  

 

Redes Sociais  

Criação de páginas no facebook e instagram, que serão geridas pelo coordenador do projeto, em estreita 

articulação com os parceiros.  

 

Conceção e execução de desdobrável  

Conceção de desdobrável da EN, bilingue, e que compile as informações relevantes, incluído um mapa do 

território com a localização dos parceiros e dos principais pontos de interesse do concelho.  

 

Conceção e execução de desdobrável para público jovem 

Conceção de desdobrável, bilingue, dedicado ao público jovem do concelho, sobre o futuro Centro de 

Formação da EN Ovar.  

 

Vídeo  

Figura 6 – Website CM Ovar  
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Criação de vídeo sobre a EN Ovar para difusão mormente digital, com recurso a drones para captação de 

imagens áreas do território, com imagens e atividades impactantes.  

 

Publicidade  

Propõe-se a elaboração de um estudo sobre meios de comunicação temáticos, nacionais e internacionais, 

para eventual publicação de anúncios publicitários. 

 

Assessoria de Imprensa  

Articulação com os Meios de Comunicação, incluindo os especializados, para divulgação dos principais 

momentos de criação e dinamização da EN Ovar, bem como das várias iniciativas dos parceiros.  

 

Merchandising  

Criação de linha de Merchandising da EN que inclua, entre outros, t-shirt’s, sweats, bonés.  

 

Nomeação de embaixador da EN Ovar 

Eventual nomeação de um ou mais embaixadores da EN Ovar, considerando que Ovar detém alguns nomes 

imponentes na área dos desportos náuticos, entre os quais, Igor Pinho. Estes embaixadores deverão 

contribuir para a divulgação da EN Ovar, realizando, por exemplo, ações junto do público mais jovem, 

contando a sua experiência e demonstrando os benefícios da prática de desportos náuticos.   

 

FamTrips  

Desenvolver ações anuais de apresentação da oferta náutica do concelho de Ovar junto de 

operadores/profissionais ligados ao setor do turismo (FamTrips).  

 

Participação em Feiras  

Divulgação da EN Ovar em Feiras de Turismo, nomeadamente na BTL, e noutras de interesse que possam 

surgir como a Expogalaecia, a FITUR e Boot Dusseldorf.  

 

 

Parcerias  

Participação em estruturas terceiras com competências no âmbito da promoção turística (ex. portal 

www.riadeaveiro.pt – gerido pela Comunidade Intermunicipal da Ria de Aveiro, ou  

https://turismodocentro.pt/ do Turismo do Centro).  

https://turismodocentro.pt/
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Trata-se de um Plano de Comunicação organizacional indicativo, que se encontra aberto, tendo em vista o 

seu aperfeiçoamento e complemento. 

 

5. Descrição das infraestruturas e dos equipamentos que integram a oferta de produtos e serviços da 

Estação Náutica e respetivas condições de acessibilidade 

A Estação Náutica de Ovar contemplará, na sua oferta, serviços náuticos dirigidos a turistas; serviços e 

atividades náuticas dirigidas à comunidade local; atividades desportivas, competitivas, recreativas e de lazer; 

e outras atividades de lazer complementares que promovam a descoberta de todo o território. 

Nomeadamente: 

 A prática/aprendizagem de desportos aquáticos lúdicos, como a vela, o surf, o bodyboard, o kitesurf, 

o skimboard, a canoagem e o stand up paddle; 

 A prática de outras atividades náuticas: jetski, sky aquático, etc.; 

 Realização de passeios de barco, atividades de observação da natureza e Birdwatching; 

 Aluguer de equipamentos desportivos e aquisição de produtos ligados à prática desportiva; 

 Marina com 210 postos de amarração para embarcações até 15 metros e outros serviços acessórios 

(ex. balneários, receção, posto de abastecimento de combustível, fornecimento de água e 

eletricidades, recolha de resíduos, etc.); 

 Área de estaleiro para estacionamento de embarcações em terra, com serviço de gruas; 

 Oficina de carpintaria naval; 

 Cinco praias vigiadas no concelho, assistência ao banhista, WC’s e balneários, estacionamento 

automóvel e para bicicletas, bares e restaurantes de praia, comércio com lojas de vestuário, 

desporto, lojas náuticas, etc.; 

 Outras atividades desportivas: ténis, natação, piscina, atletismo, ciclismo e ginásios / health club; 

 Rede de ciclovias com cerca de 50 km / parques BIAS (Bicicleta Pública de Uso Partilhado Interurbana de 

Ovar), e utilização de bicicletas de forma gratuita; 

 Oferta ao nível da restauração / Oferta gastronómica; 

 Oferta ao nível do alojamento (unidades hoteleiras, alojamento local e parques de campismo); 

 Oferta de atividades turísticas, culturais e de lazer ao longo de todo o ano (calendário de eventos 

diversificado, visitas guiadas pelo património natural, arquitetónico e gastronómico do concelho de 

Ovar; 

 Identificação da oferta ao nível dos transportes. 
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Pretende-se que o público da Estação Náutica de Ovar seja abrangente, considerando os praticantes de 

desportos náuticos (desde iniciados a experientes) e dos praticantes de charter náutico (turistas que 

pretendam usufruir de passeios de barco ou atividades ligadas ao património natural do concelho de Ovar, 

como a observação de aves, etc.). A oferta deverá também contemplar atividades de fácil acesso à 

comunidade local e ao segmento escolar, devendo ser também reforçada a oferta de atividades, por parte 

dos parceiros, para públicos com necessidades especiais. 

Os serviços e produtos identificados como oferta da Estação Náutica de Ovar deverão estar disponíveis ao 

longo de todo o ano, atendendo sempre às restrições climatéricas e de segurança que poderão ser 

identificados.  

 

6. Descrição do sistema de reservas e comercialização de alojamento e serviços 

Na plataforma da Câmara Municipal de Ovar ꟷ separador Estação Náutica de Ovar ꟷ  deverão estar indicados 

os parceiros deste projeto, os serviços prestados e os utilizadores deverão ser encaminhados para os 

contactos oficiais da entidade parceira (ex. ligação para website de parceiro de alojamento de forma a 

permitir a consulta de preços e horários). Com o desenvolvimento do projeto e consolidação da rede de 

Figura 7  – Passeio de Stand Up Paddle na Ria (Fonte: CM Ovar) 
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parceiros deverá, numa fase posterior, ser avaliada a possibilidade de criar uma plataforma online autónoma 

com sistema de reservas e comercialização de alojamento e serviços incluído. 

  

 

7. Descrição do sistema de qualidade e sua monitorização 

A Estação Náutica de Ovar pretende disponibilizar alguns documentos de apoio que sirvam para avaliar a 

qualidade dos serviços prestados pelos parceiros, identificar sugestões e reclamações e recolher dados que 

possam ser necessários para reformular estratégias e ações. 

Os parceiros da rede deverão, após cada reserva e serviço prestado, solicitar o preenchimento de um 

inquérito de satisfação online referente à experiência do utilizador na Estação Náutica de Ovar (dados a 

recolher: país e concelho de residência, duração da visita, avaliação do grau de satisfação relativamente à 

localização, horário, condições físicas do espaço, atendimento, informação prestada, serviços utilizados, 

reserva de um espaço para sugestões / reclamações, etc.). 

Deverá ainda ser considerado o preenchimento mensal de uma ficha de aferição de resultados por parte dos 

parceiros. Este documento permitirá efetuar um registo de evolução das atividades na Estação Náutica de 

Figura 8 – CENARIO – Centro Náutico da Ria de Ovar / Núcleo Museológico (Fonte: CM Ovar) 
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Ovar (indicação do nº total de atividades realizadas pela entidade por modalidade, o nº total de participantes, 

o nº de eventos realizados, entre outros dados).    

8. Referência das medidas a implementar de forma a salvaguardar a sustentabilidade ambiental da 

Estação Náutica  

Ovar situa-se na Região Centro do País (NUT II), integrando também a sub-região do Baixo Vouga (NUT III). O 

Baixo Vouga, com uma área de cerca de 1.802 km² (8% da Região Centro), é limitado a norte pelas sub-regiões 

do Grande Porto e a sul pelo Baixo Mondego. A Oeste é limitado pelo Oceano Atlântico. Segundo os Censos 

2011, tem uma população de 390.822 indivíduos, cerca de 17% do total da Região Centro. Inclui, desde Abril 

de 2008, 11 concelhos: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do 

Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos. É ainda parte integrante do distrito de Aveiro, o qual tem 2.799,5 km², 

sendo composto pelos Concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, 

Espinho, Estarreja, Ílhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Santa Maria da 

Feira, S. João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra. 

O Concelho de Ovar tem, aproximadamente, o comprimento de 20 Km e a largura de 15 Km e possui uma 

extensão de 147,5 km², repartida por 5 freguesias, com uma população residente, em 2011, de 55.398 

habitantes, distribuída por 27.799 alojamentos e com uma densidade populacional de 375.1 hab./ km². A 

poente é limitado pelo Oceano Atlântico, a nascente pelos concelhos de Santa Maria da Feira e Oliveira de 

Azeméis, a norte pelo município de Espinho e a sul pelos concelhos de Estarreja e Murtosa e pela Ria de 

Aveiro. 

Localiza-se a norte da sede do distrito (Aveiro), a uma distância de cerca de 40 Km. Dista 40 Km do Porto, 88 

Km de Coimbra e 282 Km de Lisboa. 

Ovar faz, ainda, parte da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, a qual corresponde ao território 

do Baixo Vouga, sofrendo uma forte influência das principais dinâmicas socioeconómicas desta região. Por 

tal, integra as Águas da Região de Aveiro, SA (AdRA), sociedade anónima integrada no sector empresarial do 

Estado. Esta entidade gere e explora em regime de parceria pública os serviços de água e saneamento 

relativos ao Sistema de Águas da Região de Aveiro (SARA). Este é um sistema territorialmente integrado, 

criado pela agregação dos sistemas intermunicipais de abastecimento de água para consumo público e de 

saneamento de águas residuais urbanas dos municípios envolvidos na parceria e nas infraestruturas e 

equipamentos a construir.  

O Município de Ovar é composto por 5 freguesias. A União das Freguesias de Ovar, S. João, Arada e S. Vicente 

de Pereira Jusã é a que detém a maior área do Concelho, com cerca de 87 Km² (48,2 km² de Ovar, 14,2 Km² 
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de S. João, 15.2 Km² de Arada e 9.2 Km² de S. Vicente de Pereira), seguida de Válega, com 26,6 km². As 

freguesias mais pequenas, em termos de área, são Cortegaça, com 8,9 km² e Esmoriz com 9,2 km². 

No que se refere à densidade populacional – intensidade do povoamento expressa pela relação entre o 

número de habitantes de uma determinada área territorial e a superfície desse território - Esmoriz é a 

freguesia com o maior número de habitantes por km², totalizando 1.249 hab./km², sendo Maceda a que 

regista o menor número (219 hab./km²). 

O concelho de Ovar possui 6380 ha de área florestal, caraterizando-se principalmente por 3052 ha de 

eucaliptos e 2574 ha de pinheiro bravo. 

O Perímetro Florestal das Dunas de Ovar está dividido em talhões (retangulares com cerca de 28 ha cada, à 

exceção dos talhões limítrofes que têm formas e dimensões diversas), delimitados pelo esquema típico de 

aceiros e arrifes, característico destas áreas florestais do litoral português. A área caracteriza-se por um 

cordão dunar litoral contínuo, cujo relevo (regra geral) não ultrapassa os 25 m de altitude, formando uma 

planície de substrato arenoso com um povoamento vegetal dominado pelo Pinheiro-bravo (Pinus pinaster), 

com alguns matos psamófilos e herbáceas no sob-coberto. Em termos de cobertura vegetal, este espaço 

apresenta ainda uma forte presença de espécies vegetais exóticas invasoras, nomeadamente do Género 

Acácia. Trata-se de espécies vegetais não indígenas, classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei nº 565/99, 

de 21 de dezembro. Este diploma legal, que regula a introdução na Natureza de espécies não indígenas da 

Figura 9  – Perímetro Florestal / Ecopista do Atlântico (Fonte: CM Ovar) 
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flora e da fauna, define espécie invasora como «espécie suscetível de, por si só, ocupar o território de uma 

forma excessiva, em área ou em número de indivíduos, provocando uma modificação significativa nos 

ecossistemas». 

A Barrinha de Esmoriz/ Lagoa de Paramos é uma rara lagoa costeira de média dimensão, única no seu género 

ao longo da costa norte de Portugal, circundada por vegetação palustre e arbórea e habitada por inúmeras 

aves que constituem o grupo faunístico mais representativo da Barrinha em termos de diversidade e de 

importância conservacionista com 129 espécies de ocorrência regular e 33 de ocorrência ocasional ou rara. 

Reconhecida a sua importância como IBA – Important Bird Area, integra a Rede Natura 2000. 

A Ria de Aveiro é uma laguna costeira de baixa profundidade, entendida como um espaço singular no 

contexto de Portugal e da Europa, atendendo às qualidades ambientais e paisagísticas de elevado valor 

científico, sendo considerada uma Zona de Proteção Especial (ZPE) para as Aves com condições à prática de 

birdwatching e outras atividades e desportos como o remo, a vela, a canoagem, o stand up paddle ou um 

simples passeio de barco. 

Na frente lagunar de Ovar a Azurreira e Cais do Carregal apresentam a particularidade de se relacionarem 

com uma mesma ocorrência natural, a Ria de Aveiro – Canal de Ovar, inserindo-se numa mesma unidade de 

paisagem, com caraterísticas muito particulares à escala do território nacional. Existe ainda a singularidade 

destas estarem situadas na mesma margem do canal de Ovar e de estarem associadas a uma mesma 

Figura 10  – Passadiços da Barrinha de Esmoriz (Fonte: CM Ovar) 
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estrutura de circulação automóvel, a Rua Daniel Constant, que as interliga, promovendo a utilização desta 

frente lagunar como um todo. Nestes locais é possível a observação de embarcações típicas de pesca da Ria 

de Aveiro. 

O Cais da Pedra com cerca de 5 070 m2 localiza-se junto à EN 327 e da Marina do Carregal. Nos primórdios 

do cais, este era utilizado fundamentalmente para o transporte de materiais, essencialmente o da “pedra”, 

no entanto, ao longo dos tempos essa particularidade foi-se extinguindo, pelo que o cais ficou a operar 

apenas para a pesca artesanal. Este apresenta uma plataforma do cais reabilitada, com reforço de cotas das 

zonas baixas ameaçadas pelas cheias e a estabilização de margens. O pontão fixo em madeira que entra pelo 

plano de água, permite ancoragem de embarcações assim como a prática da pesca desportiva. O Cais da 

Pedra dispõe também de uma rampa de acesso ao plano de água, para auxiliar na entrada e saída de 

embarcações. 

O Cais da Tijosa é um ex-espaço portuário definido por três línguas, que recortam dois dentes de água com 

o intuito de acolherem barcos. Ao contrário dos outros cais que se observam na zona, não existem 

construções ao redor das entradas de água, apenas pequenos núcleos dispersos na envolvente. 

O Cais da Ribeira constituiu uma plataforma logística na ligação entre o norte do distrito e a cidade de Aveiro 

onde se cruzaram muitas e variadas atividades económicas, como sejam a pesca e apanha do moliço, a 

produção de sal e a carpintaria naval. Com o tempo, o desenvolvimento de outros meios de transporte e o 

desaparecimento e desvalorização de determinadas atividades, alguns desses cais foram perdendo o seu 

papel na economia da região. Até meados do século XX, funcionou como o mais importante eixo de 

comunicação entre as populações ribeirinhas. As populações, aproveitando o vento, realizavam o transporte 

de mercadorias e as suas próprias deslocações através dos canais lagunares da Ria. A passagem pelo Cais da 

Ribeira da Rainha D. Maria II, em 1852, reitera a importância deste cais no transporte através dos braços da 

Ria. Alguns dos edifícios circundantes pertencem a empresas que ainda se dedicam à embalagem de sal e 

trazem à memória tempos em que o sal extraído nas salinas de Aveiro era transportado através da Ria, até à 

cidade de Ovar. 

Na freguesia de Válega existe um esteiro da Ria de Aveiro, onde se situa o Cais do Puchadouro. Este cais 

artificial tem cerca de 800 metros, que serviu para o embarque e desembarque de produtos e pessoas. O 

edifício que se encontra no topo do cais corresponde ao antigo armazém de caulino. Extraído em S. Vicente 

de Pereira (Ovar), o caulino era transportado por juntas de bois até ao Cais do Puchadouro. Aí era embarcado 

em mercantéis e transportado, pela Ria de Aveiro, até à Fábrica da Vista Alegre e utilizado como um dos 

constituintes base da porcelana. Outro edifício que se encontra na margem do Cais do Puchadouro, antigo 
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armazém de sal, é a sede da CENARIO - Centro Náutico da Ria de Ovar, que integra a Rede Museológica de 

Ovar. 

A área de influência do Cais do Torrão (Bico do Torrão) é local, sendo que a maioria dos utilizadores são da 

freguesia de Válega. O cais está inserido numa zona natural constituída por pastagens e áreas florestais, fora 

do aglomerado urbano, existindo somente uma habitação na proximidade (habitada apenas no Verão). 

Possui uma boa localização e boas acessibilidades fluviais, no entanto, existe uma grande dificuldade de 

acesso ao cais por terra, com acessos em terra batida pela floresta, existindo facilidade de alagamento. A 

atividade principal deste cais é a pesca desportiva, que se faz ao longo das margens.  

O Município de Ovar inclui ainda aproximadamente 17 km de extensão de praia atlântica, com as praias 

costeiras de Esmoriz, Cortegaça, São Pedro de Maceda, Furadouro e Torrão do Lameiro. 

A Praia de transição do Areinho encontra-se na zona limítrofe da Ria de Aveiro, junto à EN 327. A praia é 

facilmente identificada pelo pequeno areal existente. 

As praias costeiras têm sido galardoadas com a Bandeira Azul. O Programa Bandeira Azul é um programa de 

educação para o desenvolvimento sustentável, promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da 

Europa, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental. Este galardão tem como objetivo educar 

para o desenvolvimento sustentável em praias costeiras, fluviais e lacustre, portos de recreio e marinas e 

embarcações de recreio e ecoturísticas que se candidatem e cumpram um conjunto de critérios relacionados 

com Informação e Educação Ambiental, Qualidade da Água Balnear, Gestão Ambiental, Segurança e Serviços, 

Responsabilidade Social e Envolvimento Comunitário. A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade que 

distingue o esforço de diversas entidades em tornar possível a coexistência do desenvolvimento local a par 

do respeito pelo ambiente, elevando o grau de consciencialização dos cidadãos em geral, dos decisores em 

particular, para a necessidade de se proteger o ambiente marinho, costeiro e lacustre. 

Para cumprir com o critério de Educação Ambiental do Programa Bandeira Azul, são promovidos anualmente 

mais de 6 Atividades de Educação Ambiental. Estas atividades são integradas no Programa de Educação 

Ambiental do Centro de Educação Ambiental do Parque Ambiental do Buçaquinho. 

OVAR é MAR é um programa educativo iniciado em 2015 que contabiliza mais de 8.000 participantes ao 

longo das suas últimas 5 edições. Abordando a biodiversidade marinha e costeira, a dinâmica das marés, os 

ecossistemas dunares, as tradições ligadas à pesca, as alterações climáticas, a poluição marinha e os jogos 

variáveis e divertidos, OVAR é MAR estabelece a ponte entre a educação formal, não formal e informal, 
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desenvolvendo uma estratégia de sensibilização para o Ambiente ativa, sistémica, contínua e orientada para 

a resolução de problemas reais num contexto real. É utilizada a Praia como laboratório vivo.  

O Município de Ovar obteve em 2017 a 2.ª classificação no Concurso “Boas Práticas – O Teu Planeta é a tua 

Terra”, promovido pelo Programa Bandeira Azul com o apoio da Fundação Vodafone Portugal.  

O Município de Ovar dispõe mais de 60 km de ciclovias e para complementar existe o projeto BIA – Bicicleta 

Pública de Uso Partilhado Interurbana de Ovar com 100 bicicletas de utilização gratuita desde o dia 25 de 

abril de 2013. Esta rede de ciclovias, uma das mais extensas do país, permite a ligação dos vários valores 

naturais locais, nomeadamente a Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos, o Parque Ambiental do Buçaquinho 

(vencedor do Prémio Green Project Awards – 2016, na categoria de “Cidades Sustentáveis”), a Floresta, a Ria 

de Aveiro e a Orla Costeira. 

Todos estes valores naturais justificam a implementação de programas de educação ambiental que se 

complementam com OVAR é MAR, como sejam, o programa “Cientistas em Ação”, o programa de visitas 

“OVARNATURA”, o programa de Monitorização do Lixo Marinho em praias, o programa “BeachPlus” o 

projeto “Salva a Tua Praia”, o projeto “Eco-Escolas”, o projeto “Coastwatch”, o projeto “Os Suspeitos do 

Costume”, o projeto “Microplásticos” e o projeto “Caça à Beata!”. A dinâmica da orla costeira constitui-se 

como uma prioridade sensível para o Município, razão pela qual se justifica a proatividade em torno da 

educação para o Mar.  

Figura 11 – Praia do Furadouro (Fonte: CM Ovar) 
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A promoção e a cidadania ambiental visam promover o exercício de boas práticas e a participação pública, 

individual e coletiva para as questões do ambiente e do desenvolvimento sustentável, através da conceção 

e desenvolvimento de estratégias de informação e comunicação, assim como de educação e formação, com 

recurso aos canais e aos meios considerados mais adequados, levando em consideração as exigências da 

sociedade de informação e da formação ao longo da vida. 

Ainda a praias urbanas do concelho de Ovar (Esmoriz, Cortegaça e Furadouro) foram galardoadas com a 

Bandeira Praia Acessível ao longo dos últimos anos. O Programa “Praia Acessível - Praia para Todos!” foi 

criado em 2004 e desenvolve-se no terreno desde 2005, no âmbito de uma parceria institucional, ao nível da 

Administração Central do Estado, que reúne o Instituto Nacional para a Reabilitação (então Secretariado 

Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência - SNRIPD), a Agência Portuguesa do 

Ambiente - APA, I.P. (então Instituto da Água - INAG) e o Turismo de Portugal, I.P., e que, até 2007, incluiu o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional - IEFP, I.P. 

Ao nível da Administração Regional estão envolvidas, na implementação do Programa, as entidades da área 

ambiental responsáveis pela monitorização e fiscalização dos recursos hídricos - no continente, as 

Administrações das Regiões Hidrográficas da APA, I.P., e, nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, 

as Secretarias Regionais com idênticas responsabilidades. Ao nível da Administração Local, estão envolvidos 

os municípios com praias oficialmente designadas como águas balneares, no âmbito do Artigo 4.º, do 

Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, e outras entidades concessionárias dessas praias. Com este 

Programa - que promove o cumprimento da legislação sobre acessibilidade, designadamente o disposto nas 

normas técnicas aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto (regime de acessibilidade), bem 

como da Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto (Lei da não discriminação) e da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada por Portugal em 2009 - pretende-se que cada vez 

mais praias portuguesas passem a assegurar condições de acessibilidade e de serviços que viabilizem a sua 

utilização e desfrute, com equidade, dignidade, segurança, conforto, independência e a maior autonomia 

possível, por todas as pessoas, independentemente da sua idade e de possíveis dificuldades de locomoção 

ou outras incapacidades que condicionem a sua mobilidade. 

O Galardão Qualidade de Ouro tem sido atribuído nos últimos anos às praias de Cortegaça, Furadouro e 

Torrão do Lameiro. Esta avaliação efetuada pela Quercus, não envolve qualquer processo de candidatura, ao 

basear-se apenas na qualidade da água das praias, continua a ser mais exigente neste aspeto em específico, 

incluindo todas as águas balneares. A informação utilizada é a informação pública oficial disponibilizada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente, tendo apenas em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das 

diferentes Administrações Regionais Hidrográficas. 
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O território do Município de Ovar, que corresponde à Estação Náutica do Município de Ovar, tem incluídos 

no seu território em área protegida ao abrigo da Diretiva Aves da Rede Natura 2000 (Zona de Proteção 

Especial da Ria de Aveiro) e Sítio de Importância Comunitária (Barrinha de Esmoriz). Todas estas 

características, bem como a revisão do PDM – Plano Diretor Municipal em 2015, conduziram a que, ao longo 

do tempo, estejam já bem implementados e protegidos os valores naturais aqui verificados e sobre os quais 

se adaptam e ajustam as atividades económicas e humanas sempre tendo como pano de fundo a salvaguarda 

dos valores ambientais existentes.  

Ovar segue o Plano para a Redução da Quantidade de Resíduos para as zonas balneares que constitui uma 

ferramenta importante para a gestão de resíduos sólidos urbanos, com vista à concretização dos objetivos e 

metas de redução e reciclagem de resíduos. Este plano contempla a recolha de resíduos sólidos urbanos e 

ecopontos e a limpeza, no areal e na zona envolvente das praias de Esmoriz, Cortegaça, São Pedro de 

Maceda, Furadouro e Torrão do Lameiro. 

Assim, estabeleceu-se neste plano os seguintes objetivos: 

 Evitar e reduzir a produção de resíduos, bem como o seu carácter nocivo, o risco para a saúde 

humana e para o ambiente; 

 Executar triagem adequada dos resíduos e dar destino adequado, tendo em conta fatores 

económicos e ambientais; 

 Diminuir o volume de resíduos enviados para aterro; 

 Atribuir um destino aos resíduos tendo em conta a hierarquia das operações de gestão, onde 

prevalece a valorização sobre a eliminação, e a reutilização sobre a reciclagem; 

 Enviar os resíduos para os destinatários autorizados. 

Para a concretização deste plano dispomos de equipamentos de recolha espalhados pelo areal nas praias, 

bem como por toda a zona envolvente e procede-se à limpeza diária dessas zonas. 

No sentido de tornar as praias mais inclusivas, o Município de Ovar desde 2017, decidiu implementar o 

sistema de identificação de cores ColorADD nas bandeiras de praia e nos contentores de recolha seletiva de 

resíduos de praia. A cor é um fator de orientação, identificação ou escolha, a integração desta boa prática 

nas praias tem como o objetivo melhorar a acessibilidade à frente marítima de Ovar e tornar as praias em 

locais mais seguros e confortáveis para todos… Porque a Cor é para Todos! 

Estima-se que existam aproximadamente 350 milhões de daltónicos no Mundo. Cerca de 10% da população 

masculina e 0,5% da população feminina. O código ColorADD, foi desenvolvido com base nas três cores 
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primárias, representadas por símbolos gráficos. Através do “conceito de adição de cores”, é possível 

relacionar os símbolos e identificar todas as cores. O Código, torna-se assim num “jogo mental”, fácil de 

memorizar e de aplicar em situações do dia-a-dia. 

O Município tem em conta os seguintes fatores: taxa de cobertura e periodicidade da recolha de resíduos, 

localização e número de contentores e ecopontos e recolha de grandes volumes, limpeza e manutenção dos 

espaços (equipamentos de resíduos), políticas de sensibilização ambiental e fiscalização dos crimes 

ambientais, o controlo da qualidade do ar e o ruído (ambiente acústico), num trabalho contínuo e 

permanente.  

São aplicáveis as normas de proteção ambiental constantes nos seguintes instrumentos: Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Centro (PROT-C), Plano Regional de Ordenamento Florestal do Centro (PROF-

C), Programa da Orla Costeira Ovar – Marinha Grande (POC-OMG) e ainda do Plano Intermunicipal de 

Ordenamento da Ria de Aveiro (UNIR@RIA).  

Já as entidades a quem se encontram concessionadas áreas de domínio público marítimo e os operadores 

marítimo-turísticos, devem cumprir, além destes, os normativos da legislação nacional relativamente à 

proteção ambiental. A prática e disseminação das modalidades desportivas náuticas praticadas na Estação 

Figura 12 – ColorADD | bandeiras de praia e contentores de recolha seletiva de resíduos de praia (Fonte: CM Ovar) 
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Náutica do Município de Ovar constituem-se elas próprias como fortes veículos de transmissão da mensagem 

de sensibilização para a proteção dos valores naturais. 

9. Procedimento de segurança em caso de emergência 

O número nacional de emergência civil é o 112 e é este o contacto principal de segurança a fornecer e que 

ativará os sistemas de socorro disponíveis. No mar, é também este o contacto nacional de emergência – 112. 

O contacto da Capitania do Porto de Aveiro é (+351) 234 397 230 com a sua área de jurisdição desde o Monte 

Negro, a sul da Praia de Cortegaça até à margem sul da lagoa de Mira e nos portos, rios, rias e lagoas e toda 

a Ria de Aveiro e o Rio Vouga até à ponte do caminho de ferro. O contato da Estação Salva-Vidas de Aveiro é 

(+351) 234 367 262. 

O contato da Capitania do Porto do Douro é (+351) 254 322 622 com a sua área de jurisdição relativamente 

à Orla Marítima, desde o Cais de Carreiros, sito na Foz do Douro, com as seguintes coordenadas: 41º 09’ 22’ 

N – 008º 41’ 40’’ W, até ao Monte Negro, sito imediatamente a Sul da Praia de Cortegaça, incluindo toda a 

Lagoa de Esmoriz (Barrinha de Esmoriz). O contato da Estação Salva-Vidas do Douro é (+351) 226 103 040. 

Podem ainda ser considerados os serviços da Polícia Marítima de Aveiro e do Douro (incluindo VHF e 

radiotelefónico) e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).  

O Município de Ovar e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Ovar e de Esmoriz 

reconhecem, mutuamente, a premência de reforço das condições de vigilância e segurança das praias do 

concelho de Ovar, em especial e em concreto nas zonas não concessionadas ou vigiadas, revelando-se o 

interesse público local das ações a desenvolver, nesta matéria, numa ótica de proximidade com as 

populações e de potenciação do bem-estar, segurança e tranquilidade dos veraneantes e demais utilizadores 

das praias do concelho de Ovar, durante a época balnear, em nome do valor intransponível da vida humana. 

Durante os últimos anos têm sido assinados protocolos de colaboração entre o Município de Ovar e as 

Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz e de Ovar, envolvendo também as Juntas 

de Freguesia. 

O Plano de Emergência de Combate a eventuais Acidentes de Poluição na Praia, sem detrimentos de outros 

Planos (ex. da Proteção Civil) em situações de poluição que forem detetadas (ex. bloom de algas, derrames 

de hidrocarbonetos, descargas, entre outras eventualidades), estas são comunicadas, de imediato, à Agência 

Portuguesa do Ambiente / ARH do Centro I.P. através de meios de contato expeditos. 

Após a receção da informação relativa a qualquer ocorrência detetada: 
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 A APA/ARH do Centro I.P. informa a Autoridade de Saúde, a Polícia Marítima e a Autoridade Marítima 

Nacional. 

 A Autoridade de Saúde faz a avaliação do risco e articula com a APA/ARH do Centro I.P. as colheitas 

extraordinárias a realizar, com o objetivo de avaliar o impacte da ocorrência. 

 A Polícia Marítima informa os banhistas hasteando a bandeira vermelha e colocando os cartazes a 

desaconselhar a prática balnear até qua a Autoridade de Saúde emita a sua decisão: 

i. No caso da decisão de interdição, mantém-se as bandeiras hasteadas durante o período de 

interdição, retiram-se os cartazes “Desaconselhada a Prática Balnear” e são colocados os 

cartazes “Interdita a Prática Balnear”. Esta interdição poderá ser temporária ou permanente 

até ao final da época balnear. 

ii. No caso de decisão ser no sentido do levantamento da proibição a banhos, as bandeiras são 

arreadas e colocadas as que forem adequadas ao momento, são retirados os cartazes 

“Desaconselhada a Prática Balnear” e são colocados novamente os cartazes “Água 

compatível com a prática de banhos”. 

 Posteriormente são feitas colheitas de acompanhamento da qualidade da água, até ao retorno à 

normalidade dessa massa de água. Todos os resultados obtidos são publicados na página eletrónica 

da Agência Portuguesa do Ambiente. 

No sentido de gerir conflitos e na sequência de grande afluência de banhistas à Orla Costeira de Ovar existe 

o Plano de Gestão Automóvel nas Zonas Balneares, que constitui uma ferramenta importante para a 

segurança e gestão da qualidade do ambiente junto às praias. Tendo em conta este objetivo foram tomadas 

as seguintes medidas para a concretização do objetivo: 

 Criação de parques de estacionamento estrategicamente localizados (fora dos acessos à zona 

balnear); 

 Criação de infraestruturas (ciclovias e suportes para estacionamento de bicicletas) e incentivo para 

o uso da bicicleta; 

 Criação de áreas pedonais; 

 Serviços de Transportes Públicos; 

Com estas medidas pretende-se ordenar e reduzir o trânsito nas zonas balneares e desviá-lo dos acessos às 

praias contribuindo para uma melhor segurança e qualidade do ambiente nestas áreas. 

Cada vez mais a organização da sociedade de torna complexa, encontrando-se sujeita a riscos de ordem 

diversa que provocam um maior ou menor grau de perturbação de acordo com a menor ou maior preparação 
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da sociedade face a estes fenómenos. De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 

de julho), a proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e autarquias locais, 

pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos 

inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as 

pessoas e bens em perigo quanto aquelas situações ocorram. 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Ovar (PMEPCO), enquadra-se na designação de plano 

geral, isto é, a sua elaboração permite enfrentar a generalidade das situações de acidente grave ou catástrofe 

que se admitem para o concelho. 

O PMEPCO clarifica e define as atribuições e responsabilidades que competem a cada um dos agentes de 

proteção civil intervenientes em situações de acidente grave ou catástrofe, suscetíveis de afetar pessoas, 

bens ou o ambiente.  

O PMEPCO tem no Presidente da Câmara Municipal de Ovar a figura de Diretor do Plano, sendo que o mesmo 

poderá ser substituído pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, caso, por algum motivo, se encontre 

impossibilitado de exercer as suas funções. 

Dos diferentes princípios especiais pelas quais as atividades de proteção civil se devem reger e que o PMEPCO 

adota, merecem especial referência o principio de prevenção e precaução, segundo o qual os riscos devem 

ser antecipados de forma a eliminar as suas causas ou reduzir as suas consequências, e o principio da unidade 

de comando, que determina que todos os agentes atuam,  no plano operacional, articuladamente sob um 

comando único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e funcional. 

A Estação Náutica do Município de Ovar em caso algum se substituirá aos números e sistemas de apoio 

nacionais preparados para dar respostas às emergências no mar e em terra. 

 

10. Descrição da forma de participação e de acesso das comunidades locais e em especial da população 

escolar a atividades da Estação Náutica 

A Estação Náutica de Ovar integra alguns parceiros (escolas/associações/clubes) que já oferecem atualmente 

atividades direcionadas para a comunidade local e comunidade escolar, nomeadamente: 

 Organização do “Dia Aberto” nos clubes (experimentação das atividades); 

 Realização de ações de formação / sensibilização nas escolas sobre a atividade náutica praticada; 

 Cooperação com campos de férias/ centros de estudo 
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As atividades direcionadas para o público escolar deverão ser ainda mais abrangentes e regulares. A Estação 

Náutica de Ovar deverá implementar o projeto “Desporto Escolar Náutico” (projeto de formação escolar), 

envolvendo os agrupamentos de escolas do Concelho de Ovar. O município poderá criar condições que 

possibilitem a elaboração de um plano de atividades para o desporto náutico, identificando a(s) 

modalidade(s) a praticar de acordo com as estratégias definidas pelos diferentes agrupamentos de escolas.  

Esta iniciativa deverá promover a experimentação e a aprendizagem de atividades náuticas e fomentar uma 

maior proximidade entre a comunidade escolar/população e clubes ou equipamentos disponibilizados pelo 

território. 

11. Referência à coerência da estratégia com outras estratégias e intervenções em curso ou a lançar 

no espaço em referência 

No presente documento já foram sendo referidas algumas estratégias e intervenções que se apresentam 

para a Estação Náutica de Ovar como novas oportunidades ou facilitadores do crescimento das atividades 

náuticas no território.  

Importa referir e destacar a Empreitada de Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio 

Hidrodinâmico na Ria de Aveiro (também designada por Desassoreamento na Ria de Aveiro) com data de 

início prevista para os trabalhos para junho de 2019. Esta intervenção apresenta-se como uma solução 

técnica de regulação de caudais que permitirá um espelho de água constante e navegável nos canais do 

Figura 13 – Clube de Canoagem de Ovar (Fonte: CCOvar) 
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Município de Ovar. Levada a cabo pela Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro esta obra permitirá minimizar 

vários dos problemas que a ria apresenta, permitindo uma melhoria das condições de navegação dos canais, 

o reforço das margens em zonas baixas ameaçadas pelo avanço das águas, a alimentação de sedimentos no 

litoral e a melhoria dos valores naturais. Constitui ainda uma mais-valia do ponto de vista dos impactes 

socioeconómicos, facilitando o usufruto da zona lagunar pela população e a concretização de atividades nas 

margens da Ria de Aveiro com relevância para potenciar o setor do turismo.   

A empreitada é constituída por 2 lotes: a norte pelo Lote 1 – Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar 

até Pardilhó e Canal da Murtosa e a sul pelo Lote 2 – Canal de Ílhavo, Canais do Lago Paraíso, Canais da Zona 

Central e Canal de Mira.  

A mesma intervenção já está a ser executada na Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos. 

A requalificação de alguns cais existentes no concelho de Ovar – Cais do Puchadouro, Cais da Pedra, Cais do 

Carregal, Cais da Ribeira, Cais da Tijosa e Cais do Bico do Torrão – intervenções realizadas recentemente 

foram também importantes para potenciar a atividade de possíveis operadores marítimo-turísticos e a pesca. 

A Estação Náutica de Ovar contribuirá igualmente para reforçar toda a informação turística que tem vindo a 

ser divulgadas nos últimos anos a partir da plataforma online da autarquia (www.cm-ovar.pt), e que através 

do separador “Visitar / Atividades ao Ar Livre” fornece informações sobre as modalidades desportivas e 

operadores turísticos com atividade no campo da náutica: surf, vela, canoagem, bodyboard, stand up paddle, 

entre outros.  

A intenção de potenciar os recursos naturais, náuticos e turísticos do território de Ovar através da criação de 

uma rede de trabalho e sinergias será também um contributo para o referencial estratégico definido pela 

Turismo de Portugal.  

O turismo é o principal motor da economia em Portugal e considerada uma atividade estratégica para o 

desenvolvimento do país. Este setor atingiu números record nos últimos anos, resultados que espelham a 

capacidade do turismo para gerar mais receita, emprego e alargar cada vez mais a atividade ao longo do ano 

e do território. 

De acordo com a Estratégia para o Turismo em Portugal (referencial estratégico para o turismo em Portugal 

no horizonte 2017-2027), é necessário antecipar os desafios da próxima década e “afirmar o turismo como 

hub para o desenvolvimento económico, social e ambiental em todo o território, posicionando Portugal como 

um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo”.  

http://www.cm-ovar.pt/
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Para dar resposta a esta visão estratégica, o documento identifica um conjunto de ativos diferenciadores, 

qualificadores e emergentes e evidencia a importância das Pessoas no processo de liderança e criação de 

resultados.  

Dos 10 ativos estratégicos identificados de salientar, a valorização do Clima e Luz (clima temperado 

mediterrânico, ameno, com sol e luminosidade intensa durante a maior parte do ano), do Mar (orla costeira 

de excelência, com potencial para a prática de surf – reconhecido mundialmente – e outros desportos e 

atividades náuticas; biodiversidade marinha vasta; condições naturais e infraestruturais para cruzeiros 

turísticos. A combinação sol e mar permite oferecer praias (579) e marinas, portos e docas de recreio em 

Portugal (52) de reconhecida qualidade), da Natureza (vasto e rico património natural; fauna e flora ímpar, 

constituída por espécies autóctones únicas; Cerca de 23% do território nacional está incluído na Rede Natura 

2000, o que faz de Portugal um dos países mais ambiciosos na proteção da biodiversidade e da paisagem) e 

da Água (rios, lagos, albufeiras e águas termais de reconhecida de qualidade ambiental. Existência de várias 

praias fluviais ao longo de todo o país (115). A água constitui o suporte de ativos únicos localizados na sua 

grande maioria no interior do país e com potencial turístico). 

A valorização destes ativos na Estratégia definida para o desenvolvimento do setor turístico em Portugal 

reforça a importância desta candidatura para a valorização dos recursos existentes no concelho de Ovar, para 

a diversificação e qualificação da oferta e para o envolvimento das pessoas/comunidade neste projeto que é 

também sinónimo de cultura e identidade.  

 Esta candidatura acompanha igualmente a Estratégia de Desenvolvimento Territorial 2014-2020 definida 

pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro que identifica um conjunto limitado e prioritário de 

áreas de especialização regional que possam contribuir para o crescimento económico – coeso e sustentável 

– da Região. Uma das áreas de especialização identificada refere-se ao “Mar e Ria”: 

“Mar e a Ria, mais do que marcas identitárias da Região de Aveiro são recursos incontornáveis para a sua 

estratégia. Para além da identidade territorial que lhe conferem, o Mar e a Ria constituem-se como recursos 

de especialização inteligente pelas mais diversas razões: o relevante contributo para o setor turístico, a sua 

articulação com a atividade industrial e das pescas, o potencial de desenvolvimento com a incorporação de 

conhecimento e inovação, a estreita interdependência com o equilíbrio ambiental e com a eco-eficiência da 

região, o potencial associado ao setor da energia, são alguns bons exemplos da razão para a evidente inclusão 

desta área. Reconhece-se, ainda, a importância que o Mar, enquanto território e recurso, pode ter na 

economia nacional, e em particular na Região Centro, num novo modelo de desenvolvimento económico. 

Uma atenção particular a este recurso deverá possibilitar a afetação de recursos financeiros para o 
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investimento, a formação e a investigação ligados ao Mar e à Ria. Neste âmbito é possível identificar um 

conjunto significativo e diverso de áreas com elevado potencial de especialização e que, devidamente 

articuladas com um programa regional de competitividade e inovação, possibilitarão a criação de emprego e 

de riqueza associados ao Mar e à Ria: Projetos Integrados de Valorização e Qualificação; Turismo; 

Aquacultura; Salicultura; Desportos Náuticos; Indústria de Construção e Reparação Naval; Energia; Indústria 

de Pesca e de Transformação de Pescado; Formação e Investigação; Portos e Logística; e a Defesa da Orla 

Costeira”. 

V. O PLANO DE AÇÃO 

1. Agenda da Náutica a desenvolver pela Estação Náutica para os primeiros três anos 

A Agenda da Náutica a desenvolver pela Estação Náutica de Ovar contemplará ações programadas ao longo 

de todo o ano, desenvolvidas por operadores marítimo-turísticos e empresas de animação turística 

aderentes. 

O Plano Anual de Atividades contemplará ações de natureza desportiva, competições, atividades de 

sensibilização e educação patrimonial, ações de cooperação e atividades de lazer/animação. 

Apresenta-se, como exemplo, o Calendário de Atividades Náuticas do ano 2019 onde surgem identificadas 

as atividades desenvolvidas por agentes ligados à náutica do concelho de Ovar. A informação é 

complementada pela identificação de outros eventos ou ações que, de certo modo, complementam a oferta 

lúdica/cultural associadas às vivências da cultura e história marítima local (ex. Festas do Mar) 

A execução da Estratégia passa também pela oferta de atividades complementares que mesmo não tendo 

relação com o setor náutico são seguramente um reflexo das tradições locais e poderão ser usufruídas como 

atividades culturais, de lazer ou turísticas por utilizadores da Estação Náutica. Um complemento importante 

para garantir a ocupação do tempo livre dos visitantes/turistas e contribuir para o aumento do tempo de 

permanência no território. 
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O plano de atividades que se segue, referente ao ano 2019, é a base de trabalho a ser considerada pela futura 

rede de parceiros da Estação Náutica de Ovar para melhorar a agenda náutica do município/ plano de 

atividades para os próximos 3 anos. 

 Calendário de Atividades Náuticas [2019] 

Atividade Entidade Responsável Datas 

Campeonato Regional de 
Esperanças  

Clube de Canoagem de Ovar 16 ou 17 de fevereiro 

Prova de Abertura NADO (c/ colaboração da ARVN e FPV) 16 e 17 de março 

Eco Percurso 
CENÁRIO (em parceria com a 
Associação Amigos do Cáster) 

25 de maio 

Comemoração do XV aniversário da 
CENARIO (Passeio/regata na ria de 
Ovar e palestra) 

CENÁRIO 1 de junho 

Regatas Ramada NADO (c/ colaboração da ARVN e FPV) 15 e 16 de junho 

Campeonato Regional Norte da 
Classe IRSA 65 (modelos à vela) 

NADO (c/ colaboração da ARVN e FPV) 13 de julho 

Campeonato Regional Norte da 
Classe IOM (modelos à vela) 

NADO (c/ colaboração da ARVN e FPV) 14 de julho 

3ª Etapa Troféu Norte (Classe 
Optimist) 

NADO (c/ colaboração da ARVN e FPV) 13 e 14 de julho 

Troféu Cidade de Ovar NADO (c/ colaboração da ARVN e FPV) 27 e 28 de julho 

Cruzeiro da Ria 
Sporting Clube de Portugal e 
Associação Náutica da Torreira 

24 e 25 de agosto 

Circuito Nacional de Skimboard Barrinha Surf School agosto 

12ª Regata CENÁRIO – Clássicos da 
Vela na Ria de Ovar 

CENÁRIO (em parceira com a NADO e 
Associação Náutica da Torreira) 

28 e 29 de setembro 

I Encontro da Carpintaria Naval CENÁRIO Outubro  

Figura 14 – Surf (Fonte: Barrinha Surf School) 
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Regata de S. Martinho NADO (c/ colaboração da ARVN e FPV) 17 e 18 de novembro 

Prova de Surf  
Organização interna / Barrinha Surf 
School 

A definir 

Atividades de Sensibilização / Educação Ambiental 
. Organização do Dia Aberto no Clube / Clube de Canoagem de Ovar 
. Organização de atividade “Canoagem na Escola” a decorrer em várias escolas do concelho / Clube de Canoagem 
de Ovar 
. Organização da Caminhada Trilhos de Ovar (em 2019 é a XII edição) / Clube de Canoagem de Ovar 
. Organização de passeios de canoa/kayak na Ria de Aveiro / Clube de Canoagem de Ovar 
. Organização de passeios de canoa/kayak na Barrinha de Esmoriz / Clube de Canoagem de Ovar 
. Organização de ações de formação direcionadas para público escolar / Clube de Canoagem de Ovar 
. Organização do Aniversário CCO / Clube de Canoagem de Ovar 
 
. Ações de limpeza de praias / Barrinha Surf School 
 
. Visita de Estudo à Barrinha de Esmoriz (Programa de Educação Ambiental) 
 Destinatários:  2º, 3º ciclo e secundário/ CM Ovar (durante todo o ano, quartas ou sextas) 
. Visita de Estudo ao Rio Cáster (Programa de Educação Ambiental). 
 Destinatários: 2º ciclo Escolas de Ovar / CM Ovar (durante todo o ano, por marcação) 
. Salva a Tua Praia.  
Destinatários: 1º ciclo das escolas de Ovar / CM Ovar (de fevereiro a março) 
. Os suspeitos do Costume – Do Rio ao Mar, sem lixo! – programa de monitorização do lixo marinho em praias. 
Destinatários: Grupos escolares / CM Ovar (dezembro/janeiro, abril, junho/julho e setembro/outubro) 
. Ovar é Mar (Praias de Esmoriz, Cortegaça, S. Pedro de Maceda, Furadouro, Torrão do Lameiro e Areínho)  
Destinatários: Escolas e famílias / CM Ovar (julho/agosto) 
. COASTWATCH – projeto internacional para a monitorização da orla costeira.  
Destinatários: 3º ciclo e secundário / CM Ovar (de janeiro a abril) 
 

 
Atividades de Cooperação 
. Cooperação com as Férias Desportivas da ADO Basquetebol e de outras coletividades do concelho e juntas de 
freguesia / Clube de Canoagem de Ovar 
. Organização de convívios entre amantes e apoiantes da modalidade / Clube de Canoagem de Ovar 
 
. Cooperação com campos de férias e atividades para ATL(s) / Barrinha Surf School 
 
. Cooperação com ATL(s), colónias de férias, centro de estudos, escolinhas / Red Animal Surf School 
. Sup Kids Experience (Birthdays parties) / Red Animal Surf School 
 

 
Atividades para públicos com necessidades especiais 
. Clube de Canoagem de Ovar / Aulas de iniciação à canoagem em ambiente e segurança controlados 
 
. Barrinha Surf School / Surf Adaptado 
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2. Outras atividades a realizar pela Estação Náutica para a execução da Estratégia 

 

Calendário de Atividades / Eventos complementares 

*atividades que se realizam em locais próximos ou ligados ao património natural de Ovar – Ria, Mar ou Barrinha de 
Esmoriz ou atividades de clubes/associação ligadas ao património náutico de Ovar 

Atividade / Evento Entidade Responsável Datas 

Cantar os Reis CM Ovar e Troupes de Reis 2 a 6 de janeiro 

Carnaval de Ovar CM Ovar Fevereiro/março 

Procissões Quaresmais 

.Ordem Franciscana Secular 

.Irmandade do Nosso Senhor dos 
Passos 
.Paróquia de Ovar 
.C/ apoio CM Ovar  

Março/abril 

Concertos (In)comuns CM Ovar março 

Ovar em Jazz CM Ovar abril 

TIVE - Torneio Internacional de 
Voleibol (de Esmoriz) 

Esmoriz Ginásio Club Março/abril 

Meia Maratona de Cortegaça Os Falta d'Ar 1º domingo de maio 

Maio do Azulejo CM Ovar maio 

Semana do Museu (M. Júlio Dinis) CM Ovar maio 

FIMO (Festival Internacional de 
Marionetas) 

União de Freguesias de Ovar, S. João 
de Ovar, Arada e S. Vicente de 
Pereira 

junho 

Animar as Praias / Arraial da 
Barrinha em Esmoriz (Praia de 
Esmoriz) 

Junta de Freguesia de Esmoriz e CM 
Ovar 
 

junho/julho 
 

Animar as Praias / Animar o 
Furadouro* 

CM Ovar 
 

julho / agosto 
 

Animar as Praias / Circool 
União de Freguesias de Ovar, S. 
João de Ovar, Arada e S. Vicente de 
Pereira 

agosto 
 

Animar as Praias / Cortegaça em 
Festa (Praia de Cortegaça)* 

Junta de Freguesia de Cortegaça c/ 
apoio CM Ovar 
 

agosto 
 

FESTA CM Ovar julho 

Festival de Folclore – Praia do 
Furadouro  

GOACTO c/ apoio CM Ovar julho 

Festival do Pão-de-Ló de Ovar 
APPO – Associação de Produtores de 
Pão-de-Ló de Ovar e apoio da CM 
Ovar 

julho 

Programa Bandeira Azul/ Ovar é 
Mar* 

CM Ovar Junho a setembro 

Workshop Fotografia * CENARIO Julho (atividade de 2 dias) 

Festas do Mar – Esmoriz* 
Comissão de Festas de Esmoriz c/ 
apoio CM Ovar 

Último fim-de-semana de agosto 

Festival de Gastronomia do 
Furadouro* 

Grupo de Carnaval “Pierrots” c/ 
apoio CM Ovar 

agosto 

Festa de Nª Sra. da Boa Viagem 
(Praia do Torrão do Lameiro)* 

Comissão de Festas agosto 

Festas do Mar – Cortegaça* 
Comissão de Festas de Cortegaça c/ 
apoio CM Ovar 

Primeiro fim-de-semana de 
setembro 
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Festas do Mar  - Furadouro* 
Comissão de Amigos do Furadouro 
c/ apoio CM Ovar 

Segundo fim-de-semana de 
setembro 

Festival Literário CM Ovar setembro 

Meia Maratona de Ovar AFIS c/ apoio CM Ovar Outubro 

Corrida de S. Silvestre Fullsport Lda c/ apoio CM Ovar dezembro 

Passagem de ANO CM Ovar 
31 de dezembro/1 de janeiro (Praia 
do Furadouro) 

Caminhadas Orientadas CM Ovar  Todo o ano, terças e sextas 

CicloTurismo* CM Ovar  3 etapas – maio, junho e julho 

Night running CM Ovar Todo o ano, às quartas-feiras 

Exposições temporárias / Outra 
programação anual: 
- Escola de Artes e Ofícios 
- Biblioteca Municipal de Ovar 
- Museu Júlio Dinis 
- Centro de Arte 

CM Ovar Todo o ano 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Visita Técnica Barrinha de Esmoriz – Programa OVARNATURA / Observação de Aves (Fonte: CM Ovar) 
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VI. CONDIÇÕES ORGANIZATIVAS E DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA ESTAÇÃO NÁUTICA DE OVAR 

1. Descrição do processo de tomada de decisão no seio da Estação Náutica 

O processo de tomada de decisão será realizado através do consenso (unanimidade) dos parceiros envolvidos 

neste projeto e presentes nas reuniões de trabalho previamente agendadas. Na impossibilidade de obter a 

concordância de todos os envolvidos, as deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos parceiros 

presentes.  

A articulação e cooperação entre os vários membros da Estação Náutica de Ovar deverá, no futuro, ser gerida 

em função de um regulamento interno que proponha um conjunto de normas e regras a seguintes (missão 

e objetivos da Estação Náutica de Ovar, identificação dos processos de tomada de decisão, organização de 

grupos de trabalho, agendamento de reuniões de trabalho, entre outros). 

2. Descrição das funções da Entidade Coordenadora  

A Entidade Coordenadora deverá ter previstas e estabelecidas as seguintes funções: 

 Coordenar os trabalhos e as atividades definidas pela Estação Náutica de Ovar, assumindo-se como 

ponto de contacto central em toda a rede de parceiros; 

 Promover o envolvimento e a participação de todos os membros da rede, no programa de iniciativas 

e atividades, e oferta de serviços náuticos; 

 Definir as ações, prioridades e orientações estratégicas da EN de Ovar; 

 Programar a concretização das tarefas que constituirão o programa de iniciativas e atividades; 

 Assegurar a sua operacionalização e execução regular; 

 Recolher dados, estatísticas e elementos qualitativos que permitam a sua monitorização e avaliação 

regular; 

 Representar a Estação Náutica de Ovar em ações e eventos fora do concelho; 

 Produzir relatórios de avaliação regulares. 

O Conselho da Náutica deverá assumir as seguintes funções: 

 Participar nas reuniões agendadas pela Entidade Coordenadora e votar para as deliberações do 

Conselho Estação Náutica; 

 Emitir parecer sobre o plano anual de atividade e resultados a alcançar; 

 Participar na elaboração no regulamento interno da Estação Náutica de Ovar, emitindo pareceres; 

 Propor iniciativas, ações e estratégias aos órgãos competentes, que possam contribuir para melhorar 

a oferta da Estação Náutica de Ovar; 
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 Fazer parte dos materiais e iniciativas promocionais da Estação Náutica; 

 Utilizar o selo Estação Náutica de Ovar; 

 Enviar, mensalmente, os resultados estatísticos referentes a atividade desenvolvimento pelo próprio 

parceiro; 

 Contribuir para a recolha de informação relativamente ao nível de satisfação dos utilizadores da 

Estação Náutica e avaliação dos serviços prestados; 

 Informar a Entidade Coordenadora de todas as ações/atividades desenvolvidas por cada parceiro; 

 Contribuir para a prossecução dos objetivos definido para a Estação Náutica de Ovar. 

O Regulamento Interno, que deverá ser estruturado e aprovado por todos os parceiros, contemplará de 

forma detalhada todas as funções da Entidade Coordenadora e do Conselho da Náutica. 

  

3. Identificação das principais fontes de receita e despesa da Estação Náutica e das condições de 

sustentabilidade financeira 

Não se prevê que a Estação Náutica de Ovar seja uma entidade autónoma do ponto de vista administrativo 

e jurídico, pelo menos numa fase inicial. Quer as receitas, quer as despesas deverão ser garantidas por cada 

um dos parceiros da rede nos respetivos orçamentos institucionais.  

A Câmara Municipal de Ovar tem implementado e investido, nos últimos anos, num conjunto de ações (de 

forma autónoma ou em parceria) direcionadas para a valorização do património natural, turístico e náutico 

do concelho. A título de exemplo, identificam-se algumas medidas: 

- Requalificação de vários cais: Cais do Puchadouro, Cais da Pedra, Cais do Carregal, Cais da Ribeira, Cais da 

Tijosa e Cais do Bico do Torrão (investimento no âmbito do Programa Polis-Ria); 

- Requalificação da Barrinha de Esmoriz (investimento no âmbito do Programa Polis-Ria) – em curso; 

- Dessoramento da Ria de Aveiro (investimento no âmbito do Programa Polis-Ria) – em curso; 

- Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo e Cultural: NADO – Náutica Desportiva Ovarense; Clube 

de Canoagem de Ovar; CENÁRIO – Centro Náutico da Ria de Ovar; Associação Amigos do Cáster (apoio total 

de 44.291€ em época desportiva 2018/2019); 

- Investimento em atividades de Educação Ambiental (consultar relatórios, em anexo – Época Balnear 2018 

e 2019); 
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- Investimento nas Praias do Concelho - limpeza balnear, qualidade da água balnear, vigilância e assistência 

balnear, contratação de serviços de regularização de areais, painéis informativos e sinalética, entre outros 

(consultar relatórios, em anexo – Época Balnear 2018 e 2019); 

- Criação de um Regulamento de Apoio às Artes e Ofícios do Concelho de Ovar, com relevância para a 

valorização da Arte Xávega (regulamento em consulta pública); 

- Intenção de criar condições para existência de um posto de turismo no norte do concelho. 

A Câmara Municipal de Ovar continuará a apoiar, sempre que possível, o desenvolvimento de algumas ações 

e atividades náuticas e fomentar a criação de condições que contribuam para o desenvolvimento da Estação 

Náutica de Ovar. 

VII. SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA ESTAÇÃO NÁUTICA 

1. Apresentação dos critérios, dos indicadores, dos meios de verificação e dos momentos de 

monitorização e de avaliação e respetivas responsabilidade 

Os critérios, indicadores e meios de verificação serão discutidos e aprovados no regulamento a ser criado 

pela Entidade Coordenadora e todos os parceiros envolvidos no projeto. Relativamente aos indicadores 

devem ser considerados os seguintes: 

 Evolução do número de participantes nas atividades promovidas pelos parceiros da Estação Náutica 

de Ovar; 

 Evolução do número de dormidas em unidades hoteleiras; 

 Evolução do número de visitantes / turistas que utilizam as estruturas de acolhimento identificadas 

para recolher informações sobre atividades da Estação Náutica de Ovar; 

 Evolução do nº de atividades/eventos náuticos promovidos pela Estação Náutica de Ovar; 

 Evolução de cursos e atividades formativas em atividades náuticas no concelho; 

 Nível de participação das escolas em atividades náuticas; 

 Nível de participação da comunidade local em atividades náuticas. 

Os momentos de monitorização e avaliação deverão ser anuais e os resultados recolhidos deverão ser 

considerados na elaboração do plano de ação do ano seguinte. 
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ANEXO I – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ESTAÇÃO NÁUTICA DE OVAR 

 

 

---- Ovar tem uma história e um conjunto de tradições ligadas ao mar e à ria, um enquadramento geográfico 

privilegiado e um conjunto de condições para promover e dinamizar o setor náutico no território. Neste 

sentido e no reconhecimento da crescente importância do turismo, a nível nacional, e das amenidades 

naturais e construídas e dos recursos disponibilizados pelo concelho, a Câmara Municipal de Ovar tem 

vindo a trabalhar na diversificação e qualificação da oferta turística. --------------------------------------------- 

---- Para a criação, estruturação e desenvolvimento de experiências de natureza turística, lúdica, educativa 

e desportiva que valorizem as dinâmicas e tradições do setor náutico no concelho, o Município de Ovar 

perfilha a importância de apoiar o crescimento de um projeto que promova o envolvimento de vários 

parceiros com sede no território. A organização de um trabalho em rede permitirá a criação de um produto 

náutico integrado e melhorado, acompanhado por uma oferta na área do alojamento, restauração, atividades 

culturais, de lazer e desportivas, que será capaz de transformar e valoriza um território, tradicionalmente 

ligado ao produto sol e praia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Assim sendo, a constituição da Estação Náutica de Ovar e o seu reconhecimento importa a criação de 

uma plataforma de cooperação entre parceiros locais identificados no território e que assegurem a oferta de 

um produto turístico de qualidade, completo e capaz de satisfazer as necessidades dos visitantes, turistas, 

nautas e a comunidade local. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- É neste âmbito, e tendo presente o enquadramento legal preconizado pelos artigos 23º, 1 e 2, e), f), k), 

m) e n) e 33º, 1, t), u) e ff) do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, que, mediante 

aprovação da respetiva minuta por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, por despacho 

datado de ----, ratificado em reunião da Câmara Municipal de Ovar, realizada no dia ----, entre: ------------- 

PRIMEIRO OUTORGANTE: O MUNICÍPIO DE OVAR, entidade pública com o número de identificação 

fiscal 501306269, com sede na Praça da República, em Ovar, neste ato representada pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro Ferreira da Silva, casado, natural da freguesia de Esmoriz 

e com domicílio profissional na Praça da República, 3880-141, em Ovar, na União das Freguesias de Ovar, 

São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã; ---------------------------------------------------------------------- 

E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDOS OUTORGANTES: (indicar NIF e sede da entidade e identificação da pessoa que intervém 

no ato, com poderes de representação, com menção ao estado civil, naturalidade e residência) 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE OVAR, S. JOÃO DE OVAR, ARADA E S. VICENTE DE PEREIRA, ----  

JUNTA DE FREGUESIA DE ESMORIZ, ---- 

JUNTA DE FREGUESIA DE CORTEGAÇA, ---- 

JUNTA DE FREGUESIA DE MACEDA, ---- 

JUNTA DE FREGUESIA DE VÁLEGA, ---- 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE JUVENTUDE E DESPORTO, IP, ---- 

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL, ---- 

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA CENTRO DE PORTUGAL, ---- 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE REGIÃO DE AVEIRO, ---- 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OVAR SUL, ---- 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CÁSTER, ---- 

NÁUTICA DESPORTIVA OVARENSE, ---- 

CENTRO NÁUTICO DA RIA DE OVAR, ---- 

CLUBE DE CANOAGEM DE OVAR, ---- 

RED ANIMAL SURF STORE & SCHOOL, ---- 

FURABEACH SURF SCHOOL, ---- 

BARRINHA SURF SCHOOL, ---- 

SURF AT NIGHT SCHOOL, ---- 

BE & SEE IN NATURE, ---- 

MARIAS HOSTEL & SURF, ---- 

FURADOURO SURF CAMP, ---- 

FURABEACH ALOJAMENTOS, ---- 

WATERMARK SURF HOUSE, ---- 

FURADOURO BOUTIQUE HOTEL & SPA, ---- 

AQUAHOTEL, ---- 

HOTEL MEIA LUA, ---- 

HOTEL LA FONTAINE, ---- 

É estabelecido, livremente e de boa fé, o presente acordo de vontades ou parceria, que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 1.ª 
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Âmbito e objeto 

O presente protocolo de colaboração estabelece as condições para a constituição, divulgação, promoção e 

certificação, no respeito pelo Regulamento de certificação das Estações Náuticas em vigor, da designada 

Estação Náutica de Ovar, na esteira do desenvolvimento do Projeto Portugal Náutico, pelo Grupo 

dinamizador constituído no âmbito da entidade Fórum Oceano – Associação de Economia do Mar, pessoa 

coletiva de direito privado de apoio ao desenvolvimento das atividades marítimas em Portugal, sem fins 

lucrativos e de utilidade pública, com o número de identificação fiscal ----. ------------------------------------- 

§ Único: A Estação Náutica é definida como uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada 

a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes num território, que inclui a oferta de 

alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de 

turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas. Desta 

forma, a Estação Náutica apresenta-se como uma plataforma de cooperação entre atores identificados com 

um território e que asseguram a oferta de um produto turístico. -------------------------------------------------- 

Cláusula 2.ª 

Forma  

1 – A Estação Náutica de Ovar não é uma entidade legalmente constituída, não detendo personalidade 

jurídica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – A Estação Náutica de Ovar pretende agregar um conjunto de entidades, empresas e operadores que 

promovam atividades de natureza turística e/ou náutica, fomentando, desta forma, a criação de uma rede 

ou plataforma informal colaborativa e a respetiva oferta. ----------------------------------------------------------- 

3 – As partes outorgantes assumem-se como parceiros na prossecução dos objetivos da Estação Náutica de 

Ovar, visando-se, através da atuação articulada ou em rede, potenciar um maior envolvimento de todos os 

agentes na definição e implementação de uma estratégia e plano de trabalho que contribuam para a criação 

de valor e o desenvolvimento da atividade turística, ao longo do ano. -------------------------------------------- 

 

Cláusula 3.ª 

Objetivos  

1 – O estabelecimento de cooperação entre entidades que compõem a Estação Náutica de Ovar visa atingir 

os seguintes objetivos, que serão desenvolvidos e que se concretizarão em ações a aprovar, de acordo com 

Plano Anual de Atividades: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Reforçar a capacidade de atração do concelho de Ovar no setor náutico, promovendo a melhoria de 

serviços e equipamentos; --------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Promover o envolvimento e cooperação entre todos os parceiros da Estação Náutica de Ovar, numa 

atuação conjunta; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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c) Promover, divulgar e comunicar, de forma integrada, as ofertas da Estação Náutica de Ovar; ----- 

d) Fomentar o aumento do tempo de permanência dos visitantes/turistas no território de Ovar e de 

forma mais regular ao longo do ano; ------------------------------------------------------------------------- 

e) Cultivar o interesse pelo setor náutico junto de um público escolar, associativo e da comunidade 

local; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Realizar eventos náuticos em Ovar; -------------------------------------------------------------------------- 

g) Promover a segurança; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Capacitar os agentes locais ligados ao setor náutico ou turístico; ---------------------------------------- 

i) Melhorar as acessibilidades e desenvolver atividades para todos os públicos; ------------------------- 

j) Medir a satisfação dos visitantes e monitorização dos resultados da Estação Náutica. --------------- 

2 – A Estação Náutica de Ovar identifica como centros de acolhimento os Postos de Turismo do Concelho 

e Marina do Carregal (NADO - Náutica Desportiva Ovarense). -------------------------------------------------- 

Cláusula 4.ª 

Constituição 

1 – A Estação Náutica de Ovar é constituída por: ------------------------------------------------------------------- 

a) Entidade Coordenadora; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Conselho da Estação Náutica. --------------------------------------------------------------------------------- 

2 – O Município de Ovar é a Entidade Coordenadora da Estação Náutica. --------------------------------------- 

3 – O Conselho da Estação Náutica é constituído pelas entidades que figuram no presente Protocolo de 

colaboração como Segundos Outorgantes e por outras que venham a aderir à Estação Náutica. ------------- 

4 – São e poderão vir a ser parceiros da Estação Náutica de Ovar todas as empresas marítimo-turísticas e 

outras entidades representativas do setor, com atividades de interesse para o desenvolvimento do projeto. - 

5 – O pedido de adesão à Estação Náutica de Ovar deverá ser dirigido à Entidade Coordenadora e, após 

aprovação, pelo Conselho da Estação Náutica, será efetuado o respetivo averbamento no Protocolo de 

Colaboração, por adenda, vinculando-se doravante ao presente documento e à ação articulada da Estação 

Náutica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 5.ª 

Responsabilidades 

1 – Compete à Entidade Coordenadora da Estação Náutica de Ovar: -------------------------------------------- 

a) Coordenar os trabalhos e atividades definidas pela Estação Náutica de Ovar, assumindo-se como 

ponto de contacto central em toda a rede de parceiros; ---------------------------------------------------- 

b) Convocar reuniões; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Promover o envolvimento e participação de todos os parceiros da rede; -------------------------------- 

d) Definir ações, prioridades e orientações estratégicas da Estação Náutica de Ovar com os parceiros 

da rede; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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e) Assegurar a operacionalização e execução regular da Estação Náutica; -------------------------------- 

f) Representar a Estação Náutica de Ovar; --------------------------------------------------------------------- 

g) Produzir relatórios de avaliação regulares. ------------------------------------------------------------------- 

2 – Compete ao Conselho da Estação Náutica: ----------------------------------------------------------------------- 

a) Participar nas reuniões agendadas pela Entidade Coordenadora e votar nos assuntos a submeter a 

 deliberação do Conselho da Estação Náutica; -------------------------------------------------------------- 

b) Emitir parecer sobre o Plano Anual de Atividades e apoiar a formulação de linhas de orientação; - 

c) Participar na elaboração do Regulamento interno da Estação Náutica de Ovar; ----------------------- 

d) Propor iniciativas, ações e estratégias aos órgãos competentes, que possam contribuir para melhorar 

a oferta da Estação Náutica de Ovar; ------------------------------------------------------------------------ 

e) Integrar os materiais promocionais e iniciativas da Estação Náutica; ----------------------------------- 

f) Utilizar o selo Estação Náutica de Ovar; -------------------------------------------------------------------- 

g) Enviar, mensalmente, os resultados estatísticos referentes a atividades desenvolvidos pelo próprio 

parceiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Contribuir para a recolha de informação relativamente ao nível de satisfação dos utilizadores da 

             Estação Náutica e avaliação dos serviços prestados; ------------------------------------------------------ 

i) Informar a Entidade Coordenadora de todas as ações/ atividades desenvolvidas por cada parceiro; 

j) Contribuir para a prossecução dos objetivos definidos para a Estação Náutica de Ovar. ------------- 

3 – O exercício das funções de Entidade Coordenadora, assim como a qualidade de parceiro assumida pelas 

diversas entidades participantes no projeto, não implica a obrigação de pagamento de qualquer quantia, seja 

a que título for, no âmbito da Estação Náutica de Ovar. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula 6.ª 

Tomada de Decisão 

1 – O Conselho da Estação Naútica deverá reunir-se, ordinariamente, duas vezes por ano e, 

extraordinariamente, sempre que seja solicitado pela Entidade Coordenadora ou por um número 

correspondente a 10% dos parceiros. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2 – A tomada de decisão do Conselho da Estação Náutica será efetuada por maioria dos membros presentes 

na reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cláusula 7.ª 

Vigência 

Com vista à concretização dos objetivos preconizados no presente Protocolo de colaboração, as entidades 

outorgantes encontrar-se-ão vinculadas ao respetivo teor a partir da data da sua assinatura ou da adenda que 

formalize a adesão de novos parceiros. -------------------------------------------------------------------------------- 

§ Único: As entidades outorgantes poderão desvincular-se, a todo o tempo, do presente Protocolo de 

colaboração, mediante comunicação à Entidade Coordenadora que, da decisão, dará conhecimento ao 
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Conselho da Estação Náutica, promovendo-se os atos destinados ao respetivo averbamento, por adenda, no 

documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cláusula 8.ª 

Revisão do Protocolo 

O presente Protocolo de colaboração poderá ser revisto, ouvido o Conselho da Estação Náutica, se 

ocorrerem alterações das circunstâncias que determinam a modificação do seu clausulado. ------------------ 

 

Cláusula 9.ª 

Disposições Finais 

As partes declaram que aceitam o presente Protocolo de Colaboração, com todas as suas cláusulas e a cujo 

cumprimento se obrigam. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Feito em ---- exemplares, aos ---- dias do mês de ----- de 2019, ficando um original para cada uma das 

Partes signatárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRIMEIRO OUTORGANTE: 

 

 

OS SEGUNDOS OUTORGANTES: 

 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE OVAR, S. JOÃO DE OVAR, ARADA E S. VICENTE DE PEREIRA 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE ESMORIZ 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE CORTEGAÇA 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE MACEDA 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE VÁLEGA 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE JUVENTUDE E DESPORTO, IP 

 

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL 

AGÊNCIA REGIONAL DE PROMOÇÃO TURÍSTICA CENTRO DE PORTUGAL 
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COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE REGIÃO DE AVEIRO 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OVAR SUL 

 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CÁSTER 

 

NÁUTICA DESPORTIVA OVARENSE 

 

CENTRO NÁUTICO DA RIA DE OVAR 

 

CLUBE DE CANOAGEM DE OVAR 

 

RED ANIMAL SURF STORE & SCHOOL 

 

FURABEACH SURF SCHOOL 

 

BARRINHA SURF SCHOOL 

 

SURF AT NIGHT SCHOOL 

 

BE & SEE IN NATURE 

 

MARIAS HOSTEL & SURF 

 

FURADOURO SURF CAMP 

 

FURABEACH ALOJAMENTOS 

 

WATERMARK SURF HOUSE 
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FURADOURO BOUTIQUE HOTEL & SPA 

 

AQUAHOTEL 

 

HOTEL MEIA LUA 
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ANEXO II – LOGOTIPO – PROPOSTA 
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ANEXO III – EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DE APOIO ÀS ATIVIDADES NÁUTICAS 

Equipamento/ 
Infraestrutura 

Descrição e serviços 
disponíveis 

Público-alvo Informações úteis Observações 

NADO 
Náutica 

Desportiva 
Ovarense 

 
(Associação sem 
fins lucrativos / 
Instituição de 

utilidade pública) 

. 210 postos de amarração 
para embarcações até 15 
metros e de calado inferior 
a 1 metro 
. 10 postos de amarração 
para embarcações 
passantes 
. Recolha de resíduos 
gerados em embarcações, 
exceto óleos e outros 
produtos poluentes 
. Posto de Abastecimento 
de combustível (gasolina) 
. Rampa e grua (até 5 
toneladas) 
. Informação de marés 
. Fornecimento de água e 
energia 
. 3 hangares de recolha de 
embarcações (cada um com 
capacidade até 50 lugares) 
. Espaço para acampamento 
(ocasional) 
. Balneários 
. Guarda 24 horas 
. Posto de informação sobre 
o funcionamento da marina 
. Estacionamento (mais de 
100 lugares) 
. Restaurante 
.Escola de Vela 
 
Tipo de embarcações: 
À vela - 32 embarcações no 
total: 
. Classe optimist - 20 
. Classe 420 - 3 
. Classe Laser - 7 
. Veleiro - 1 
. Classe Snapie – 1 
 
Lanchas insufláveis ou semi-
rígidas:  
.Zebros – 3 
Cerca de 20 embarcações 
antigas da Escola de Vela 
 
Espaço em terra (m2): 
25.000m2 

. Desportistas 
Náuticos 
. Comunidade 
Náutica em geral 
 
Escola de Vela: 
Atletas 
federados. 
Público geral, 
visitantes e 
turistas (aulas de 
iniciação à vela – 
com marcação 
prévia 
obrigatória) 
 
 

Serviços disponíveis ao 
longo de todo o ano 
 
Localização: 
Porto de Recreio do 
Carregal 
3880-163 Ovar 
T. +351 256 591 236 
E. nadoovar@gmail.com 
 
Lat. 40,86120720080 / 
Long. -8,65671829843 
 
 
 

Condições a 
melhorar: 
 
. Balneários  

mailto:nadoovar@gmail.com
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CENÁRIO Centro 
Náutico da Ria de 

Ovar 

.6 lugares de amarração 
para embarcações até 10 
metros e de calado inferior 
a 0,60cm 
. Grua (até 1 tonelada) 
. Rampa 
. Fornecimento de água e 
energia 
. Instalações sanitárias 
. Estacionamento (público) 
. Oficina de reparação naval 
(carpintaria naval – 
embarcações ligeiras) 
. Passeios de barco (com 
marcação prévia 
obrigatória) 
. Visitas acompanhadas à 
oficina de reparação naval 
. Visitas guiadas ao espaço 
bio-ria de Ovar com a 
colaboração da Associação 
Amigos do Cáster 
 

. Para todos os 
públicos  
.Comunidade 
náutica em geral 

Serviços disponíveis ao 
longo de todo o ano 
(mediante marcação 
prévia obrigatória) 
 
Localização: 
Cais do Puchadouro 
3880, Válega, Ovar 
T. +351 965 635 233 
E.cenariovar@gmail.com 
 
 
 

 

Clube de 
Canoagem de 

Ovar 

. Instalações da NADO – 
Náutica Desportiva 
Ovarense 
. Modalidade praticada: 
canoagem 
. Promovem outras 
atividades de lazer como 
caminhadas e ecopasseios 
de kayak nos canais da Ria 
de Ovar 
. Aulas de divulgação e 
promoção da modalidade 
. Aluguer de material (com 
pedido prévio e atribuição 
de um orçamento) 
 

. Para todos os 
públicos (com 
idade superior 
aos 6 anos) 
. Comunidade 
náutica em geral 
. Para público 
com 
necessidades 
especiais (aulas 
de iniciação à 
canoagem em 
ambiente e 
segurança 
controlados) 
. Público escolar 
(aulas de 
iniciação e ações 
de formação 
teórica e prática 
nas escolas e/ou 
no clube) 
 

Serviços disponíveis ao 
longo de todo o ano 
 
Localização: 
Porto de Recreio do 
Carregal 
3880-163 Ovar 
T. +351 917 314 227 
E. ccovar@gmail.com 
 
Horário de 
funcionamento: 
. Terças e Quintas - 
16h30 às 19h00 
 . Quartas - 15h00 às 
19h00 
. Sábados e Domingos - 
9h00 às 12h00 
. Outros Horários - 
flexíveis e a combinar 
antecipadamente  
 
 
 

 

Barrinha Surf 
School 

. Escola de Surf em Esmoriz 

. Modalidades praticadas: 
Surf, bodyboard, skimboard 
. Aluguer de material 
técnico de todas as 
modalidades praticadas 
pela escola 

. Para todos os 
públicos 
(visitantes, 
turistas e 
população local) 
. Para público 
com 

Serviços disponíveis ao 
longo de todo o ano 
 
Localização: 
Av. da Barrinha 3885, 
3885-414 Esmoriz   
 

 

mailto:E.cenariovar@gmail.com
mailto:ccovar@gmail.com
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. Única escola de ensino de 
surf em Esmoriz desde 
2013. Temos parcerias com 
hostels e hoteis fora de 
Esmoriz com pick&return às 
nossas praias 
. Aluguer de bicicletas 

necessidades 
especiais (Surf 
adaptado) 
.Para a 
população local 
(Aulas de grupo, 
campo de ferias 
interno e 
atividades para 
ATL(s), ações de 
limpezas de praia 
e organizações 
desportivas) 

Horário de 
funcionamento: 
8:00h às 20:00h 
 

Red Animal Surf 
School 

. Escola de Surf na Praia do 
Furadouro 
. Modalidades praticadas: 
Surf e Stand Up Paddle 
. Aluguer de material 
técnico de todas as 
modalidades praticadas 
pela escola 
. Surf Store (venda de 
material técnico, vestuário 
e acessórios) 
. Alojamento local 
(Furadouro Surf Camp) 
 

. Para todos os 
públicos 
(visitantes, 
turistas e 
população local) 
.Para a 
população local 
(Aulas de grupo, 
campo de ferias 
interno e 
atividades para 
ATL(s) 
 

Serviços disponíveis ao 
longo de todo o ano 
 
Localização: 
Rua Gonçalo Velho,264 
3880-385 Furadouro – 
Ovar 
 
 

 

Fura Beach Surf 
School 

. Escola de Surf na Praia do 
Furadouro 
. Modalidades praticadas: 
Surf, Kitesurf, Stand Up 
Paddle (Ria e Mar). 
. Aluguer de material 
técnico de todas as 
modalidades praticadas 
pela escola; 
. Surf Store (material 
técnico, vestuário, calcado 
e acessórios); 
. Aluguer de bicicletas; 
. Alojamento Local 
(FuraBeach Alojamento) 

. Para todos os 
públicos 
(visitantes, 
turistas e 
população local) 
 

Serviços disponíveis ao 
longo de todo o ano 
 
Localização: 
Avenida Bombeiros 
Voluntários do Porto, 
nº20 3880-352 
Furadouro 
 
 

 

Surf at Night – 
Surf School 

. Escola de Surf na Praia de 
Cortegaça 
. Modalidades praticadas: 
Surf, bodyboard, longboard. 

. Para todos os 
públicos 
(visitantes, 
turistas e 
população local) 
 

Serviços disponíveis ao 
longo de todo o ano 
 
Localização: 
Avenida Nossa Sra da 
Nazaré 
Praia De Cortegaça, 
Aveiro, Portugal 
 
Horário de 
funcionamento: 
10:00 às 19:00 
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Posto de Turismo 
do Furadouro 

No posto de turismo do Furadouro poderá 
encontrar: 
. informação turística do concelho; 
. informações sobre a oferta gastronómica e de 
alojamento, 
. agenda de eventos; 
. Auditório; 
. BIAS (Bicicletas) 

Serviços disponíveis ao longo de todo o 
ano 
 
Localização: 
Av. Infante D. Henrique, 3880-355, Praia 
do Furadouro 
T. +351 256 387 410 
 
Horário de funcionamento: 
Horário verão  
(abril a setembro): 
09:30-12:30 / 14:00-18:00 
Aberto todos os dias, de 2ºfeira a domingo 
e feriados 
 
Horário inverno  
(outubro a abril): 
09:30-12-30 / 14:00-18:00 (2ª feira a 
6ªfeira) 
10:00-13:00 / 14:00-18:00 (sábado e 
domingo) 
Durante o inverno poderá encerrar aos 
feriados (a abertura ou o encerramento 
nestes dias será devidamente e 
atempadamente comunicado pelo Posto 
de Turismo) 

Posto de Turismo 
do Centro 

Histórico de Ovar 

No posto de turismo do Centro Histórico de 
Ovar poderá encontrar: 
. informação turística do concelho; 
. informações sobre a oferta gastronómica e de 
alojamento, 
. agenda de eventos; 
. Auditório; 
. BIAS (Bicicletas) 

Serviços disponíveis ao longo de todo o 
ano 
 
Localização: 
Rua Elias Garcia, 3880-220, Ovar 
T. +351 256 572 215 
 
Horário de funcionamento: 
Seg. 14:00 – 19:00 
Ter. a Sáb. 10:30 - 12:30 / 14:00 -18:00 
Encerra aos domingos e feriados 
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ANEXO IV – ALOJAMENTO NO CONCELHO DE OVAR 

Alojamento Localização Informação 
Hotéis 

Furadouro Boutique Hotel Beach & 
Spa 

Ovar / Praia do Furadouro 27 quartos / 37 camas 

Aqua Hotel Ovar 57 quartos / 114 camas 

Hotel Meia Lua Ovar 54 quartos / 120 camas 

Hotel La Fontaine Ovar / Esmoriz 34 quartos / 61 camas 

Motel Dunas d’Ovar Ovar / Arada 42 quartos / 43 camas 

Alojamento Local 

Aqua Charm Apartments Ovar 6 apartamentos / 14 camas 

Casa dos Avós Ovar 1 loft / T1 / T2 

Espaço Tranquilo entre Mar e Ria Ovar Moradia T1 

S. Thomé Apts. Ovar 2 apartamentos T1 

Be & See in Nature Ovar 1 quarto / 2 camas 

Casa do Couto – Cova do Frade Ovar Apartamento T2 

Ria Surf House Ovar 4 quartos / 8 camas 

Pousada de Juventude de Ovar Ovar 82 camas 

Moradia  Laurinda Dias Costa Ovar Moradia T3 

La Roseraie Ovar Moradia T5 

Furabeach Alojamentos Ovar / Praia do Furadouro 8 quartos / 2 apts. / 16 camas 

Furadouro Terrace Hostel Ovar / Praia do Furadouro 8 quartos / 19 camas 

Nine Senses – Healthy Living Ovar / Praia do Furadouro 9 quartos / 12 camas 

Cool & Sea Beach House Ovar / Praia do Furadouro 6 quartos / 6 camas 

1- Furadouro Surf Camp Ovar / Praia do Furadouro 

1 Apartamento T3 (Rua 10) / 1 
Apartamento T2 (Rua 8) / 1 
Apartamento T4 (Rua 2) / 1 
Moradia T3 (Rua 99) 

2- Furadouro Surf Camp Ovar / Praia do Furadouro 1 Moradia dividida em 5 estúdios 

Golden Waves Surf Lodge Ovar / Praia do Furadouro 7 quartos / 18 camas 

Alojamento Praia Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Apartamento de Praia Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Transats et SPA du Furadouro Ovar / Praia do Furadouro  

Apartamento Furadouro registo 
04351 

Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Apartamento da Praia Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Apartamento Praia Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Facing the Sea – Barramares Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T3 

Furadouro Apartment Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T3 

Moradia T3 Ovar / Praia do Furadouro Moradia T3 

Riskas Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Ocean view by Nine Senses Ovar / Praia do Furadouro T3 / 3 camas 

Apartamento Manuel Valente Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Furadouro Beach Spot Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Love & Beach Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Golden Pier Ovar / Praia do Furadouro Moradia T3 

Barramares Ovar / Praia do Furadouro 
1 Apartamento T3 / 1 
Apartamento T1+1 

Varandas do Sol Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Casa Praia do Furadouro Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Marrafa’s Apartment Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T3 
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Casa Os Três Manos Ovar / Praia do Furadouro Moradia T4 

Edifício Cambra Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Porta 27 Penthouse Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Oceanos Avenue Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Slow Life Furadouro Ovar / Praia do Furadouro T2 / 2 camas 

Blue Dreams Ovar / Praia do Furadouro Moradia T2 

Apartamento Barramares Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Malu Hostel Design Ovar / Praia do Furadouro T2 / 16 camas 

Casas da Praia Ovar / Praia do Furadouro 2 Moradias T3 

Pine Beach Spot Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Apartamento do Furadouro Ovar / Praia do Furadouro T2 / 3 camas 

Casa do Gato Branco Ovar / Praia do Furadouro T5 / 5 camas 

Furadouro Beach TopFloor Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T3 

Furadouro Beach and Club 
Apartament 

Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T1 

Maria Hostel & Surf Ovar / Praia do Furadouro 4 quartos / 11 camas 

Marias House Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

Casa Praia - Furadouro Ovar / Praia do Furadouro Apartamento T2 

The Sea Beach House Ovar / Praia de Cortegaça T1 / 3 camas 

Terrace House Portugal Ovar / Cortegaça 3 quartos / 4 camas 

Santos Beach House Ovar / Cortegaça Moradia T3 

Edifício Violas Ovar / Cortegaça Apartamento T3 

Amazing Barbecue Ovar / Cortegaça Moradia T3 

Beach Loft - Praia de Cortegaça Ovar / Cortegaça Apartamento T1 

Tile House Ovar / Cortegaça Moradia T2 

O Canto do Melro - Guest House Ovar / Cortegaça T1 / 1 cama 

Cramé House Ovar / Cortegaça Moradia T1 

Beach Sell House Ovar / Cortegaça Moradia p/ 6 pessoas 

Casa de Praia Ovar / Cortegaça T3 / 4 camas 

Apartamentos Vista Mar Ovar / Cortegaça 1 – T0 / 4 –T1 / 1 – T2 

Beach Living Cortegaça Ovar / Cortegaça  

Apartamento da Praia Ovar / Cortegaça Apartamento T3 

Cortegaça Beach & Seaview 
Apartament 

Ovar / Cortegaça Apartamento T2 

Sweet Vila Cortegaça Ovar / Cortegaça Moradia T3 

Surfing Camp Ovar / Maceda Moradia T5 

Beach Living Esmoriz Ovar / Esmoriz Moradia T3 

Surfivor Surf Camp Ovar / Esmoriz 
5 quartos c/ 2 camas individuais / 
2 quartos partilhados c/ 8 lugares / 
26 camas 

Watermark Surf House Ovar / Esmoriz 3 quartos / 6 camas 

Surfer’s Camp 
(r/c e 1º andar) 

Ovar / Esmoriz 

3 quartos (1 duplo e 2 partilhados) 
/ 11 camas 
3 quartos (1 duplo e 2 partilhados) 
/ 11 camas 

Casa Lagoa Verde Ovar / Esmoriz Moradia T2 

Moradia T4 Ovar / Esmoriz Moradia T4 

Casa da Praia Ovar / Esmoriz Moradia T4 

Cecília e Ramiro Ovar / Esmoriz Moradia T2 

Casa Esmoriz Ovar / Esmoriz Apartamento T5 

Philipe Gonçalves Ovar / Esmoriz Apartamento T3 
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Sun, Sky and Sea e Sun, Pool and 
Beach 

Ovar / Esmoriz Apartamento T3 

Marisa Tavares Ovar / Esmoriz Apartamento T3 

House of Joy Beach & Garden Ovar / Esmoriz Moradia T4 

Casa dos Castanheiros Ovar / Esmoriz 5 quartos / 5 camas 

Casas da Malta Ovar / Esmoriz Apartamento T2 

Esmoriz White Vila Ovar / Esmoriz Moradia T2 

Sweet Home Ovar / Esmoriz Moradia T2 

Chalet na Praia Ovar / Esmoriz 3 quartos / 4 camas 

Ap 215 Ovar / Esmoriz Apartamento T2 

Casa da Praia Ovar / Esmoriz Apartamento T2 

Oporto Surf Camp, Surf School Ovar / Esmoriz 3 quartos / 9 camas 

Esmoriz Beach House Ovar / Esmoriz Moradia T3 

O Refúgio Ovar / Esmoriz Moradia T3 

Costamar S Ovar / Esmoriz Apartamento T3 

Oceanos T Ovar / Esmoriz Apartamento T3 

Casa Amarela Ovar / Esmoriz 2 quartos 

Casinha do Conde Ovar / Esmoriz Apartamento T4 

LandSea Views Apartament Ovar / Esmoriz Apartamento T3 

Casa do Moinho Ovar / S. João de Ovar 4 quartos / 6 camas 

Moradia T3 Ovar / S. João de Ovar Moradia T3 

Pauluska’s Hostel Ovar / S. João de Ovar T4 / 4 camas 

Alojamento da Carlota Ovar / S. Vicente de Pereira Moradia T4 

Casa de Válega Ovar / Válega Moradia T7 

Port-u-Gral Our House Ovar / Válega Moradia T3 

Parques de Campismo 

Parque de Campismo do Furadouro Ovar / Praia do Furadouro --- 

Parque de Campismo de Esmoriz Ovar / Praia de Esmoriz --- 

Parque de Campismo de Cortegaça Ovar / Praia de Cortegaça --- 
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ANEXO V – RESTAURAÇÃO NO CONCELHO DE OVAR 

Restaurante Localização 
Restaurante Garrafeira Ovar 

Restaurante Braseirovar Ovar 

Restaurante João da Vareirinha Ovar 

Restaurante Toca Ovar 

Restaurante O Alquimista Ovar 

Restaurante Luso Africano Ovar 

Restaurante Oceanus (Hotel Meia Lua) Ovar 

Restaurante Oásis Ovar 

Restaurante Paradise Ovar 

Restaurante Passo do Horto Ovar 

Restaurante Quinta da Varanda Ovar 

Casa de Pasto Adega Social Ovar 

Takeaway Galito Dourado Ovar 

Restaurante Aqua (Aquahotel) Ovar 

Restaurante Gabi – A Minha Casa Ovar 

Restaurante Pizzaria Lusitana Ovar 

Restaurante Pizzaria Brasil Ovar 

Taberna Dom Joaquim Ovar 

Restaurante Mônho Ovar 

Restaurante Casa das Enguias Ovar 

Restaurante O Ângelo Ovar 

Restaurante O Bosque Ovar 

Restaurante Oxalá Ovar 

Restaurante DOCAS Ovar 

Restaurante Tiro ao Prato Ovar 

Restaurante Amadeu Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Cantinho do Valente Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Cardo (Furadouro Boutique Hotel Beach 
& SPA) 

Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Marisqueira Fura Mar Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Casa Figueiras Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Casa Rocha Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Casa Valente Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Concha Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Maganinho Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante O Tasco Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Giestas Ovar / Praia do Furadouro 

Ristorante Pizzeria Scala Ovar / Praia do Furadouro 

Pizzaria Mister Pizza Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Delícias do Mar Ovar / Praia do Furadouro 

Restaurante Pôr-do-Sol Ovar / Esmoriz 

Marisqueira Terra Mar Ovar / Esmoriz 
Pizzaria Dio Mio Ovar / Praia de Esmoriz 
Pizzaria Restaurante Malibu Ovar / Praia de Esmoriz 

Pizzaria Vieri Ovar / Praia de Esmoriz 

Restaurante Colmeia Ovar / Esmoriz 
Restaurante A Grelha Ovar / Esmoriz 
Restaurante Beira – Mar Ovar / Esmoriz 
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Churrascaria Paraná Ovar / Esmoriz 
Restaurante Flor da Montanha Ovar / Esmoriz 
Restaurante Marisqueira Santola Passos do Mar Ovar / Esmoriz 
Restaurante O Barco Ovar / Praia de Esmoriz 
Restaurante Linha de Sabores Ovar /Praia de Esmoriz 
Restaurante Assim & Assado Churrasqueira e Take 
Away 

Ovar / Esmoriz 

Restaurante Casa Vitó Ovar / Esmoriz 

Restaurante Galetus Ovar / Praia de Esmoriz 

Restaurante Marisqueira Luciano Ovar / Praia de Esmoriz 

Restaurante / Pizzaria Margherita Ovar / Praia de Cortegaça 

Restaurante Samuel Ovar / Cortegaça 

Restaurante Evita Ovar / Cortegaça 

Restaurante Dona Xica Ovar / Praia de Cortegaça 

Restaurante D’Aurora Ovar / Praia de Cortegaça 

Restaurante Cordoaria Ovar / Cortegaça 

Churrasqueira Pombo Ovar / Cortegaça 
Restaurante Augusto Fonseca Ovar / Cortegaça 

Restaurante Dom Henrique Ovar / Arada 

Restaurante Zi Ovar / Arada 
Churrasqueira Casa Barra Ovar / Arada 
Churrasqueira Avenida Ovar / Maceda 

Restaurante Cocktail Ovar / Maceda 

Restaurante Diavane Ovar / S. João de Ovar 

Restaurante Sabor da Picanha Ovar / S. João de Ovar 
Restaurante Churrascão Ovar / S. João de Ovar 
Restaurante Adega do Planalto Ovar / S. João de Ovar 
Restaurante Pote Ovar / Válega 

Restaurante Frango de Paris Ovar / Válega 
Restaurante Talentos à Maneira Ovar / Válega 
Churrasqueira Pérola 109 Ovar / Válega 
Restaurante Convívio 2 Ovar / Válega 
Café e Restaurante Friend’s Ovar / Válega 
Café e Restaurante Luso Francês Ovar / Válega 
Quinta Jusã (espaço rural para festas) Ovar / Válega 
Quinta Sol Nascente (espaço para eventos) Ovar / S. Vicente de Pereira 
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ANEXO VI – DADOS ESTATÍSTICOS / TURISMO 
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