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RESUMO 

A sociedade do lazer construída na segunda metade do século XX tira partido das infraestruturas criadas para a 

náutica de recreio, tendo-se assistido em Portugal, ao desenvolvimento de um grande número de 

infraestruturas a partir da década de 70. 

O setor náutico revela-se complexo, em termos de abrangência territorial e diversificação das atividades 

associadas. Das mais tradicionais como a pesca desportiva e a construção naval, passando pelas inúmeras 

modalidades, e terminando na crescente representatividade da atividade turística, este setor tem-se assumido 

como uma alternativa considerável no que respeita à indução da atividade económica e à prática de atividades 

náuticas. Estes fatores têm provocado modificações significativas no papel desempenhado pelas marinas no 

contexto do sistema portuário regional, conduzindo-o a uma especialização funcional ao nível das 

infraestruturas, instalações e equipamentos. 

Nesta dissertação pretende-se a caracterização das infraestruturas de apoio à náutica de recreio em Portugal e 

a sua articulação com as políticas de ordenamento costeiro. Procura-se, complementarmente, avaliar o modo 

como estas infraestruturas alteraram as urbes ribeirinhas. As marinas de Cascais e Portimão foram escolhidas 

como casos de estudo para aplicação da metodologia proposta na prossecução dos objetivos definidos, por 

meio da análise descritiva e comparativa de entrevistas realizadas aos agentes da administração da marina e 

município. 

As marinas assumiram a sua importância no processo de dinamização das cidades de Cascais e Portimão ao 

promover uma melhor qualidade de vida dos cidadãos, dando resposta à procura atual e potencial, e ao 

proporcionar a prática de atividades náuticas de turismo, recreio e desporto. 

 

 

Palavras-chave: Infraestruturas portuárias | Náutica de recreio | Marinas | Urbes ribeirinhas 
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ABSTRACT 

The leisure sector, which was created in the second half of the 20th century, takes advantage of the 

infrastructure built to support pleasure craft. In Portugal, this major development wasn’t observed until the 

1970’s.  

The nautical sector has proven to be increasingly complex, both in terms of territorial coverage and in 

diversification of associated activities. From the more traditional activities like sport fishing and shipbuilding,  

to the tourism growth, this sector has been contributing as an alternative to the promotion of economic 

activities and to the practice of leisure sports. These factors have been causing significant changes in the role 

played by marinas in the regional port system, leading to a functional specialization of the infrastructures, 

facilities and equipment. 

The main objective in this master’s thesis is to characterize the infrastructures built for sport and pleasure 

navigation in Portugal and its articulation with the coastal planning policies. In addition, it aims to assess in 

which way these infrastructures altered the riverfronts. The Cascais and Portimão marinas were chosen as case 

studies for the application of the proposed methodology by means of descriptive and comparative analysis of 

interviews to the marina administration and municipality experts. 

Marinas have been assuming their role in the promotion of the cities of Cascais and Portimão by increasing the 

quality of life, responding to the increasing demand of the public and enabling the practice of nautical tourism, 

leisure and sport activities. 

 

 

Keywords:  Port infrastructures | Recreational nautical | Marinas | Riverside areas
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TIPOLOGIA DE INFRAESTRUTURAS1 

Base Náutica – Agregação/concentração de vários serviços ligados às atividades de recreio e desporto náutico 

marítimo-turística, designadamente áreas de apoio de terra, estaleiros, parqueamentos a seco, atividades de 

ensino e lúdico/desportivas afins. 

Marina – Conjunto de infraestruturas marítimas e terrestres destinadas à náutica de recreio e desportiva e, 

quando existente, atividade marítimo-turística, dispondo em terra de apoios e serviços diversos às 

embarcações e navegadores. Congrega dois tipos distintos de marinas: 

Marina Turística – enquadrada por complexo hoteleiro/turístico e residencial 

Marina Urbana Portuária – enquadrada por aglomerado urbano e/ou complexo portuário 

Porto de Recreio - Conjunto de infraestruturas marítimas e terrestres destinadas à náutica de recreio e 

desportiva e, quando existente, atividade marítimo-turística, dispondo de apoios e serviços básicos em terra às 

embarcações e navegadores. 

Doca de Recreio - Área confinada no interior de um porto, destinada à náutica de recreio e desportiva, 

podendo ter serviços equivalentes ao Porto de Recreio. 

Núcleo de Recreio Náutico - Infraestrutura de apoio a modalidades específicas de náutica de recreio e 

desportiva, com forte condicionamento de utilização do plano de água. 

Núcleo de Apoio Náutico - Infraestrutura de apoio a modalidades especificas de recreio e desporto náutico e, 

quando existente, atividade marítimo-turística. 

Fundeadouro - Área delimitada no plano de água, dispondo ou não de bóias de amarração e/ou amarrações 

fixas. 

Posto de Acostagem - Infraestrutura que pode assumir a forma de cais ou pontão, com acesso direto a terra, 

geralmente isolada e dispondo de equipamentos limitados. 

Rampa - Infraestrutura de alagem de pequenas embarcações, isolada, seja em tecido urbano, rural ou natural e 

cuja função é apenas a colocação e retirada de embarcações de planos de água. 

Área de Varadouro - Local, não infraestruturado, onde é autorizada a varagem de embarcações, por períodos 

limitados e onde não são permitidas quaisquer atividades de alagem, limpeza, reparação, etc. Em zonas 

protegidas e ambientalmente sensíveis, estes locais terão que respeitar as normas em vigor para essas zonas e 

assumirão a designação de “área de varadouro naturo-turística”. 

Área de Estacionamento a Seco - Zona delimitada e infraestruturada, destinada exclusivamente ao 

estacionamento de embarcações a seco. Pode ser complementar de estaleiro naval ou de outra infraestrutura 

de apoio à náutica de recreio. 

 

                                                                    
1
 Cabral (2010), Navegação de recreio e desporto 

2
 Altura da quilha abaixo da linha de água. O aumento do calado das embarcações obrigou à existência de cais e canais de 

navegação mais profundos de forma a permitir a operação dos novos navios. 
3 Resolução do Conselho de Ministros n.

o
 81/2003, de 17 de Junho. Diário da República - I Série-B, N.

o
138 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento e objetivos 

A importância dos mares e oceanos para a humanidade e o equilíbrio global do planeta é hoje amplamente 

reconhecida. As dinâmicas económicas que lhe surgem associadas, com capacidade para alavancar o 

desenvolvimento local e regional, o desenvolvimento do território nacional e a Economia do Mar, contribuem 

deste modo, para o surgimento de um novo modelo de desenvolvimento económico sustentável para o país 

(Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012). 

O Mar, como demonstrou o Professor Ernâni Lopes no seu estudo “O Hypercluster da Economia do Mar”, é 

“não só a nossa maior reserva estratégica, mas também o nosso recurso menos explorado, com capacidade de, 

a prazo, poder transformar Portugal num ator global da Economia do Mar”.  

O conjunto de todos os seus recursos, transversal a toda a economia, e os seus efeitos múltiplos e variados, 

constituem, assim, uma área abrangente de atuação das atividades económicas que com ele mais diretamente 

se relacionam. Veja-se o caso da recuperação de zonas ribeirinhas e a sua utilização para novos usos e 

atividades, onde se incluem as marinas e os portos de recreio, potenciadores de novos negócios suscetíveis não 

só de alargar o leque de oferta turística nacional, mas também de gerar novos postos de trabalho, promovendo 

paradigmas ligados à sustentabilidade ambiental e social das regiões (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 

2012). 

Atendendo aos fenómenos irreversíveis decorrentes do impacto negativo da atividade antrópica sobre o litoral 

que afeta direta ou indiretamente a orla marítima, torna-se premente a procura de soluções no sentido de 

manter a linha de costa atual (ENGIZC, 2009). Com o despoletar das preocupações de carácter ambiental, a 

comunidade científica e as autoridades têm procurado estipular as regras para uma gestão costeira efetiva e 

eficaz, através da definição de um conjunto de linhas de orientação e prioridades de atuação no litoral, 

procurando uma maior sensibilização da população no sentido de defender os recursos naturais, finitos e não 

renováveis, à escala temporal humana (Freitas, 2010). 

O fenómeno de globalização tem comportado novas exigências de modernização para as estruturas portuárias, 

tendo vindo a ser objeto de grandes operações de transformação, que se assumem como um importante 

instrumento de renovação e desenvolvimento urbano das cidades portuárias. O desencadear de operações 

urbanísticas, na frente de água, com impactos significativos nas dinâmicas relacionais entre cidade e porto, 

refletem-se na competitividade das cidades portuárias e na revitalização económica e social das áreas 

intervencionadas (Sousa & Fernandes, 2012). 

Neste processo de ocupação e transformação do território, a descoberta da região pelo turismo marca uma 

nova perspetiva do mar, visível através do uso das zonas costeiras como áreas de lazer e da implementação de 

infraestruturas de apoio ao turismo, assistindo-se a um desenvolvimento progressivo de uma estrutura 

económica de suporte a essas atividades (CCDR - Algarve, 2008). 
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Neste sentido, o setor náutico revela-se crescentemente complexo, quer em termos de abrangência territorial, 

quer em diversificação das atividades associadas. Das mais tradicionais como a pesca desportiva, a construção 

naval e serviços associados à náutica, passando pelas inúmeras modalidades (vela, remo, canoagem, surf), e 

terminando na crescente representatividade da atividade turística (cruzeiros, animação turística), este setor 

tem-se assumido como uma alternativa considerável no que se refere à potenciação dos recursos, à indução da 

atividade económica e à prática generalizada de atividades desportivas e de lazer (Intercéltica Portugal, 2008). 

De acordo com Chapapría (2000), baseando-se em Mártin (1995), a história da náutica de recreio e desportiva 

encontra-se intimamente ligada ao mundo anglo-saxónico, através do surgimento do yachting no Reino Unido, 

da celebração da primeira regata conhecida neste país em 1681 e do aparecimento em 1853 dos primeiros 

iates com propulsão mecânica. No entanto, o maior desenvolvimento da náutica dá-se após a II Guerra 

Mundial, embora segundo momentos e amplitudes distintas em diferentes países. 

Tradicionalmente, a atividade náutica em Portugal surgiu sempre mais associada à pesca e ao transporte 

marítimo do que ao lazer. Como refere Matias (2009) “se analisarmos o transporte marítimo, verificamos que, 

no final da década de 70, havia cerca de 150 navios mercantes de registo convencional português, número este 

que foi baixando até aos 72 em 1986, 22 em 2003 e cerca de uma dezena, hoje (…) Se olharmos para as pescas, 

o panorama não é mais animador. Em Portugal, o consumo de peixe per capita é o triplo do que se verifica ca 

UE, ou seja, 62 kg/ano, versus 22 Kg/ano, mas o que pescamos hoje não ultrapassa um terço das necessidades.” 

Apesar do declínio em que se encontram as tradicionais atividades marítimas, a náutica de recreio tem vindo a 

evoluir nos últimos anos, assumindo-se como um potencial setor de atividade para a sustentabilidade da 

economia do mar (Fortunato, 2006). Segundo o mesmo autor, o crescimento desta atividade impulsionou o 

desenvolvimento de outras áreas de atividade associadas, através da construção de novas infraestruturas 

destinadas a esta modalidade, do estabelecimento de legislação própria, da organização de eventos de lazer e 

do incremento da formação náutica profissional e cultural. 

O desenvolvimento de apoios à navegação de recreio teve um início tardio, tendo-se assistido, entre os anos 40 

e 60 à adaptação de antigas docas comerciais, designadamente Belém, Pedrouços e Santo Amaro e nos anos 

70, à construção da marina de Vilamoura, mas só no fim dos anos 80 se veria um novo impulso desta atividade 

(Gamito, 2009). As marinas de recreio têm vindo a desempenhar um papel de elevada dinâmica no processo de 

afirmação do território e da potenciação de oferta, não só de produtos de turismo náutico, mas também de 

serviços de alojamento, restauração, animação e comércio, assumindo um papel relevante nas economias 

locais (Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 2015). 

Tendo em conta a pertinência do estudo vertente, torna-se possível a definição dos objetivos gerais que estão 

na base da presente dissertação: 

1. Caracterizar as infraestruturas existentes para a náutica de recreio em Portugal e analisar a sua articulação 

com as políticas de ordenamento costeiro; 

2. Avaliar o modo como estas infraestruturas alteraram as urbes ribeirinhas onde foram construídas. 
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De reconhecida importância e aposta regional, a delimitação dos objetivos gerais que se encontram na base do 

presente estudo centram-se no impacto resultante da criação das infraestruturas de recreio nas regiões, 

consideradas centrais na fileira económica que se pretende estudar. Assim, constituem-se como objetivos 

específicos da presente dissertação: 

1. Conhecer as estruturas portuárias e os seus tipos, o modo como emergem tendo em conta a sua localização 

e a dimensão relacional com o território;  

2. Estudar e compreender a legislação e os documentos estratégicos ligados ao setor náutico e os seus 

impactos numa perspetiva de gestão integrada das zonas costeiras; 

3.  Recolher, junto de agentes da administração da marina e do município com experiência nos domínios do 

planeamento e ordenamento do território, de que forma é feita a articulação entre as infraestruturas de 

recreio e o território onde se inserem; 

4. Identificar as perspetivas convergentes e divergentes de cada entidade e os aspetos que balizam uma boa 

compatibilização do ordenamento com as políticas de desenvolvimento territorial, económico e social. 

1.2. Metodologia 

O roteiro metodológico seguido nesta dissertação compreendeu um estudo transversal entre diferentes 

temáticas. Tanto o tema como os objetivos propostos nesta dissertação atuaram como agentes congregantes 

para uma abordagem que pretendeu consolidar as especificidades do setor da náutica de recreio, abrangendo 

as componentes consideradas mais relevantes após a realização de uma revisão bibliográfica geral.  

A primeira fase da dissertação compreendeu um estudo incidente na relação simbiótica cidade-porto e no 

impacto das atividades portuárias no espaço urbano, de modo a obter um melhor entendimento acerca das 

suas consequências e do modo como tem influenciado as conceções de ocupação territoriais e as vivências 

inerentes. Seguiu-se na fase seguinte um levantamento e análise de legislação e planos com incidência nas 

atividades náuticas e no ordenamento costeiro. A execução destas fases compreendeu a recolha de fontes de 

informação secundárias, com destaque para os estudos de natureza científica e académica sobre a náutica de 

recreio e os relatórios produzidos por estudos semelhantes ao vertente, planos com incidência temática e 

territorial, estatísticas oficiais e suporte legislativo. 

A prossecução da fase seguinte pretendeu estabelecer uma relação clara entre os fundamentos e a realidade 

apreendida, entendendo-se que os problemas e desafios colocados só poderiam ser enfrentados plenamente 

no seu ambiente. Neste sentido procedeu-se à seleção de dois casos de estudo, designadamente a marina de 

Cascais e a marina de Portimão, como exemplos ilustrativos para a aplicação da metodologia proposta e 

concretização dos objetivos da presente dissertação. A escolha das marinas residiu no facto de apresentarem 

condições de implantação diferentes atendendo à sua localização e inserção no tecido urbano. 

 A fase seguinte teve por base uma metodologia de investigação científica de cariz qualitativo, por se 

compreender que uma abordagem meramente quantitativa não seria redutora, mas não permitiria uma 

compreensão mais aprofundada dos efeitos que estas infraestruturas tiveram nas regiões. Assim sendo, 
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procedeu-se à realização de entrevistas aos agentes da Administração da marina e da Câmara Municipal nos 

domínios do ordenamento do território, de forma a perceber o seu nível de envolvimento e as principais 

questões que se afiguram como pertinentes para uma análise do impacto das infraestruturas de recreio nas 

frentes costeiras onde se inserem. 

Seguiu-se na quinta fase a análise das entrevistas e, com o apoio destas, a possibilidades de desenvolvimento 

de iniciativas que visem o crescimento e a organização do setor, seja sobre aqueles que já se encontram 

envolvidos no subsetor, seja sobre os que prospetivam, de alguma forma, num futuro próximo. 

1.3. Estrutura da dissertação 

De acordo com o faseamento metodológico, a presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. A 

divisão e a sequência apresentadas pretendem introduzir de forma coerente e lógica os diferentes temas 

necessários à correta compreensão da temática abordada. 

O primeiro capítulo é introdutório, no qual é feito o enquadramento do projeto, estabelecidos os objetivos e os 

pressupostos assumidos na realização da presente dissertação, bem como uma breve abordagem da 

metodologia a utilizar.  

O segundo capítulo é dedicado a um enquadramento conceptual, onde se analisa a evolução da relação entre o 

porto e a cidade, com incidência nas dimensões funcionais e urbanísticas complementadas por uma descrição 

das grandes fases desta dinâmica relacional. 

O terceiro capítulo é dedicado à fundamentação teórica que sustenta, não só a caracterização da oferta e 

procura existentes no mercado da náutica de recreio a nível internacional, mas também o retrato do setor em 

Portugal, a nível de infraestruturas de apoio, embarcações de recreio e desportos náuticos. 

No quarto capítulo é apresentada uma análise da interligação entre as infraestruturas de recreio e as urbes, e o 

modo como os espaços e as atividades económicas e sociais consolidam os processos de regeneração da 

identidade cultural das frentes ribeirinhas. O capítulo é dedicado à caracterização dos casos de estudo 

selecionados, marina de Cascais e marina de Portimão, e à exposição e análise das entrevistas efetuadas aos 

agentes da administração da marina e do município. 

Por fim, o quinto capítulo é dedicado às considerações finais da dissertação, e procura sistematizar as principais 

conclusões numa ótica de estratégia e ação futura, e identificar as limitações que lhe são inerentes. Serão 

também apontadas as questões que, permanecendo em aberto, poderão constituir caminhos para uma futura 

investigação neste domínio. 

Em anexo poderá consultar-se o guião da entrevista a aplicar à Administração da marina (anexo I) e ao 

município (anexo II). 
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2. DESENVOLVIMENTO URBANO DAS INFRAESTRUTURAS PORTUÁRIAS 

As infraestruturas de recreio têm assumido a sua relevância na mobilidade de bens e pessoas a nível local, 

regional e mesmo internacional, tendo-se assistido paralelamente, ao desenvolvimento de atividades de 

turismo e de recreio náutico e à consequente adaptação das suas infraestruturas, de forma a melhor assegurar 

o desenvolvimento destas funções que sempre existiram mas que ganham no contexto atual uma nova 

importância. 

2.1. Evolução do papel dos portos 

Historicamente, os portos assumiram um papel fundamental no estabelecimento de locais de refúgio das 

embarcações, pelo que se situavam em baías abrigadas, de modo a facilitar o acesso marítimo (Sousa, 2004). 

Segundo o mesmo autor, os portos históricos consistiam em espaços naturais, que permitiam, por vezes, o 

desenvolvimento de infraestruturas artificiais, com o objetivo de garantir as condições de abrigo necessárias às 

embarcações, possibilitando aos navios atracar e a facilitar o embarque/desembarque das mercadorias e dos 

passageiros em segurança. 

Com efeito, as grandes civilizações surgiram junto dos estuários dos grandes rios, em frentes costeiras 

recortadas e com frequente ocorrência de condições de abrigo, onde a água se revela como elemento 

indispensável à sustentação dos assentamentos humanos, estando na base do surgimento das primeiras 

economias agrárias, de manufatura, de transformação rudimentar e de comércio (Grupo de trabalho da náutica 

de recreio, 2012). As cidades de Lisboa e do Porto são um claro exemplo deste modelo de transformação socio-

territorial. 

Durante a fase da navegação à vela, as rotas eram condicionadas pelos regimes dos ventos e das correntes 

marítimas, tendo sido em função da sua localização geográfica que muitos portos se tornaram importantes 

pontos de escala nas rotas marítimas (Sousa, 2004). 

Com a revolução industrial, o processo de evolução das infraestruturas portuárias seria determinado pela 

mutabilidade, mais ou menos acentuada, das funções portuárias, induzida pelo avanço da tecnologia dos 

transportes. Como resultado destas mutações, foi possível assistir a uma concomitante evolução da estrutura, 

morfologia e extensão dos espaços ocupados por atividades portuárias e atividades complementares, 

contribuindo para uma alteração das rotas existentes e na modificação da importância de alguns portos de 

escala tradicionais (Sousa & Fernandes, 2012). Esta fase de adaptação das estruturas às dinâmicas do mercado 

distinguiu-se pela afirmação e desenvolvimento das atividades produtivas e pela transformação estrutural dos 

portos, através da construção de molhes e docas especializadas para a manipulação de mercadorias (Sousa, 

2004). 

A partir do fim da II Guerra Mundial surge uma nova fase de transformação estrutural dos grandes portos, 

visível através do crescimento acentuado do transporte marítimo, em resultado da crescente 

internacionalização da economia mundial. 
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Mais recentemente, ainda que necessariamente adaptados aos contextos territoriais específicos que serviram 

de suporte à sua formulação, torna-se possível assistir à afirmação dos grandes portos como centros terciários 

de organização e gestão do transporte. 

2.2. Do porto ao espaço urbano 

Ao longo dos tempos, a noção tradicional do porto enquanto espaço que estabelece a mediação entre dois 

modos de transporte, permitindo a atracagem de navios e a passagem de mercadorias, foi evoluindo, 

tornando-se cada vez mais complexa. 

Segundo Hilling e Hoyle (1984), torna-se usual assistir a uma divisão básica entre os estudos e as investigações 

centradas nos elementos relacionados com o lado terrestre – hinterland – e as centradas do lado marítimo – 

foreland. O conceito hinterland-porto-foreland acentua os laços do porto no que concerne à ligação entre 

componente marítima e terrestre (Caldeirinha, 2014). De acordo com o mesmo autor, e tendo em conta a atual 

expansão do comércio global, é exigido aos portos marítimos uma maior eficiência no seio das cadeias 

marítimas e terrestres, o que leva à crescente concorrência e preocupação com os fatores que determinam o 

desempenho de um porto. 

Do lado marítimo, o desenvolvimento portuário deve-se, em primeiro lugar, aos navios, embarcações e 

serviços de transporte marítimo e, posteriormente, ao processo de seleção portuária tal como é entendido 

pelas companhias marítimas. Do lado terrestre, evidencia-se a interdependência entre a cidade e o porto, a 

industrialização da cidade e do porto, os padrões de comércio e as redes de transporte, a relação entre o 

portos e o desenvolvimento regional, e o impacto da formulação de política e da tomada de decisão a vários 

níveis no processo de desenvolvimento portuário (Figura 1). 

 
Figura 1 - Ligação do porto à componente marítima e terrestre (Sousa, 2004)  
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Independentemente das funções desempenhadas, não existem portos iguais, existem sim soluções técnicas 

semelhantes, otimizadas às condições físicas locais. Os fatores de ordem física do mundo atlântico que dizem 

respeito, fundamentalmente, às ondas, marés, correntes e regime de ventos dominantes do quadrante Norte, 

impõem aos locais escolhidos para a implantação de infraestruturas e de equipamentos portuários, um 

desenvolvimento invariavelmente ligado a cenários geográficos naturalmente abrigados (Blot, 2003). 

Neste sentido, e de acordo com Hoyle e Smith (1998) é possível distinguir essencialmente, num contexto 

geográfico, quatro fatores que influenciam diretamente o desenvolvimento portuário: 

 Condições físicas da baía 

As condições físicas da baía onde uma determinada infraestrutura portuária se insere, são únicas e 

condicionam singularmente o desenvolvimento, a morfologia e o bom funcionamento de um porto. As 

características de cada localização portuária e os fenómenos relativos à hidrologia marítima vão condicionar o 

desenvolvimento das obras portuárias, exercendo um papel importante na configuração do porto. 

 Características terrestres da área de implantação 

O desenvolvimento e a adaptação das infraestruturas portuárias revelam-se fortemente condicionados pelas 

características terrestres da área de implantação, principalmente tendo em conta que a morfologia costeira 

condiciona o estabelecimento das áreas operacionais (área de movimentação de mercadorias, áreas 

complementares de armazenagem, espaços dedicados à integração com as redes de transporte terrestre) e a 

forma como estas se interligam. 

 A situação terrestre 

A situação terrestre encontra-se fortemente condicionada pela extensão do hinterland e pelos seus níveis de 

desenvolvimento económico e turístico, podendo condicionar posteriormente o nível do desenvolvimento do 

porto (volumes e valores dos tráfegos portuários e infraestruturas portuárias). Neste sentido as acessibilidades 

terrestres, rodoviárias e ferroviárias revelam a sua importância, na medida em que da sua eficácia pode 

depender o alargamento da área de influência do porto. 

 A situação aquática 

A situação aquática resulta do posicionamento relativo do porto face a outros portos, territórios e às principais 

linhas de fluxos marítimos. Com efeito, a situação quática poderá ditar, em parte, o papel a desempenhar pelo 

porto na organização do transporte marítimo, fator que tem evoluído de acordo com as alterações no comércio 

e turismo internacionais e na organização dos transportes marítimos, ao potenciar ou condicionar o 

desenvolvimento dos tráfegos nos diferentes portos. 
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De acordo com Sousa (2004), e tendo em conta as características marítimas e terrestres do sítio portuário, é 

possível identificar dois grandes tipos de localização, tendo em conta as suas particularidades específicas: os 

portos de frente-de-mar (Figura 2) e os portos implantados nos rios ou nos estuários (Figura 3). 

 

Figura 2 - Porto de Sines, exemplo de um porto de frente-de-
mar (Revista Business Portugal, 2015) 

 

Figura 3 - Porto de Lisboa, exemplo de um porto 
implantado num estuário (Associação dos Portos de 

Portugal, 2016) 

Nos portos de frente-de-mar, a criação de condições de abrigo, de manobra e de fundeadouro das 

embarcações obrigam, por vezes, à construção de molhes exteriores de proteção cuja dimensão e orientação 

dependem não só das condições da agitação marítima, mas também dos fundos marítimos. No que diz respeito 

aos portos fluvio-marítimos, tendo em conta as suas condições de abrigo, nem sempre exigem grandes obras 

de proteção e oferecem, por vezes, maior facilidade para o estabelecimento de terraplenos. Os maiores 

problemas colocam-se ao nível ambiental, dada a grande sensibilidade das áreas de estuário, os custos e os 

impactos de dragagens para a abertura e manutenção dos canais de navegação. 

Note-se que os principais centros urbanos, numa natural retração relativamente à costa batida pelo mar 

aberto, viram as suas condições para instalação e desenvolvimento facilitadas nos abrigos estuarinos (Lisboa, 

Setúbal, Porto, Viana do Castelo, por exemplo), nas zonas lagunares (Aveiro, Faro e Tavira), em antigas rias (o 

complexo portuário da lagoa de Pederneira, de Alfeizerão e de Óbidos), no curso baixo dos rios (Santarém, 

Loures, Sacavém e Vila Franca de Xira; Mértola, Alcácer do Sal) e, ainda, em baías abrigadas (Lagos) (Blot, 

2003). O posterior destino (desenvolvimento, decadência ou abandono) de cada uma dessas instalações 

costeiras iria depender de uma forte combinação de fatores geomorfológicos, juntando-se a estes os fatores 

económicos dos quais não é possível separar a evolução da construção naval (Blot, 2003).  

Segundo a mesma autora, os portos que ofereciam fundos, garantindo a receção com segurança de navios de 

grande calado2, ficavam, assim, com destino garantido, sendo que os outros, sujeitos ao crescente 

assoreamento, iriam sobreviver graças à importante e ativa rede de navegação fluvial. 

  

                                                                    
2 Altura da quilha abaixo da linha de água. O aumento do calado das embarcações obrigou à existência de cais e canais de 

navegação mais profundos de forma a permitir a operação dos novos navios. 
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Nos últimos anos os portos foram sofrendo alterações morfológicas marcantes que não se fizeram sentir 

apenas dentro das áreas portuárias. A ocupação de espaços com áreas cada vez maiores, a implantação de 

novas infraestruturas portuárias e o desenvolvimento de ligações rodo-ferroviárias de penetração no 

hinterland provocaram alterações significativas do ponto de vista territorial, funcional e paisagístico que vieram 

afetar, significativamente, a relação entre os portos e os territórios envolventes (Sousa, 2004). 

2.3. Cidades portuárias 

A evolução dos transportes marítimos obedeceu a novas exigências de modernização para as infraestruturas 

portuárias, que têm sido alvo de grandes operações de transformação. Assumindo-se como importante 

instrumento de renovação e desenvolvimento urbano das cidades portuárias, estas operações constituem um 

estímulo para o desencadear de operações urbanísticas, de maior ou menor dimensão, na frente de água, com 

impactos significativos nas dinâmicas relacionais porto-cidade, na competitividade das cidades portuárias e na 

revitalização socioeconómica das áreas intervencionadas (Sousa & Fernandes, 2012). 

A compreensão da cidade portuária atual obriga à consideração de categorias de análise mais complexas, de 

modo a perceber as relações de uma cidade que conheceu mutações profundas, e de um porto, que também 

evoluiu quanto às mercadorias, tecnologias e técnicas de movimentação e de armazenagem. 

O sistema porto e cidade apresenta interações variáveis no tempo sob influência de dinâmicas sociais, 

tecnológicas e urbanas (Monié & Vasconcelos, 2012). Do mesmo modo que as mudanças nas atividades e 

infraestruturas portuárias implicam novos posicionamentos frente ao espaço urbano, também o 

desenvolvimento urbano obriga a uma nova postura da cidade em relação à presença do porto. A relação entre 

o porto e a cidade exige uma análise fundamentalmente assente em aspetos sociais, territoriais e económicos 

por forma a compreender o modo como o porto e as influências marítimas moldam os padrões espaciais e 

sociais da cidade portuária. 

De acordo com Hoyle & Pinder (1981), “o conceito de cidade-portuária deriva da associação estreita entre um 

porto e a cidade da qual é componente principal. Esta associação pode ser recente ou decorrer de uma forte 

tradição histórica, pode ser variada e complexa ou limitada e quase insignificante, e pode ser interpretada em 

termos espaciais, temporais, funcionais, sociais, económicos ou de planeamento”. 

A modernização dos portos tem como pressuposto, por norma, uma racionalização das áreas operacionais 

portuárias, a desativação ou adaptação de instalações e, em muitos casos, a expansão das infraestruturas 

portuárias para áreas periféricas das cidades, com vista à melhoria das acessibilidades terrestres e marítimas e 

à disponibilização de áreas mais amplas (Sousa & Fernandes, 2012). 
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Neste contexto, surge como referência o modelo cronológico de Hoyle (1988), que apresenta uma análise da 

evolução da interface cidade-porto organizada em cinco fases (Tabela 1). 

Tabela 1 - Análise da interface entre cidade e porto 

Cidade 

Porto 
Descrição 

 

Até ao séc. XIX, a cidade e o porto operavam com 

interdependência espacial e funcional. 

 

Durante o séc. XIX, o acelerado crescimento 

portuário industrial e comercial obrigava os portos a 

desenvolverem-se para além dos perímetros 

urbanos.  

 

Em meados do séc. XX, o crescimento industrial e a 

introdução de terminais de contentores 

estabeleceram barreiras físicas entre a cidade e o 

porto, exigindo a sua separação. 

 

Entre 1960 e 1980, encontravam-se áreas de 

desenvolvimento industrial separadas fisicamente do 

porto, devido às alterações nas tecnologias 

marítimas. 

 

Entre 1970 e 1990, os grandes portos marítimos 

modernos consumiam vastas áreas terrestres e 

marítimas, incentivando a reapropriarão dos espaços 

portuários pelas cidades. 

Adaptado de Hoyle (1988) 

Inicialmente o porto funcionava juntamente com a cidade, enquanto parte integrante do sistema, tornando-se 

progressivamente num ponto de partida e de chegada. O passar dos séculos veria o funcionamento desse 

mesmo porto como uma interface entre a realidade local e a internacional. 

O crescimento da atividade comercial e a reorganização do espaço portuário viriam a intensificar 

significativamente a funcionalidade do solo urbano. Ainda que, num primeiro instante, as descontinuidades 

espaciais induzidas pela instalação de armazéns de grande porte e de vias férreas conectadas aos cais não 

afetassem a estabilidade socioeconómica do sistema porto-cidade, os seus contornos adquirem novas 

complexidades (Monié & Vasconcelos, 2012). 

Após a revolução industrial, que marcou o início do trabalho mecanizado, o porto sofreu profundas 

transformações urbanas que se estenderam a toda a frente portuária. O porto evoluiria, complexa e 

ativamente para um organismo isolado, que funcionaria de forma autónoma e fundamentalmente como 
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parceiro económico. Complementarmente surgiam as infraestruturas de grandes dimensões, áreas de 

armazenamento e caminhos-de-ferro, seguindo-lhes as grandes vias confinantes quase sempre paralelamente 

à frente costeira/ribeirinha. A barreira provocada por toda a logística necessária ao funcionamento autónomo 

do porto, e a evolução das tecnologias relacionadas com os meios de acomodação e manipulação de carga, 

incentivaria a inevitável quebra entre a cidade e a massa aquática. 

O rumo das cidades portuárias comportaria novas transformações do tecido urbano e relações com as frentes 

ribeirinhas, a partir da década de 70, dando origem às cidades portuárias atuais. Com efeito, a pós-

industrialização trouxe consigo novas tecnologias que afetariam a globalização económica de tal modo que as 

necessidades e realidades logísticas conduziriam a um abrandamento do já visível crescimento dos portos 

obsoletos. O mesmo sucederia à deslocação das estruturas portuárias já saturadas, para fora do tecido urbano, 

arrastando nalguns casos, alguma indústria residente do próprio porto. 

Seria, então, possível assistir a uma nova relação das cidades com a água, que era valorizada apenas do ponto 

de vista funcional, conferindo-lhe um novo significado. A frente de água revelava a cidade, até então oculta por 

detrás de muros, pilhas de contentores ou das respetivas infraestruturas de apoio às instalações industriais. 

Esta retirada da frente aquática ficou a dever-se ao deslocamento dos complexos industriais e portuários para 

diferentes áreas da cidade, como resultado dos vários acontecimentos que mudaram as tecnologias de 

transporte de mercadorias, pessoas e informação. 

Nas histórias de simbiose entre portos e centros urbanos, com maior ou com menor intensidade, existem 

diversos casos em que as condições espaciais e funcionais permitiram a sua continuidade na utilização do 

litoral. Porto, Lisboa, Faro surgem enquanto centros urbanos que mantiveram a acessibilidade por via aquática 

e as características urbanas. Deste grupo poderão ainda fazer parte, as cidades de Viana do Castelo, Figueira da 

Foz, Setúbal, Portimão e Aveiro, enquanto núcleos que ascenderam a cidades marítimas, com condições de 

navegabilidade permanente (Blot, 2003). De acordo com a mesma autora o grupo de casos cuja geomorfologia 

modificou as condições de acessibilidade diz respeito a Coimbra, Óbidos, Atouguia da Baleia, Lourinhã, 

Santarém, Alcácer do Sal, Vila Nova de Milfontes, Odemira, Silves, Fuzeta e Tavira. 

As já mencionadas áreas obsoletas, consequentes da atividade portuária, resultariam numa clara oportunidade 

de aproveitamento para a cidade, suscitando novos interesses económico-sociais, mas sobretudo uma 

contribuição para a melhoria da sua urbanidade. 

2.4. Reconversão dos espaços portuários 

O ordenamento das cidades face à água tem vindo a evoluir, sendo diversos os períodos que viram surgir 

transformações e implicações distintas que conferiram um novo significado ao nível da estrutura territorial. 

Estes territórios pautaram uma nova adaptação às realidades físicas e exigências específicas da própria cidade, 

revelando a sua importância na organização espacial, que consequentemente foram alterando a sua 

morfologia em relação às frentes de água. 
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Como consequência das diversas evoluções verificadas nos transportes marítimos, a transformação dos 

grandes portos urbanos, contribuiu ativamente para o tema da renovação urbana recente, constituindo um 

importante instrumento de desenvolvimento das cidades portuárias, ao desencadear operações urbanísticas 

de maior ou menor dimensão, com impactos significativos na cidade e na vida dos seus habitantes (Sousa & 

Fernandes, 2012) 

O período pós-industrial coincidiu com uma nova era marcada pela globalização económica, que se evidenciava 

já em toda a sociedade, provocando alterações na estrutura tradicional da cidade, através de roturas físicas 

entre a malha urbana já consolidada e os grandes vazios deixados pelas plataformas logísticas. Estes vazios 

patentearam uma forte necessidade de reestruturação e dinâmica urbana, que começava pela reconquista 

física das cidades com as suas frentes de água.  

Embora vizinhos, cidade e porto regem-se por objetivos diferentes, e apesar das disfuncionalidades que as 

frentes ribeirinhas evidenciavam nas suas relações com o tecido urbano, constituem-se como áreas de 

oportunidade de requalificação e renovação urbanas (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012). 

Segundo Alemany (1989), as transformações estruturais que se registaram nos portos tiveram impactos 

distintos na estrutura urbana, tornando-se possível identificar duas realidades distintas: 

 A reconversão de infraestruturas portuárias, devida á sua capacidade limitada face às necessidades atuais 

dos tráfegos, para outras usos (portos de recreio, portos desportivos) ou para outras outro tipo de atividades, 

relacionadas com o lazer; 

 A transposição das infraestruturas portuárias, total ou parcial, e do tráfego marítimo para outros espaços 

afastados da cidade, repensando a sua localização. Em muitos casos, procedeu-se a uma abertura das áreas 

ribeirinhas às funções urbanas, permitindo a instalação de novas atividades. 

As frentes de água urbanas podem facilmente integrar a tendência atual do planeamento urbano, 

representando mais um desafio ao ciclo das cidades. Estas frentes seriam sempre um exemplo de áreas que 

podiam catapultar ou rejuvenescer os contextos urbanos, dado que grandes partes das áreas deixadas livres 

pelas atividades monofuncionais se localizavam na confluência dos grandes centros urbanos.  

Em diversas partes do mundo seria possível assistir a intervenções que viriam a ser efetuadas, em inúmeras 

cidades, e que serviriam de ensaio aos métodos de transformação e reconversão de frentes de água, 

permitindo retirar múltiplas ilações das estratégias de intervenção e das linhas estruturantes adotadas para o 

reordenamento do território. 

Tendo em conta a experiência em diversas cidades, a responsabilidade da gestão dos projetos de reconversão 

pode recair sobre as autoridades portuárias, individualmente ou em conjunto com os responsáveis pela cidade 

(Sousa & Fernandes, 2012). Em alternativa, estes projetos podem ser desenvolvidos por uma entidade distinta, 

assistindo-se, então, a uma desafetação da área portuária ou à manutenção dos terrenos no domínio público 

portuário. 
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Segundo os mesmos autores, os projetos de reconversão portuária contemplam, também, objetivos, soluções 

e tipos de intervenção distintos, muitas vezes coexistentes na mesma área, sendo possível distinguir-se: 

 Arranjo e requalificação de espaços públicos ao nível urbanístico e funcional; 

 Reconversão de antigas instalações portuárias através da implantação de funções de cariz mais urbano 

(restauração, lazer); 

 Reutilização de antigas instalações portuárias através da sua adaptação a novas funções portuárias mais 

compatíveis com a vivência urbana. Veja-se como por exemplo o transporte de passageiros, os cruzeiros ou a 

náutica de recreio. 

Neste contexto, o papel da reutilização das áreas portuárias centrais e de suas frentes marítimas revela-se 

fundamental no processo de revitalização, inserindo-se num planeamento estratégico, que tende a gerar 

impactos positivos crescentes nas cidades onde se inserem. 

A revitalização de Baltimore assume-se como um exemplo marcante, designadamente, no que concerne ao 

projeto para a área do porto de Inner Harbor (Figura 4). Após a renovação do waterfront da área central 

ribeirinha, o Inner Harbor tornou-se o principal ponto de atração da cidade, desde 1973, concentrando um 

vasto conjunto de empreendimentos e múltiplas atividades (Vitruvius, 2001). Trata-se de um modelo 

essencialmente focalizado no turismo e lazer, temas centrais para o desenvolvimento destas waterfronts 

(Figura 5). Este modelo assenta, ainda, em estratégias comerciais e culturais e é sustentado por equipamentos 

como aquários, centros comerciais e de convenções, hotéis e marinas. 

 

Figura 4 - Inner Harbour, antes da intervenção na frente de 
água (Baltimore Architecture Foundation, 2010)  

 

Figura 5 - Inner Harbour após intervenção na frente de água 
(WRT, 2016) 

Nas diversas intervenções recentes de ocupação fronteiriça com a água, encontram-se vários exemplos 

marcantes no continente europeu como o caso de Amesterdão, em Borneo-Sporenburg, onde se procurou 

revitalizar antigas docas portuárias (Figuras 6 e 7) com o recurso à instalação de bairros residenciais (Figura 8), 

equipamentos e serviços associados (Figura 9). 
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Figura 6 - Borneo-Sporenburg antes da 
intervenção (Kusumawijaya, 2007) 

 

Figura 7 - Borneo-Sporenburg após a intervenção (West 8, s.d.)  

 

Figura 8 - Bairro residencial na frente de água (West 8,  
s.d.) 

 

Figura 9 - Pontes pedonais (Kusumawijaya, 2007) 

Veja-se também o caso de Barcelona que tem passado por importantes projetos ao longo do último século, 

como muitas outras cidades europeias que têm elaborado projetos de renovação dos seus portos, como 

política urbanística. Neste sentido, foi possível assistir a grandes intervenções que tiveram início com as 

operações dos Jogos Olímpicos de 1992, e contribuíram para o impulsionamento da renovação da frente de 

água da cidade. O desaparecimento da linha férrea costeira possibilitou a abertura da cidade ao mar, com a 

recuperação das praias e a criação de um sistema articulado de eixos viários e parques urbanos ao longo de 

toda a faixa litoral (Duarte, 2014). Com a construção da Villa Olímpica foi possível assistir à reconversão de uma 

importante parcela de solo industrial para uso residencial (Figuras 10 e 11). 

 

Figura 10 - Frente marítima de Barcelona 
antes da intervenção (Philipsperanza, 

2010) 

 

Figura 11 - Transformação da frente marítima em Villa Olímpica (Casamona, 
s.d.) 
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Nos casos de Bilbau e Sydney procurou-se, através de grandes ícones culturais, conceber o planeamento 

urbano em seu redor, mantendo uma relação direta com as frentes de água, casos do Museu Guggenheim 

Bilbao (Figura 12) e da Casa da Ópera de Sydney (Figura 13). 

 

Figura 12 - Museu Guggenheim Bilbao (Art MK, 2014) 

 

Figura 13 - Casa da Ópera de Sydney (UNESCO, 2007) 

A década de 1990 marcou o arranque deste tipo de operações em Portugal, que contribuíram para uma 

dinamização ímpar das frentes de água. 

Poderá dizer-se que foi um ponto de partida para o posterior desenvolvimento de uma nova relação do porto 

com a cidade, a qual se consolida com a área das Docas de Santo Amaro, e com a afetação de outros espaços a 

usos urbanos de recreio e lazer, junto ao rio. Esta intervenção, que abrangeu uma área anteriormente ocupada 

com instalações portuárias diversas, em grande parte desativadas ou obsoletas (Figura 14), incidiu 

fundamentalmente na reutilização da zona e na criação de uma ampla zona verde pública, pontuada por alguns 

equipamentos (Cabral, 2007b). A maior preocupação, nesta área, passava pelo aumento da capacidade das 

infraestruturas de apoio à náutica de recreio e desenvolvimento do segmento dos cruzeiros turísticos. As 

construções efetuadas respeitaram, quase na sua totalidade, a volumetria e o traçado das antigas instalações 

portuárias (Figura 15). 

 

Figura 14 - Docas de Santo Amaro nos anos 60 (Cabral, 
2007b) 

 

Figura 15 - Docas de Santo Amaro após a intervenção 
(Ezimute, 2014) 

Veja-se, também, a reconversão da frente portuária da zona oriental de Lisboa, da qual fez parte a 

manifestamente emblemática realização da Exposição Internacional de 1998. Esta exposição foi projetada 

numa zona ribeirinha pertencente à parte Oriental da cidade, fortemente marcada pela existência de 

infraestruturas industriais instaladas nas décadas de 60 e 70 (Figura 16), privando não só a cidade, mas 
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também a população de usufruir do contacto com o rio (Garcia, 2010). O local exibia fortes debilidades ao nível 

da qualificação habitacional e urbanística, e serve de modelo de uma variedade de formas de ocupação e de 

reabilitação de frentes de água (Figuras 17, 18 e 19). Na sua larga maioria, foi tirado partido das margens, de 

modo a consolidar uma estratégia associada ao espaço público, fator que está ligado às alterações sofridas na 

vida urbana das cidades. 

 

Figura 16 - Vista aérea antes da demolição das 

instalações industriais (SkyscraperCity, 2008) 

 

Figura 17 - Vista aérea durante a construção para a Expo 98 
(SkyscraperCity, 2008) 

 
Figura 18 - Frente portuária durante a fase de 

construção (SkyscraperCity, 2014) 

 
Figura 19 - Área portuária depois da reconversão (Parque EXPO, 

2016) 

O facto de o porto ser encarado como um espaço de mediação entre a cidade e a água, ao mesmo tempo que 

reforça a identidade da cidade, contribuiu para uma questão ideológica fortemente associada à valorização do 

património cultural. Deste modo, as áreas obsoletas libertas da atividade portuária e industrial, através da 

requalificação dos espaços públicos, revelavam-se identitárias enquanto espaços de grande potencialidade 

para o desenvolvimento de aspetos complementares da vida urbana. Tendo em conta a artificialidade, inerente 

em certos casos, aos espaços urbanos, grande parte dos seus habitantes tende a privilegiar, cada vez mais, o 

contacto com a natureza e os espaços naturais, quer se encontre nos espaços internos da cidade, 

nomeadamente nos parques e lagos urbanos, quer nas suas envolventes próximas. 

Neste sentido, torna-se possível afirmar que grande parte da requalificação se encerra em torno das atividades 

comerciais, de turismo, de lazer e tempo livre, das tecnologias avançadas e da cultura. Dando continuidade às 

atividades próprias das frentes ribeirinhas, a regeneração destes lugares poderá potenciar o desenvolvimento 

de múltiplas atividades desportivas e culturais, naturalmente compagináveis com a náutica de recreio, nas suas 

diversas declinações (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012).  
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3. O SETOR DA NÁUTICA DE RECREIO 

Numa era marcada pelo processo de globalização, é notório que cada país e cada região se procura especializar 

na maximização de recursos e atividades que lhes confira o maior potencial de competitividade. O setor 

náutico não poderá ser colocado de parte na demanda de novos desígnios nacionais e regionais, revelando-se 

crescentemente complexo em termos de abrangência territorial. 

3.1. Enquadramento estratégico do setor 

Tendo em conta que o processo de desenvolvimento territorial deve ser encarado numa perspetiva 

multidimensional, abarcando as dimensões económica, social, cultural, institucional e ambiental, a fileira da 

náutica de recreio, pelas suas características, articula-se com todas estas dimensões (Sousa, Fonseca, 

Fernandes & Galiau, 2011). 

A sua importância, enquanto potencial de novas dinâmicas de desenvolvimento, tem resultado, nos últimos 

anos, na edição de documentação estratégica à escala internacional, nacional e mesmo regional, dum conjunto 

de aspetos fundamentais para o crescimento consolidado dessa economia, em geral, e da náutica, em 

particular, matizando um gradual reposicionamento do recreio náutico em Portugal (Intercéltica Portugal, 

2008). 

Em 1988, a então Direcção-Geral de Portos (DGP) impulsionou a preparação de um “Plano Orientador de 

Desenvolvimento de Infraestruturas e Apoio à Náutica e Recreio e Desporto”, tendo sido mais tarde 

complementado pelas orientações do “Livro Branco da Política Marítimo-Portuária rumo ao Séc. XXI”, 

publicado em 1997 (SAER, 2009). Este plano previa a construção e equipamento da rede de portos de escala 

(apoio ou abrigo, porto intermédio e porto-base) encarados como sendo essenciais para a implementação da 

cadeia de abrigos e apoios à náutica de recreio. O Plano Orientador viria a assistir à construção de algumas 

marinas e de vários portos e núcleos de recreio, a maior parte localizados em áreas portuárias e frentes 

ribeirinhas. No entanto, o facto de terem existido diversos tipos de iniciativas, não só de promotores privados, 

mas também da Administração Central (Instituto Marítimo Portuário, Administrações e Institutos Portuários) e 

Municipal, sucedeu a que as localizações escolhidas passassem a assumir um carácter mais voluntarista, (sem 

que fosse dada forma às localizações definidas neste plano) e assegurada a necessária complementaridade 

entre infraestruturas e instalações (SAER, 2009). 

Em 2003, foi criada a Comissão Estratégica dos Oceanos3 com o objetivo de elaborar os elementos de definição 

de uma estratégia nacional para o oceano. Esta comissão produziu em 2004 o “Relatór io da Comissão 

Estratégica dos Oceanos4” que viria a consubstanciar a necessidade de enquadrar as embarcações de recreio 

numa política geral com uma base cultural alargada, onde se salientam as potencialidades de desenvolvimento 

“do turismo, da Náutica de Recreio e atividades marítimo‑turísticas “, que viriam a ser refletidas na Estratégia 

Nacional para o Mar no vetor ”dar resposta à procura interna, atual e potencial (…) desenvolvendo a indústria 

da Náutica de Recreio”. 

                                                                    
3 Resolução do Conselho de Ministros n.

o
 81/2003, de 17 de Junho. Diário da República - I Série-B, N.

o
138 

4
 Comissão Estratégica dos Oceanos (2004) “Um Desígnio Nacional para o Século XXI (Parte I e Parte II)” 
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Em 2006 iniciou-se a elaboração do documento “Bases para a estratégia de gestão integrada da zona costeira 

nacional”, com o intuito de clarificar as grandes linhas de orientação para a adoção de uma estratégia de 

gestão integrada da zona costeira. Na sequência deste documento foi desenvolvida uma proposta de Estratégia 

Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC, 2009), com o objetivo de garantir uma adequada 

articulação e coordenação das políticas e dos instrumentos que irão assegurar o desenvolvimento sustentável 

da zona costeira. 

No âmbito deste documento revela-se importante o destaque da Medida 13 «Promover a criação de condições 

favoráveis ao acolhimento e ao desenvolvimento de atividades da náutica de recreio e de turismo sustentável», 

sendo quatro, as metas principais propostas: 

 Criar o Guia sobre a náutica de recreio; 

 Certificar as marinas e portos de recreio portugueses; 

 Programa de promoção internacional de um produto de turismo náutico assente numa rede de 

infraestruturas náuticas nacional; 

 Criar o Roteiro sobre o turismo da zona costeira. 

Tendo em conta a pertinência deste conjunto de aspetos, há ainda que ter em conta a visibilidade político-

institucional que a Náutica viria a ter, quer em termos da União Europeia, com o lançamento do Livro Verde 

para a Política Marítima, quer em termos nacionais, com a definição da Estratégia Nacional para o Mar (ENM). 

O Livro Verde, apresentado em Junho de 2006, vem preconizar para o mar uma abordagem integrada e assente 

na relação de interface estabelecida entre terra e mar, também amplamente incutida pela própria ENGIZC5. 

Este documento vem aliás referir que o turismo sustentável poderá contribuir para o desenvolvimento das 

zonas costeiras e das ilhas, melhorando a competitividade das empresas, satisfazendo as necessidades sociais, 

promovendo o património natural e cultural e valorizando os ecossistemas locais. Complementarmente o 

documento reforça, ainda, que para que o turismo possa continuar a contribuir para o desenvolvimento das 

regiões costeiras, é necessária a existência de infraestruturas para as atividades de lazer. 

De acordo com a EURMIG
6
 (European Union Marine Industry Group) “é cada vez mais difícil encontrar um posto 

de amarração para uma embarcação. Há, no entanto, fortes indícios de que as marinas e as rampas de 

varadouro contribuem em larga medida para revitalizar frentes marítimas em decadência”. 

A Estratégia Nacional para o Mar7, aprovada em 2006, que surge após a publicação das Bases para a Estratégia 

de Gestão Integrada da Zona Costeira, estabelece como um dos seus objetivos o incentivo das atividades 

associadas ao mar que permitam a ocupação dos tempos livres, lazer e desporto, desenvolvendo condições 

para um fácil e natural acesso ao mar, e afirmando a náutica de recreio como uma forma de promover o 

turismo náutico e oceânico. O documento procura distinguir os diversos setores de atividade que revelam 

potencial de exploração, sendo que o turismo náutico se revela um produto a explorar no que diz respeito às 

                                                                    
5 Livro Verde da Política Marítima, União Europeia 
6
 EURMIG, contributo para o Livro Verde 

7 Resolução do Conselho de Ministros n.
o
 163/2006, de 12 de Dezembro. Diário da República - I Série, N.

o
237. (Estratégia 

Nacional para o Mar)  



19 

vertentes dos passeios de barco, desportos náuticos, pesca desportiva, e atividades marítimo-turísticas. A ENM 

viria, assim, a servir de base às desejadas aspirações de desenvolvimento da náutica nas várias regiões em 

Portugal, permitindo uma capacidade de dinamização do mar e de geração de benefícios económicos, sem 

colocar de parte a necessidade de compatibilização das diferentes atividades económicas. 

No âmbito deste documento revela-se importante o destaque das seguintes medidas: 

 Promover os desportos ligados ao mar; 

 Fomentar o ensino da vela, natação, remo e outros desportos e atividades náuticas nas escolas em 

colaboração com os clubes e as autarquias; 

 Apoiar a promoção da competitividade dos portos nacionais, assente na aposta na intermodalidade, na 

criação de cadeias logísticas e implementação de instrumentos de monitorização e simplificação de 

procedimentos; 

 Valorizar o mar como elemento diferenciador da oferta turística, criando as condições para o melhor 

aproveitamento do oceano e zonas costeiras e apostando na qualidade e diversidade da oferta dos produtos 

turísticos. 

No percurso que tem vindo a ser desenvolvido até 2007, a náutica de recreio assumia-se, assim, como uma 

atividade em ascensão em Portugal, quer no que se referia às atividades turística, desportiva e de lazer, quer à 

industrial, ligada sobretudo à construção de embarcações de recreio (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 

2012). 

Em 2007, um novo impulso poderá ser dado com a perceção, ao nível político, da importância do turismo, 

merecendo destaque o Plano Estratégico Nacional do Turismo8. O PENT apresenta, para Portugal e para as 

várias regiões NUTS II, as principais linhas de desenvolvimento estratégico para o turismo, nomeadamente os 

produtos turísticos, e encontra‑se estruturado em cinco eixos de atuação: 

 Territórios, destinos e produtos;  

 Marcas e mercados; 

 Qualificação de recursos; 

 Distribuição e comercialização; 

 Inovação e conhecimento. 

O primeiro eixo estratégico elege o turismo náutico como um dos dez produtos estratégicos para o 

desenvolvimento do turismo em Portugal, sendo um conceito que inclui os segmentos relativos a cruzeiros, 

veleiros e embarcações a motor e atividades marítimo turísticas, como um dos dez produtos turísticos 

estratégicos nacionais. Neste contexto, o produto turismo náutico divide-se em duas categorias: 

                                                                    
8 Resolução do Conselho de Ministros n.

o
 53/2007, de 4 de Abril. Diário da República - I série, N.

o
 67 (Plano Estratégico 

Nacional do Turismo)  
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Náutica de recreio - experiências relacionadas com a realização de desportos náuticos ou de charter náutico. 

Inclui uma grande variedade de desportos: vela, windsurf, surf, mergulho entre outras. Representa cerca de 

85% do total das viagens de náutica. 

Náutica desportiva - experiências baseadas em viagens realizadas e cujo objetivo é participar em competições 

náutico-desportivas. Representa 15% deste setor. 

O enquadramento estratégico do setor da náutica de recreio, para a qual os documentos acima referidos são 

instrumentais, mostra que existe, de facto, uma vontade de mobilização das oportunidades despoletadas pelo 

desenvolvimento deste setor (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012). O reconhecimento das 

oportunidades que lhe estão associadas, enquanto pilar de desenvolvimento económico e social será capaz de 

impulsionar a valorização e qualificação do território e a economia local e regional, com evidentes reflexos 

sobre a economia nacional. 

De acordo com Sousa et al. (2009), através da dinamização de atividades conexas e complementares induzidas 

por um quadro de uma estratégia setorial (Figura 20), numa perspetiva de desenvolvimento sustentável e 

sustentado, será possível criar as sinergias indispensáveis à afirmação e à amplificação dos efeitos 

multiplicadores da náutica de recreio. 

 
Figura 20 - Fileira da náutica de recreio (Sousa et al., 2011) 

Segundo os mesmos autores, o desenvolvimento da fileira da náutica de recreio deve articular-se com as 

dimensões económicas, sociais, culturais, institucionais e ambientais já referenciadas, sob pena de inviabilizar a 

mobilização do conjunto de oportunidades inerentes ao seu desenvolvimento, da seguinte forma:  
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 Dinamização económica e social: a promoção da náutica, será importante para estimular o reforço da 

competitividade das empresas da fileira da náutica de recreio, fomentando o desenvolvimento de uma lógica 

de cluster; 

 Revitalização do património histórico-cultural: a navegação com fins recreativos, suportada pela existência 

de uma rede de infraestruturas de apoio, tende a contribuir para a revitalização do património histórico-

cultural, tendo em conta que a captação de novos segmentos da procura turística poderá, eventualmente, 

induzir a criação de percursos que articulem o passeio no plano de água com visitas a locais ribeirinhos em 

terra ou percursos em áreas de elevada riqueza natural; 

 Incentivo ao envolvimento das partes interessadas: através de uma participação ativa por parte dos atores 

institucionais será possível incentivar a cooperação nos diferentes domínios diretamente relacionados com a 

náutica de recreio, incluindo a promoção e gestão de infraestruturas, a revitalização das frentes ribeirinhas, a 

promoção da prática desportiva, o desenvolvimento de ofertas turísticas integradas, e a organização/promoção 

de eventos e promoção institucional; 

 Requalificação dos espaços: a promoção de infraestruturas de apoio à náutica de recreio (construção ex 

novo, requalificação ou reconversão) deve suceder em estreita articulação com os projetos de requalificação de 

frentes ribeirinhas, criando sinergias que tenderão a favorecer processos integrados de requalificação e 

revitalização urbana e de valorização ambiental nas áreas a intervencionar; 

 Sustentabilidade ambiental: esta dimensão deverá estar presente no processo de planeamento das 

infraestruturas de apoio à náutica de recreio (a localização e tipologia de infraestruturas e equipamentos deve 

respeitar necessariamente os valores ambientais em presença), nas atividades de navegação (por exemplo, 

através da introdução de restrições à navegação em áreas ambientalmente sensíveis) e na conduta dos nautas 

(pressupondo o respeito pelas restrições à navegação e comportamentos compatíveis com um código de 

conduta ambiental). 

3.2. O mercado da náutica de recreio 

O setor da náutica de recreio e lazer revela-se crescentemente complexo, quer em termos de abrangência 

territorial (hoje o mar e a linha de costa são complementados fortemente pelas bacias hidrográficas e 

albufeiras) quer em termos da diversificação das atividades associadas (Intercéltica Portugal, 2008). 

Segundo o estudo “Hypercluster da Economia do Mar”, o segmento do turismo e lazer tem vindo a crescer a 

um ritmo elevado que deverá manter-se nos próximos anos (174 milhares de milhões de euros em 2005 e 205 

milhares de milhões estimados para 2010), incluindo atividades muito diversas como a náutica de recreio, os 

desportos náuticos, os desportos submarinos e o turismo de cruzeiros. 

Neste contexto, ganham também maior notoriedade, os eventos internacionais associados a alguns dos 

desportos náuticos, sendo possível assistir a uma maior dinamização do subsegmento da construção naval 

(desde o design e construção dos grandes navios de cruzeiros até à construção das embarcações de luxo) com 

forte crescimento e elevadíssimo valor acrescentado (SAER, 2009).   
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Atualmente, o setor da náutica de recreio e lazer é caracterizado por uma conjuntura de forte procura 

internacional, seja na vertente turística, desportiva e de lazer, seja na industrial, perspetivando‑se que 

continue a crescer, tendo em conta a evolução do número de embarcações, lugares de amarração e número de 

viagens realizadas (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012). 

No que respeita ao mercado da náutica de recreio e à participação nessas atividades, Gamito (2009) atenta 

para a existência de diversos setores e níveis de intervenção: 

 A procura inclui os praticantes das várias modalidades que vão desde o praticante ocasional, ao praticante 

de competição, passando pelos praticantes de lazer, ou de fins-de-semana, pelos que procuram formação e 

pelos turistas ativos que dedicam uma ou mais semanas das suas férias à prática de uma atividade náutica de 

recreio; 

 O setor dos serviços que, parcialmente do lado da oferta e parcialmente do lado da procura, incluem os 

clubes e escolas de desportos náuticos, que oferecem a possibilidade de usufruir das várias atividades de 

náutica de recreio e turismo, os estaleiros de reparação e manutenção, os portos de recreio, marinas, 

fundeadouros e outras infraestruturas de apoio, os equipamentos de alagem e transporte das embarcações, os 

cais de embarque para apoio às embarcações marítimo-turísticas e os terminais de cruzeiros e serviços 

associados (designadamente os de receção no embarque e desembarque e os de apoio em escala), 

essencialmente dedicados a passeios turísticos; 

 O setor da indústria, do lado da oferta, que cria e fabrica os diferentes materiais necessários para a prática 

da náutica de recreio e que abrange desde a construção naval, de navios e pequenas embarcações, e obras 

marítimas, até à produção de artigos de vestuário especializado, passando pela fabricação de equipamentos 

para portos de recreio e de acessórios para cada desporto. 

3.2.1. Dimensão da procura 

Segundo um estudo9 elaborado no âmbito do PENT para o turismo, a procura primária de viagens 

internacionais de turismo náutico, totaliza aproximadamente 3 milhões de viagens na Europa, sendo a vela e o 

mergulho as atividades náuticas mais consumidas. Este volume representa, aproximadamente, 1,15% do total 

das viagens de lazer realizadas pelos europeus. Este setor tem conhecido um crescimento significativo a nível 

internacional sendo que a taxa de crescimento do mercado da náutica de recreio é estimado entre 8% a 10% 

ao ano, o que a confirmar-se a manutenção deste ritmo quer dizer que daqui a 10 anos o volume do mercado 

europeu terá mais que duplicado. 

Segundo o mesmo estudo, “cruzeiros, vela ligeira, pranchas, regatas, navegação de lazer, armadores, 

tripulações, etc. integram uma diversidade de possibilidades pessoais, económicas, desportivas, etc., que 

tornam esta atividade numa das com maiores possibilidades de futuro, sendo uma realidade já inegável”. 

                                                                    
9
 THR (Asesores en Turismo Hotelaria y Recreación), 2006 



23 

Através da análise da Tabela 2, e de acordo com informação do European Travel Monitor (IPK), é possível 

constatar que a Alemanha e a Escandinávia representam os principais mercados emissores de turismo náutico 

da europa. 

Tabela 2 - Viagens de turismo náutico ao estrangeiro por mercado emissor 

Mercado emissor 
Viagens Totais 

(milhares) 

% Viagens de 
Turismo Náutico 

sobre o Total 

Viagens de 
Turismo Náutico 

(milhares) 

% Sobre o Total de 
Viagens de 

Turismo Náutico 

Europa 245.000 1,15% 2.800 100,0% 

Alemanha 51.685 1,30% 679 24,35% 

Escandinávia 18.571 2,30% 423 15,1% 

Grã-Bretanha 39.349 0,60% 249 8,9% 

Holanda 17.763 1,10% 200 7,1% 

França 18.493 1,00% 178 6,4% 

Espanha 9.103 0,70% 65 2,3% 

THR (2006) 

Com efeito, a Escandinávia é o país que regista a maior taxa de consumidores de turismo náutico, com 2,3% do 

total das viagens realizadas pelos cidadãos desse país ao estrangeiro, mas a Alemanha é o principal mercado 

emissor, com mais de 600 mil viagens. Só os dois países concentram cerca de 40% do total das viagens náuticas 

realizadas pelos europeus. Aos 3 milhões de viagens internacionais (dos europeus) por motivos náuticos 

acrescem cerca de 7 milhões de viagens por ano em que, apesar de o turista se deslocar essencialmente por 

outras motivações, (nomeadamente o binómio sol e praia), acaba por realizar alguma atividade ligada ao 

turismo náutico (THR, 2006). 

Com o objetivo de identificar os mercados com maior potencial de compra de viagens de turismo náutico, num 

estudo10 em particular, Anade identificou os países cujos consumidores demonstram uma elevada intenção de 

compra de viagens deste tipo (Figura 21). 

 

Figura 21 - Mercados com maior potencial de compra de viagens de turismo náutico (adaptado de THR, 2006) 
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Entre os países, o destaque vai para a Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Benelux, sendo que a 

Alemanha e o Reino Unido surgem como os mercados com o maior potencial de compra com 32% e 23%, 

respetivamente. 

Outro dado incontornável da atual conjuntura internacional relaciona-se com o facto de a procura ultrapassar 

largamente a oferta. Paralelamente surgem dificuldades em viabilizar novos projetos de marinas, 

nomeadamente para embarcações de maior porte, devido às restritas legislações ambientais em vigor (Sousa 

et al., 2011). 

Em 2006 estimava-se que a frota de embarcações de recreio existente a nível mundial fosse de cerca de 25 

milhões e que o Atlântico fosse anualmente atravessado por 10 a 15 mil, tendência essa que se refletia no 

crescimento do número de embarcações e das respetivas infraestruturas de acolhimento (Cabral, 2010). 

No contexto europeu, e no que respeita ao número de embarcações, o destaque vai para a Finlândia, a 

Noruega e a Suécia por serem os países europeus que possuem o maior índice de embarcações por 1000 

habitantes, ascendendo respetivamente a 139, 169 e 83 embarcações de recreio por 1000 habitantes (Tabela 

3). 

Tabela 3 - Rácio de embarcações de recreio por 1000 habitantes em 2007 

País População 
N.º de embarcações de 

recreio 

Rácio embarcações de 

recreio/1.000 habitantes 

Alemanha 82.400.000 441.530 5 

Croácia 4.442.000  105.000 24 

Finlândia 5.277.000  731.200 139 

França 61.538.000  483.823 8 

Grécia 10.964.020  130.522 12 

Holanda 16.570.000  280.000 17 

Irlanda 4.062.235 25.830 6 

Itália 57.900.000 592.000 10 

Noruega 4.681.000 793.000 169 

Portugal 10.585.900 55.000 5 

Reino Unido 60.209.500 541.560 9 

Suécia 9.113.257 753.000 83 

Projeto Portugal náutico (2015) 

Os países do Sul da Europa como a Croácia, França, Grécia, Itália e Portugal apresentam um rácio de 

embarcações por 1000 habitantes bastante reduzidos quando comparados à realidade dos países Nórdicos, o 

que demonstra que esta atividade ainda não se encontra desenvolvida nestes países da mesma forma que se 

verifica no Norte do Continente. Repare-se, ainda, que no grupo de países do Sul da Europa considerado, 

Portugal destaca-se por não ultrapassar as cinco embarcações por 1000 habitantes, e que corresponde ao valor 

mais baixo entre os países mediterrânicos. 
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Com efeito, a nível nacional, o rácio embarcações/habitantes afigura-se consideravelmente baixo em 

comparação com alguns países europeus com menor tradição e condições menos favoráveis para a prática 

destas modalidades, justificando-se nem sempre pelas condições naturais e socioeconómicas, mas sobretudo 

pela escassez de infraestruturas e equipamentos de apoio (Sousa et al., 2011). 

3.2.2. Potencialidades da oferta 

No mercado da náutica de recreio a competitividade surge associada aos destinos costeiros que contam com 

uma maior apropriação dos recursos para a prática de desportos náuticos e instalações adequadas para a 

receção e manutenção de embarcações. Um dos fatores que mais pesa na decisão do turista em relação ao seu 

destino de viagem relaciona-se sobretudo com as condições climáticas e oferta das infraestruturas que os 

destinos podem oferecer (THR, 2006). 

A maior dificuldade de alguns países, que revelam insuficiência de infraestruturas, passa por corresponder ao 

posicionamento que esses países emissores apresentam. As marinas são, comercialmente, as portas mais 

importantes do turismo náutico e é difícil apresentar dados específicos sobre o tamanho, tipo e capacidade 

desta indústria na Europa (Luković, 2012). No entanto, é possível estimar que na Europa11 existam cerca de 

4400 marinas de água salgada, das quais mais de 1600 são de qualidade elevada e com 40000 amarrações. 

Considerando as 600 marinas de água doce, e somando todas as que pertencem a mercados para os quais não 

existem dados, estima-se que a Europa possua mais de 5000 marinas, com mais de 500000 amarrações. 

Segundo o mesmo autor, as estimativas do montante de capital da indústria de marinas, que agrega deste os 

portos de amarração até às instalações de apoio, pode representar, na Europa, cerca de 60 biliões de euros. 

Na última década, a procura pela navegação de recreio e desporto excedeu visivelmente a oferta de condições 

de suporte à atividade, sendo que em alguns países a capacidade de construção de novas infraestruturas de 

acolhimento de embarcações, assim como de instalação de outras atividades associadas (nomeadamente 

estaleiros de construção e reparação de embarcações) se encontra quase esgotada (Cabral, 2010) . 

Nos países europeus em que esta atividade se encontra com maior desenvolvimento, a tendência atual passa 

pela reconversão de antigas infraestruturas portuárias para a náutica de recreio, assim como pela construção 

de infraestruturas ligeiras (pequenos portos de recreio, fundeadouros, equipamentos de acesso à água entre 

outras), perdurando, porém, uma saturação das infraestruturas existentes (Sousa et al., 2011). 

Portugal encerra, também, grandes potencialidades para o desenvolvimento da navegação de recreio, faltando 

somente tirar maior partido das inúmeras áreas disponíveis em zonas estuarino-fluviais e em portos de 

comércio e pesca para a criação de infraestruturas e instalações portuárias de apoio específico a esta atividade 

(Gamito, 2009). 

Em 2004 (IPTM), a oferta de postos de acostagem em marinas, portos e docas de recreio, existentes em 

Portugal, rondava aproximadamente 36 instalações portuárias de recreio que dispõem de passadiços 

flutuantes, totalizando cerca de 8600 postos de amarração (SAER, 2009). Nesse levantamento previa-se a 
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 ADAC: Marinaführer Deutschland, Europa, 2010 
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construção de mais uma dezena de instalações portuárias, das quais algumas foram já concretizadas, 

aumentando o número de postos de acostagem para cerca de 10000. 

Quando comparado com os indicadores de alguns países do Sul e da Costa Atlântica europeia
12

 (Tabela 4), este 

número terá que ser consideravelmente ampliado se Portugal pretender aproximar-se dos valores que 

caracterizam as infraestruturas portuárias europeias (Gamito, 2009). 

Tabela 4 - Infraestruturas de apoio à náutica de recreio 

Mercado emissor 
Número de Portos 

de Recreio 

Número de 
Amarrações 

(x 1000) 

Número de 
Amarrações por 

Km
2
 

Amarrações por 
1000 habitantes 

Espanha 201 106,3 0,21 2,6 

França 370 163,0 0,24 3,8 

Grécia 51 16,7 0,13 1,4 

Itália 312 105,0 0,34 1,5 

Malta 5 1,5 4,70 3,8 

Reino unido 300 175,0 0,66 2,9 

Portugal 
(estimativa IPTM 

para 2008) 
40 10 0,11 0,9 

SAER (2009) 

Com efeito, através da análise da tabela é possível observar que os países do Mediterrâneo revelam, no 

conjunto, a maior quota do mercado de náutica de recreio na Europa, reunindo as condições (infraestruturas, 

equipamentos e serviços turísticos) para competir neste mercado. 

Veja-se o caso de França, pioneira no turismo náutico, que procurou associar oferta de atividades náuticas de 

recreio e lazer com atividades complementares. Este país fez uma aposta clara na promoção da cultura 

marítima (portos de pesca, vilas piscatórias), na disponibilização de infraestruturas de apoio à náutica de 

recreio e no incentivo ao desenvolvimento de várias atividades: passeios fluviais e marítimos, passeios em 

embarcações de pesca, realização de exposições, entre outras (Sousa, 2008). O autor faz referência, ainda, ao 

caso de Espanha, que procedeu a uma integração da oferta de alojamento com as atividades náuticas e outras 

atividades complementares através da criação de estações náuticas, destacando o caso de Tarifa que, tirou 

partido da constância de ventos fortes, e se especializou na oferta de condições para os praticantes do 

windsurf. Em países como a Grécia, Croácia e Turquia, a oferta é orientada para a náutica de recreio, com a 

disponibilização de infraestruturas e serviços aos tripulantes e às embarcações e para o desenvolvimento das 

bases de charters (aluguer de embarcações com ou sem tripulantes) e circuitos no mediterrâneo. No caso 

particular da Croácia, o turismo náutico constitui um dos principais atrativos da oferta turística do país, 

existindo, em 2006: 48 marinas, 13000 postos de amarração no mar e 7500 em terra (Sousa, 2008). 
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O aproveitamento de infraestruturas de apoio à navegação e o desenvolvimento de atividades marítimo-

turísticas irá, por sua vez, promover o emprego, industrial, comercial e de serviços, ligado a estas atividades, 

incluindo funções de restauração e turísticas nas zonas ribeirinhas, e ainda a dinamização das comunidades 

piscatórias (Gamito, 2009). 

Com efeito, o crescimento do mercado da náutica de recreio conduz cada vez mais à necessidade de 

investimento em marinas e portos de recreio, que poderá ser conseguida através da adaptação e reconversão 

de áreas estuarinas desqualificadas e infraestruturas portuárias desaproveitada, verificando-se que na área de 

projeto existe, ainda, um potencial de mercado crescente para a subcomponente portos de recreio e marinas 

(SAER, 2009). Segundo a mesma fonte, foram já realizados em Portugal (nomeadamente no Instituto Superior 

Técnico) alguns cursos para especialização nas questões relacionadas com os projetos de portos de recreio que 

não viram continuidade nos últimos anos. 

Por fim, a revitalização de infraestruturas portuárias existentes poderá, não só diminuir os impactos ambientais 

associados à construção de novas marinas, como desenvolver mais-valias ao nível da reabilitação de áreas 

ambientalmente degradadas, evitando pressões sobre os espaços litorais e minimizando as fragilidades dos 

ecossistemas costeiros. 

3.2.3. Perspetivas de evolução 

Segundo estudos recentes13, a tendência de crescimento do mercado náutico nos próximos anos manter-se-ia 

com taxas entre os 5% e 6%, sendo que, apesar de moderados a curto prazo pela crise económica e financeira, 

serão certamente retomados face à forma continuada e consistente em que se verificava a expansão destas 

atividades (Cabral, 2010). Neste sentido, a mesma autora defende que o crescimento previsto criará 

oportunidades bastantes atrativas especialmente para as regiões que tiverem capacidade de dar resposta a 

uma procura que exige qualidade, o que irá implicar o investimento em: 

 Infraestruturas com uma alargada gama de serviços à embarcação e ao nauta, numa perspetiva de 

integração territorial sustentável; 

 Diversidades na oferta global, que em relação à procura externa deverão incidir-se em produtos turísticos 

compósitos, dando assim resposta simultânea a uma gama alargada de motivações e possibilitando várias 

atividade. 

3.3. Panorama do setor náutico em Portugal 

Portugal encontra-se hoje numa encruzilhada do seu percurso histórico e necessita urgentemente de recriar 

um novo modelo de desenvolvimento económico diferenciado, assente num maior grau de auto-suficiência e 

numa maior capacidade da sua economia em gerar riqueza e alcançar novos patamares de desenvolvimento 

económico, social e tecnológico (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012). 
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O país (com aproximadamente 2830 km de costa e 620 km² de bacias interiores) dispõe de uma vantagem 

difícil de igualar, tendo em conta a sua localização geográfica favorável, que a coloca na rota de correntes de 

tráfego internacionais, constituindo uma charneira entre os mares Mediterrânico e do Norte, e ponto de apoio 

ao cruzamento do Atlântico (SAER, 2009). Apesar do mar ser batido junto à costa e por vezes com ventos 

demasiado fortes no Verão, as condições climáticas do país e as inúmeras baías e estuários dispõem de boas 

condições de mar para a prática da náutica de recreio. Acresce a riqueza do património natural e cultural que o 

país em geral apresenta e uma cultura de acolhimento que, associada a boas acessibilidades através da rede de 

aeroportos internacionais existente no continente e nas regiões autónomas criam condições de atratividade do 

País no contexto global do turismo náutico (Intercéltica Portugal, 2008). 

Não obstante uma evolução recente pautada (Figura 22) por um crescimento assinalável do número de postos 

de amarração, a oferta nacional é ainda relativamente limitada, apresentando, por isso, um apreciável 

potencial de crescimento (Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012). 

 

Figura 22 - Evolução do número de postos de amarração em Portugal Continental (adaptado de Cabral, 2007) 

De acordo com os mesmos autores, o objetivo de se atingir um porto de recreio a cada 20 milhas de costa ou 

menos (cerca de um abrigo a quatro horas ou menos de viagem ao longo da costa) é uma ambição legítima 

para os nautas que queiram navegar na costa portuguesa. 

3.3.1. Infraestruturas de apoio à náutica 

Portugal, um país marítimo por excelência associado a um passado histórico e cultural ligado aos 

descobrimentos, revela-se detentor de uma forte tradição náutica e de um extenso litoral, com condições 

favoráveis para a prática de desportos náuticos (Associação para o Conhecimento e Economia do Mar, 2009). 

A construção de infraestruturas de recreio, como portos e marinas, bem como a instalação de centros de alto 

rendimento afetos a práticas desportivas, exigem uma adequação necessária com cais fixos e amovíveis, fingers 

de acesso, balizas de profundidade, sistemas de vigilância e segurança (Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e Ribatejo, 2015). 
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O país dispõe de um conjunto de infraestruturas (Figura 23) com destaque para as marinas, portos e docas de 

recreio e de equipamentos de apoio às atividades náuticas como centros de alto rendimento, centros náuticos, 

centros de mar e surf camps. 

 

Figura 23 - Localização das principais marinas e portos náuticos em Portugal (adaptado de THR, 2006) 

As principais marinas e portos de recreio no território continental localizam-se, de norte para sul, em Viana do 

Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Leixões, Douro, Carregal, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche 

(Figuras 24 e 25), Cascais, Oeiras, Lisboa, Sesimbra, Setúbal, Tróia, Sines, Sagres, Lagos (Figuras 26 e 27), 

Portimão, Albufeira, Vilamoura, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. Nas Regiões Autónomas 

destacam-se, nos Açores, as marinas de Ponta Delgada, da Horta e de Angra do Heroísmo e na Madeira para as 

marinas do Funchal e Porto Santo. 
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Figura 24 - Planta da marina de Peniche (Teixeira & Valle, 
1994) 

 

Figura 25 - Marina de Peniche (Marinas.com, 2016) 

 

Figura 26 - Marina de Lagos (Associação Portuguesa de 
Resorts, 2016) 

 

Figura 27 - Planta da marina de Lagos (Teixeira & Valle, 
1994) 

 

Portugal possuía em 2014, conforme pode ser verificado na Tabela 5, 30 marinas, 15 portos de recreio e 6 

docas de recreio totalizando, no conjunto, 13 785 postos de amarração14.  

Realce-se que estes números deverão ser tidos em conta enquanto ordem de grandeza e não como valores 

absolutos, tendo em conta a divergência de valores existente na literatura consultada. 

Em termos de distribuição regional da oferta, verifica-se uma concentração do número de postos de amarração 

nas regiões do Algarve e Lisboa, sendo que a região do Alentejo apresenta a menor oferta, tanto no que se 

refere ao número de infraestruturas, como aos postos de amarração disponibilizados. As regiões do Norte e 

Centro, apesar de concentrarem um número significativo de marinas e de portos de recreio apresentam um 

número de postos de amarração inferior, o que se reflete na menor dimensão destas infraestruturas. 
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 Associação portuguesa de portos de recreio, 2014 
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Tabela 5 - Número de marinas, portos de recreio, docas de recreio e postos de amarração registados em Portugal e 
atribuição de Bandeira Azul às marinas, por NUT II, em 2014 

NUT II Marinas 
Portos de 
Recreio 

Docas de 
Recreio 

Postos de 
Amarração 

Bandeira Azul 

Norte 7 1 0 1555 0 

Centro 3 5 0 1556 0 

Lisboa 2 2 5 3208 2 

Alentejo 2 1 0 454 3 

Algarve 4 5 1 3797 4 

Madeira 4 1 0 1260 2 

Açores 8 0 0 1955 6 

Total 30 15 6 13785 17 

Projeto Portugal Náutico (2015) 

A dimensão, condições de acesso, infraestruturas e serviços disponíveis nas marinas nacionais é muito variável, 

sendo que as marinas de Vilamoura e de Albufeira foram distinguidas, de entre as marinas de 5 âncoras, com a 

classificação da primeira e segunda melhor marina internacional, respetivamente. Algumas marinas e portos de 

recreio ostentam a Bandeira Azul principalmente nos Açores, no Algarve e Alentejo, o que revela a boa 

qualidade ambiental local e a aplicação de boas práticas ambientais. 

Apesar de Portugal apresentar um conjunto de infraestruturas de apoio bem distribuídas, ainda hoje é 

reconhecida a falta de infraestruturas e instalações portuárias de apoio específico às atividades náuticas de 

recreio (Associação para o Conhecimento e Economia do Mar, 2009). Portugal só tem a perder com a demora 

na solução dos problemas das infraestruturas de apoio ao recreio náutico ao longo da costa, que tem vindo a 

ser conhecida como a “costa negra”. 

3.3.2. Embarcações de recreio 

O crescimento do setor turístico mundial, tem-se refletido num elevado crescimento do número de 

embarcações de recreio no país, aumentando desta forma frota residente do país. 

No levantamento efetuado, em 1994, da totalidade da frota nacional de recreio náutico registada nas 

Capitanias e Delegações Marítimas do Continente era de cerca de 44 mil embarcações, com forte concentração 

na sub-região do Tejo e na sub-região do Sotavento Algarvio (Gamito, 2001). De acordo com a mesma autora, 

este levantamento identificava apenas 341 embarcações, como frota residente estrangeira, localizadas 

sobretudo no Sotavento Algarvio, o que se podia relacionar com a utilização da marina de Vilamoura e quanto 

à distribuição da frota nacional por comprimentos, o peso das embarcações com comprimento superior a 6 

metros era da ordem de 8,5%. 

Em 2004, registos mais recentes
15

, compreendem pouco mais de 47 mil embarcações, remetendo a um 

crescimento inferior a 10% em 10 anos. Note-se que, no entanto, “o mercado náutico em Portugal está em 
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 Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) 
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expansão, sendo o barco cada vez mais a terceira opção de compra, a seguir ao carro e à casa, e quem tem um 

barco pequeno, tem sempre tendência a comprar um grande”16. (SAER, 2009). 

Em 2010 o número total de embarcações de recreio registadas ascendeu a cerca de 77,5 mil embarcações. De 

acordo com a Tabela 6
17

, é na Região Centro que se concentra o maior número de embarcações (cerca de 32 

mil), representando 41,5% do total de embarcações registadas em Portugal (Grupo de trabalho da náutica de 

recreio, 2012). 

Tabela 6 - Número de embarcações de recreio registadas por região em 2010 

Região Número de embarcações % 

Norte 24.833 32,0 

Centro 32.177 41,5 

Sul 13.943 18,0 

Madeira 2.917 3,8 

Açores 3.617 4,7 

Total 77.487 100 

Grupo de trabalho da náutica de recreio (2012) 

3.3.3. A náutica de recreio 

A náutica de recreio tem vindo a assumir uma grande importância em Portugal, nomeadamente no que diz 

respeito ao reconhecimento internacional pela sua competência na organização de eventos desportivos. A 

Associação Naval de Lisboa foi o primeiro clube náutico a ser criado na Península Ibérica, em 1856, e tinha 

como principal motivação “promover o desporto amador, apoiar a construção de embarcações, participar na 

elaboração da legislação desportiva e na organização de provas náuticas”. Outros clubes náuticos se lhe 

seguiram como foi o caso da participação da vela portuguesa pela primeira vez nos jogos olímpicos em 1924, e 

do remo em 1948 (SAER, 2009). 

Na vertente de competição, o desporto náutico, depois de um grande declínio na segunda metade do século 

XX, veria um novo arranque na última década desse século, tendo-se garantido relativamente estável, com 

algumas presenças nacionais e alguns lugares de topo em diversas modalidades náuticas (SAER, 2009). A oferta 

de desportos náuticos (vela, windsurf, kitesurf, surf, bodyboard, rafting, remo, canoagem, kayak, ski aquático, 

motonáutica, pesca desportiva, caça submarina, mergulho), de competição e de lazer encontrou praticantes 

em todo o país, sendo inúmeros os clubes de desportos náuticos localizados junto ao mar, estuários e planos 

de água interiores. 

  

                                                                    
16

 SAER, Reinventando o Turismo em Portugal. Estratégia de Desenvolvimento Turístico Português no 1º Quartel do Século 

XXI, Confederação do Turismo Português, Lisboa, 2005, p. 615 
17

 Dados fornecidos pela Direcção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM) 
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No que diz respeito ao número de praticantes (Figura 28), a informação relativa aos praticantes inscritos na 

Federação Portuguesa de Vela, no período compreendido entre 2003 e 2007 revela uma evolução marcada por 

algumas flutuações, com um mínimo de inscritos em 2006 (2636 praticantes) e um máximo em 2007 (3043 

praticantes). 

 

Figura 28 - Evolução do número de praticantes inscritos na Federação Portuguesa de Vela (Grupo de trabalho da náutica de 
recreio, 2012) 

Nos últimos anos, Portugal tem recebido eventos internacionais de grande relevância, tanto na vela (por 

exemplo, a Volvo Ocean Race) como no surf (Moche Rip Curl Pro Portugal), contribuindo para um reforço da 

imagem do País enquanto destino de excelência para a prática destas modalidades (Figuras 29 e 30). 

 

Figura 29 - Volvo Ocean Race (Sapo Desporto, 2013) 

 

Figura 30 - Moche Rip Curl Pro Portugal (WSL, s.d.) 

Com efeito, tanto o mergulho como o surf apresentaram na última década indicadores de crescimento 

notáveis, tendo em conta a dimensão do país. Para um mercado internacional de 20 milhões de free surfers, 

em todo o mundo, existem em Portugal atualmente, segundo dados da Federação Portuguesa de Surf, 200.000 

destes praticantes em formação e em autonomia (Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 2015). 
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3.3.4. Perspetivas de desenvolvimento 

Um aproveitamento do potencial da náutica de recreio enquanto atividade económica poderá dinamizar as 

economias locais e regionais de uma forma integrada com capacidade para potenciar o desenvolvimento local 

e a economia do mar de uma forma sustentável. 

Num quadro de desenvolvimento local e regional (Gamito, 2001), a criação de infraestruturas e equipamentos 

de apoio à náutica poderá ser considerada como um projeto ou ação estruturante: 

  com influência nas opções estratégicas que se colocam a essa região; 

 que permitirá a captação de segmentos específicos da procura turística internacional ligados à náutica de 

recreio (aumento do número de escalas e do tempo de estadia; estacionamento permanente e sazonal de 

embarcações de recreio; 

 que irá dar resposta à procura interna, atual e potencial, nos diferentes segmentos dos desportos náuticos, 

recreio e turismo; 

  que irá contribuir para a valorização ambiental e paisagística de zonas portuárias e marginais degradadas, 

através da sua reconversão e aproveitamento para os desportos náuticos; 

  através da criação de condições para o uso ordenado e disciplinado de planos de água costeiros e espaços 

terrestres marginais. 

As manifestações tradicionais da economia e sociologia locais, nomeadamente “a pesca artesanal e a 

gastronomia que lhe está associada, o património histórico, cultural e evocativo e o artesanato, entre outros, 

associados ao novo pólo de interesse gerado pela implementação de um porto de recreio, marina ou terminal 

de cruzeiros, constituem fatores de atração que contribuem para o desenvolvimento das funções comerciais, de 

restauração, turísticas e de lazer de zonas urbanas ribeirinhas, gerando novos fatores de atração”  (SAER, 2009). 

O papel desempenhado pelos portos, enquanto fator integrante nas urbes ribeirinhas, que desenvolveram 

competências nas múltiplas atividades relacionadas com a atividade portuária, tem de ser enquadrado num 

projeto que integre todos os complementos históricos, paisagísticos, económicos e sociais numa procura de 

complementaridade, continuidade e sinergias. 

Por fim, o impulsionamento da náutica de recreio no país contribuirá para o aumento das receitas, para uma 

melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, resultará numa ampliação do emprego e, potencialmente numa 

atração, do investimento estrangeiro, impedindo desta forma a estagnação económica atual de Portugal 

(Grupo de trabalho da náutica de recreio, 2012).  
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4. CASOS DE ESTUDO 

A construção de uma marina de recreio em Cascais e em Portimão contribuiu para uma alteração das frentes 

ribeirinhas onde se inserem, por via da transformação de processos, criando um enquadramento que funciona 

como marca de representação local. No caso destas duas cidades, este enquadramento urbano, encontra-se 

centrado em dimensões de preservação cultural, assentes na articulação entre o espaço urbano e o oceano. 

Este funciona como elemento de ligação harmoniosa de grande importância, não só enquanto fator de 

estruturação paisagística, mas sobretudo, como via de comunicação e de imagem turística.  

A escolha das marinas residiu no facto de apresentarem condições de implantação diferentes atendendo à sua 

localização e particularidades específicas. Com efeito, a marina de Cascais assume-se como exemplo de uma 

marina de frente de mar, ao contrário da marina de Portimão, que se encontra integrada no porto de Portimão 

no estuário do rio Arade. A localização das marinas também constituiu uma forte motivação aquando da 

seleção dos casos de estudo, tendo em conta a sua proximidade à capital do país e integração no espaço 

urbano, no caso de Cascais, e pela afinidade turística do Algarve e integração num porto com funcionalidades 

comerciais, de pesca e recreio, no caso de Portimão. 

4.1. Guião da entrevista 

Com o objetivo de compreender o modo como as marinas alteraram as urbes ribeirinhas onde foram 

construídas, optou-se em termos metodológicos, por explorar as leituras dos agentes que têm a 

responsabilidade de operacionalizá-lo, tanto ao nível do planeamento como de atuação no terreno. Nesta 

medida, foi concebido um guião18 de entrevista onde se pretendeu ganhar entendimento sobre o impacto 

verificado atualmente, potenciado pela existência das marinas, e ainda, as expectativas para o futuro. O guião 

compreende um total de vinte e duas questões de resposta aberta, de modo a permitir aos inquiridos expor da 

melhor forma possível as suas ideias dentro do tema abordado. A organização das questões foi feita de forma a 

serem agrupadas e a criar um encadeamento coerente, permitindo que a entrevista decorresse abordando o 

passado recente, a atualidade do planeamento e as expectativas futuras, proporcionadas pelo surgimento das 

infraestruturas. As respostas dos inquiridos, providas de uma forte base técnica e conhecimento do 

funcionamento dos serviços a diferentes escalas, permitirão assim criar uma grelha de leitura dos instrumentos 

aqui considerados. 

No total foram realizadas quatro entrevistas a especialistas da administração da marina e da câmara municipal 

nos domínios do Planeamento e do Ordenamento do Território. A amostra não pretende ser representativa, 

mas identificar a maior variedade de temas num eixo marítimo-territorial, de modo a explorar as perceções por 

parte destas entidades. A formação académica dos inquiridos (Tabela 7) cobriu um leque variado de áreas 

científicas, o que permitiu confirmar a multidisciplinaridade das atividades de Gestão, Engenharia Civil, 

Turismo, Desenvolvimento Económico e Desenvolvimento Estratégico.  

                                                                    
18

 O guião de entrevista a aplicar à Administração da marina e ao Município pode ser consultado nos Anexos I e II 
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Tabela 7 - Caracterização dos entrevistados 

Entrevistado Estrutura orgânica 

Marina de Cascais (M1) Conselho de Administração da Concessionária 

Câmara Municipal de Cascais (CM1) Gabinete da Vice-Presidência 

Marina de Portimão (M2) Conselho de Administração da Concessionária 

Câmara Municipal de Portimão (CM2) Gabinete de apoio à Presidência 

A amostra poderá ser considerada limitativa, no sentido em que estes indivíduos não são representativos dos 

diversos posicionamentos da comunidade profissional da instituição. No entanto, o presente estudo guiou-se 

pela intuição, confirmada posteriormente na realização e tratamento das entrevistas, de que, pelos cargos 

ocupados, estes eram informantes privilegiados para detetar, numa primeira abordagem, os principais 

posicionamentos, estratégias e opiniões presentes sobre cada marina. 

A entrevista foi considerada para que todos os inquiridos respondessem às mesmas questões, sendo possível 

proceder a uma análise comparativa focada na existência de contextos territoriais, onde a prática desportiva e 

o lazer funcionam num registo integrado de ação coletiva, com objetivos de dinamização do negócio turístico, 

em total harmonia com o serviço à comunidade local. A todos os entrevistados foi explicitamente indicada a 

finalidade da entrevista antes do início da mesma.  

Consequentemente, na fase de tratamento de dados, tendo em conta o reduzido número de entrevistas e o 

grau de abertura das questões colocadas, ficaram bem evidentes as particularidades do discurso de cada um 

dos entrevistados, tendo sido possível comparar as suas posições e estratégias relativamente a alguns temas. 

Para a análise de conteúdo das entrevistas realizadas, foram construídas grelhas de análise que permitissem 

uma leitura horizontal das entrevistas, de modo a realizar um trabalho de identificação dos pontos 

convergentes e divergentes no discurso de cada entrevistado. 

Depois de realizadas as quatro entrevistas, e antes de proceder à apresentação dos resultados, existem alguns 

aspetos sobre o decorrer das mesmas que devem ser referidos: 

 A intenção inicial de recorrer a um guião com perguntas de resposta aberta, para uma melhor exploração e 

flexibilidade nas mesmas por parte dos inquiridos, mostrou uma grande diversidade de respostas e riqueza de 

conteúdo, onde foi grande a abrangência e número de temas tratados; 

 De referir igualmente que a escala ordinal utilizada para a classificação metodológica, em algumas 

questões, traduz-se em Muito Mau-1, Mau-2, Razoável-3, Bom-4 e Muito Bom-5; 

 As questões 6, 7, 16 e 17 não foram colocadas aos agentes da Câmara Municipal, por se entender que são 

exclusivamente do âmbito de conhecimento das entidades responsáveis pela marina; 

 As entrevistas foram realizadas preferencialmente de forma presencial, tendo sido gravadas em áudio com 

a autorização dos inquiridos e tiveram uma duração média de 40 minutos. Uma das entrevistas foi realizada via 

correio eletrónico, tendo em conta a impossibilidade de ser realizada presencialmente; 

 As entrevistas foram realizadas entre os dias 1 de Agosto de 2016 e 1 de Novembro de 2016.  
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4.2. Marina de Cascais 

A marina em estudo situa-se no extremo sul da cidade de Cascais, junto ao forte da Cidadela, sendo delimitada 

a sul e nascente pelo oceano, a norte pela Avenida Marginal e a poente pela Ribeira dos Mochos (Figura 31). É 

considerada uma obra estruturante para o concelho de Cascais, pois, não só requalifica a zona envolvente, 

como se assume um espaço de lazer, de desporto e de apoio às atividades náuticas. 

A marina é composta pela sua área terrestre e molhada e tem como principais funções o apoio à navegação, o 

abrigo portuário de embarcações de recreio e a prestação de instalações e serviços, nomeadamente uma 

plataforma de eventos, um heliporto, espaços comerciais, zona de restauração e parqueamento. A marina de 

Cascais foi concluída em Agosto de 1999. 

 

Figura 31 - Fotografia aérea da marina de Cascais (Google Maps, 2016a) 

4.2.1. Enquadramento e caracterização 

O Decreto-Lei n.
o
 335/91, de 7 de Setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.

o
 14/94, de 20 

de Janeiro, estabeleceu as condições a que obedeceu a concessão da construção e exploração da marina de 

Cascais. 

Em síntese, foram três os objetivos que orientaram o mencionado diploma: o aproveitamento das 

potencialidades turísticas da zona, o fomento dos desportos e turismo náuticos e a criação de melhores 

condições de abrigo da frota piscatória local. 

Nos termos das bases gerais da concessão, foi celebrado em 21 de Setembro de 1995 o contrato de concessão, 

sendo da responsabilidade da concessionária o cumprimento de diversos tipos de exigências, desde as de 

natureza hidráulica e estrutural, às sedimentares, de navegação, paisagísticas e de integração urbana. A 

concessionária deveria, ainda, desenvolver estudos de impacte ambiental, relativamente às obras marítimas e 

terrestres da marina e das componentes imobiliária, hoteleira, turística e comercial associadas. 

Adicionalmente, seria responsável pela elaboração dos projetos de execução e a realização de todas as obras 

necessárias à consecução de um empreendimento viável. 
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Nos termos do n.º 1 do artigo 4 do Decreto-Lei n.º 335/91, de 7 de Setembro, integra a concessão a zona 

dominial constituída pelos terrenos delimitados no mapa constante do anexo II ao referido diploma, bem como 

todas as infraestruturas, as instalações e os equipamentos nela construídos ou a construir. Integra ainda a 

concessão, o direito de exploração para fins portuários, da zona do domínio público marítimo, delimitada no 

mapa referido (Figura 32). Na Figura 33 observa-se as áreas da zona dominial a desocupar, assinaladas no mapa 

constante do anexo III, nos termos do n.º 3 do artigo 4. 

 

Figura 32 - Zonas dominiais: mapa do anexo II ao Decreto-Lei 
n.º 335/91 de 7 de Setembro 

 

Figura 33 - Áreas da zona dominial a desocupar: mapa do 
anexo III ao Decreto-Lei n.º 335/91 de 7 de Setembro 

A área que se destinava à construção de uma marina em Cascais apresentava diversas condicionantes à sua 

implantação, nomeadamente no que se refere aos edifícios com qualidade arquitetónica e aos edifícios 

dissonantes existentes (Figura 34). O conjunto dos edifícios de elevada qualidade arquitetónica englobava a 

fortaleza, a Capela de São Sebastião, o Convento da Piedade, o conjunto de muralhas, Farol, Palácio de Santa 

Marta e o edifício Castro Guimarães. Os edifícios dissonantes diziam respeito a uma das construções do Clube 

Naval, a garagem do quartel adossada à muralha, algumas das construções do interior da Cidadela e o edifício 

de habitação da Gandarinha. 

 

Figura 34 - Panorâmica de Cascais de 1970 (Câmara Municipal de Cascais, 2014) 

Neste sentido a edificação da marina teria de garantir a salvaguarda dos primeiros, sem os afetar, enquanto 

promovia a alteração dos segundos, através da sua reconstrução ou demolição, sem entrar em conflito com a 

fruição da paisagem. 
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A marina compreende duas zonas
19

 fisicamente integradas e funcionalmente indissociáveis da sua exploração, 

designadamente:  

 Área Molhada - área composta pelo conjunto de todos os cais de estacionamento, postos de acostagem 

temporária e permanente, cais de espera, cais de abastecimento, cais de serviços, grade de marés, rampas e 

áreas destinadas ao uso exclusivo das embarcações; 

 Área Terrestre - área composta pelo conjunto de todos os edifícios, áreas comerciais, áreas de serviços, 

áreas comuns, arruamentos e estacionamentos. 

Uma infraestrutura de recreio exige condições de abrigo que ofereça aos nautas e respetivas embarcações a 

proteção necessária. Numa costa que se encontre exposta à agitação marítima, a infraestrutura poderá 

implicar ou não a construção de estruturas de abrigo. 

No caso da marina de Cascais procedeu-se à construção de um quebramar, cujo traçado procurou 

compatibilizar as condicionantes de implantação por forma a garantir uma boa integração no local, tirando o 

maior partido das profundidades naturais existentes. 

O molhe desenvolve-se, no seu troço inicial, preservando a Ribeira dos Mochos (Figura 35), seguindo depois o 

alinhamento das muralhas sul, paralelamente ao núcleo inicial da Fortaleza (Figura 36). 

 

Figura 35 - Execução dos terraplenos (OBRECOL, 2012) 

 

Figura 36 - Execução dos postos de amarração (OBRECOL, 
2012) 

Para além da integração do molhe, enquanto prolongamento das linhas naturais da costa, houve a 

preocupação de o condicionar a nível de cotas de coroamento, para que não constituísse um obstáculo visual, 

quer para o observador que se encontra no interior da marina, quer para aquele que se aproxima de mar. 

Assim, o molhe surge no terreno natural junto à Ribeira dos Mochos a cotas inferiores a (+6,5 m) ZH, 

consequentemente inferiores à base da muralha do Chalet Arnoso. Depois de passar a muralha, a cota 

aumenta para (+7,5 m) ZH na zona mais gravosa do ponto de vista hidráulico, voltando a diminuir para (+6,5 m) 

ZH quando se inicia o troço paralelo às muralhas. A cota (+7,5 m) ZH para a zona mais alta do coroamento, 

corresponde à cota da base das muralhas da Cidadela, pelo que a Fortaleza emerge sempre do molhe nunca 

sendo cortada por este. 

                                                                    
19 Despacho Conjunto n.

o
 734/2001, de 9 de Agosto. Diário da República - Série II, N.

o
184 (Regulamento de Exploração e 

Utilização da Marina de Cascais)  
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Em 2007, o quebramar foi prolongado em cerca de 80 metros, tendo como objetivo a proteção dos cais que se 

encontram no exterior da marina na zona do heliporto, sendo composto por um quebramar galgável com 

coroamento à cota (+6,0 m) relativamente ao ZH. Atualmente o quebramar apresenta um comprimento de 800 

metros. 

A marina de Cascais possui uma capacidade de 650 postos de amarração, destinada a barcos de recreio de 

pequeno e grande porte, com comprimentos até 36 metros e calado máximo permitido de 6 metros (Figuras 37 

e 38). 

 
Figura 37 - Organização da área molhada (OBRECOL, 2012) 

 
Figura 38 - Planta da marina de Cascais (Catalão, 2013) 

Em resultado de a marina dispor de uma área relativamente pequena de terraplenos (área molhada de 7,5 

hectares, área de terraplenos de 4,7 hectares e área construída de 7000 m
2
), procedeu-se ao dimensionamento 

dos edifícios e dos espaços destinados ao apoio das embarcações. Os terraplenos realizados permitiram a 

implantação das diversas infraestruturas (Tabela 8). 

Tabela 8 - Infraestruturas previstas nos terraplenos realizados na marina de Cascais 

Terraplenos Infraestruturas 

Terrapleno poente 
Edifício de comércio e instalações sanitárias/balneários 

Parqueamento automóvel 

Terrapleno sul 
Edifícios de comércio, serviços de apoio aos utentes e 

oficinas 

Espigões 
Edifício de sanitários/balneários 

Parqueamento automóvel 

Terrapleno nascente 

Edifício de Administração e Controle 

Parqueamento automóvel 

Parqueamento de embarcações 

Rampa-varadouro 

Cais de alagem 

Doca de pórtico de alagem 

Grade de Marés 

Cais de reparações em flutuação 

Cais de receção 

Cais de abastecimento 
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A capacidade da marina, a composição da frota, as condições programáticas das obras marítimas, edifícios, 

redes técnicas e restantes serviços que serviram de base ao dimensionamento da obra, procurava padrões de 

qualidade que constituam uma forte atração para a importante corrente do iatismo internacional que passa ao 

largo da costa portuguesa (Figuras 39, 40 e 41). 

  

Figuras 39, 40 e 41 - Marina de Cascais 

 

A marina de cascais (Figura 42), na qual se incluem os estabelecimentos comerciais, é um conceito integrado e 

global que necessita de uma ação permanente e conjunta de todos os seus agentes, em benefício mútuo, 

baseada em princípios designadamente de harmonização de imagem, política promocional, continuidade de 

exploração e fomento da ocupação plena, o que constitui condição essencial para o êxito e bom 

desenvolvimento. 

 

Figura 42 - Vista aérea da marina de Cascais (Marina de Cascais, 2012) 

4.2.2. A perspetiva dos agentes da administração da marina e do município 

Seguidamente serão apresentadas as respostas obtidas através das entrevistas realizadas à marina e à câmara 

municipal de Cascais, acompanhadas por comentários apoiados em citações retiradas das entrevistas. 

Enquadramento territorial 

A criação de uma infraestrutura em Cascais, designadamente do tipo marina, sustentava a sua existência com 

base nas necessidades geradas pela náutica, tais como proporcionar abrigo a embarcações e refúgio durante a 
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ocorrência de temporais, criar condições para descanso de tripulações, prestar serviços de reparação e de 

abastecimento às mesmas embarcações e permitir o parqueamento de embarcações da frota local.  

No sistema urbano, o inquirido M1 refere que “a principal alteração deu-se ao nível do tráfego que foi todo 

modificado, para dar acesso ao pessoal e às embarcações que vêm por terra. Não quer dizer que tenham sido 

feitas novas vias, houve alteração foi no circuito”. 

Apesar de a presença da Cidadela impor como acesso único à marina um ramal a inserir, frente ao Parque 

Conde Castro Guimarães e adjacente ao Chalet Arnoso, “não constituiu quaisquer tipos de conflitos” (M1). O 

inquirido M1 acrescenta, ainda, que “quer a cidadela, quer a fortaleza, são duas entidades diferentes, ficaram 

beneficiadas com a construção da marina porque passaram a ter acesso pedonal que antes não existia, ou não 

existia de uma forma natural, tinha de se pedir autorização para entrar na fortaleza”. Já a marina tirou proveito 

da existência das duas estruturas consideradas, tendo em conta as suas dimensões paisagísticas e culturais, 

sendo que “a Cidadela, que possui agora novas funções de hotelaria, também terá tirado partido da existência 

da marina” (M1). 

De acordo com o inquirido CM1 “sendo o turismo um dos motores da economia do concelho de Cascais, a 

inclusão de uma marina permitiu encaixar um novo segmento”, sendo que “a dinâmica ligada ao mar ficará 

sempre associada e alterada desde a sua implementação, como sendo um caso de sucesso”. 

Deste modo, o principal fator de atratividade da cidade reside, por um lado, na oferta destas dimensões 

paisagísticas e culturais e, por outro, no potencial do território para a prática de desportos e de turismo 

náutico, especialmente ao nível da vela de cruzeiro. A própria tradição local, aliada a uma forte cultura 

marítima, são consideradas fatores promotores de eventos e de uma motivação acrescida para o seu 

desenvolvimento. 

É neste sentido, que os inquiridos atribuem grau 5 à contribuição da construção da marina para a 

requalificação e atratividade do município, sublinhando que “existem muitos turistas que vêm a Cascais não só 

para conhecer a vila mas também para visitar a marina e ver as embarcações” (M1) e “é uma evidência, Cascais 

recebe muitos visitantes, inclusivamente, por via marítima” (CM1). 

Quando questionado sobre a revitalização das atividades económicas e sociais potenciadas pelo aparecimento 

da marina, o inquirido M1 não observa um desenvolvimento fortemente sustentado destas atividades, a não 

ser “maioritariamente ao nível da restauração nas redondezas”, classificando a questão com grau 3. Por outro 

lado, o inquirido CM1 defende “que o setor do desporto náutico teve um acrescento de qualidade com os 

grandes eventos, que foram associados em virtude da existência da marina e do Clube Naval de Cascais”, 

tendo-se verificado que “estes eventos trazem milhares de turistas de diversos países ao concelho de Cascais, 

reforçam o setor hoteleiro e da restauração”, classificando a questão com grau 4. 

Quando questionado sobre o grau de integração que considerava ter resultado com a construção da marina, o 

inquirido M1 atribui grau 4, uma vez que “ o traçado do molhe teve em atenção as condicionantes de 

implantação, de modo a garantir uma boa integração no local, tirando partido das linhas naturais da costa”. O 

inquirido CM1 também atribui grau 4 a esta questão em virtude “dos inúmeros eventos que apenas foram 
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possíveis assegurar tendo em conta a localização da marina”, considerando ainda que “a parte comercial 

também tem tido um acrescento de interesse tanto por parte de quem nos visita como dos residentes, que 

adquiriram, na marina, mais um espaço de excelência para lazer e turismo”. 

Planeamento 

No que se refere ao planeamento da marina, o entrevistado M1 considera que o número de postos de 

acostagem flutuantes, atualmente, responde à procura que se pretende incentivar, “mas ainda 

responderíamos melhor se reformulássemos o espaço afeto à área molhada.” De acordo com a opinião do 

inquirido CM1, “a capacidade da marina de Cascais corresponde à procura atual.” 

Com capacidade para 650 embarcações, a marina de Cascais tem vindo permanentemente a melhorar as suas 

instalações e serviços para que as suas condições de exceção, tanto em terra como no mar, possam ser 

desfrutadas por todos os que a frequentam, sendo que “é preciso muito cuidado quando se projeta uma 

marina tendo em conta o mix das embarcações e da frota, por vários motivos, até porque está sempre a 

mudar” (M1). Segundo o inquirido M1 “as embarcações que existiam afetas ao clube naval, eram de um 

tamanho mais reduzido, e neste momento este tipo de embarcações são já muito poucas, portanto se agora 

tivéssemos de reformular a área molhada iríamos fazer menos embarcações deste tipo”, tendo-se verificado 

analogamente, “uma maior procura para embarcações de maior porte.” Para além de se verificar esta 

premente necessidade de intervenção ao nível da composição da frota, o inquirido M1 revela, ainda, que 

“existe espaço ocupado com embarcação insuflável, que não é digamos o objetivo da marina, abrigar tantos 

barcos desta natureza. 

No entanto, o inquirido M1 não prevê um cenário em que haja uma saturação da oferta que justifique 

necessidades de expansão da infraestrutura, ou pelo menos, “não nos próximos anos, tendo em conta a 

conjuntura económica que se atravessa presentemente.” Na perspetiva do inquirido CM1, apesar de a procura 

atual não justificar a referida expansão, “a dinâmica dos últimos anos, quer a nível de eventos, quer a nível de 

procura de investimento, faz prever que possa existir uma expansão”. 

Não obstante, o inquirido M1 considera que existe uma possibilidade de expansão que se articule com o 

sistema malha/funções urbanas confinantes, “não existe nenhum projeto, apenas umas ideias, a mais 

impactante das quais, será fechar a própria baía e transformá-la numa marina, como foi feito em alguns países, 

como seja o caso de Marselha, mas é uma ideia utópica, de momento.” O inquirido M1 considera, ainda, a 

intenção de “expandir a zona do terrapleno nascente ou fazer um novo terrapleno”. De acordo com a opinião 

recolhida pelo inquirido CM1, “existem áreas adjacentes à infraestrutura existente que têm a possibilidade de 

aumentar, tendo inclusivamente sido previstas nos projetos iniciais”. 

Qualidade Ambiental 

Em relação a este tema, o inquirido M1 foi questionado sobre a importância da atribuição do galardão de 

Bandeira Azul enquanto fator de atratividade para os nautas.  
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A Bandeira Azul
20

 é um galardão ambiental atribuído anualmente às praias e portos de recreio ou marinas que 

se candidatam, tendo em conta a gestão de instalações e serviços respeitantes ao ambiente e à natureza, 

proporcionando toda a informação ambiental aos seus utilizadores. Para ser elegível ao galardão, o porto de 

recreio ou marina terá de cumprir um conjunto de critérios relacionados com educação, informação e gestão 

ambiental, segurança, serviços e qualidade da água. 

Na opinião recolhida, os nautas não consideram importante a atribuição deste galardão, embora “para os 

cidadãos seja obviamente um motivo de muito interesse” (M1). 

A marina de Cascais em 2016 não foi contemplada com o símbolo de qualidade ambiental atribuída aos portos 

e marinas da comunidade europeia pela Associação Bandeira Azul, uma vez que não concorreu, sendo que na 

perspetiva do inquirido “não é o facto de ter Bandeira Azul que motiva as pessoas, será sim o facto de a marina 

estar limpa, possuir os depósitos de óleo e de lixo, recolha de detritos, entre outros” (M1). 

Turismo 

Relativamente ao facto de a oferta de bens e serviços de domínio turístico ter sido ou não ampliada, a opinião 

recolhida pelo entrevistado M1 sugere que a construção da infraestrutura de recreio não contribuiu de forma 

significativa neste âmbito. Já o inquirido CM1 sustenta que” a quantidade de hotéis no concelho tem dado 

resposta”, mencionando a existência de catorze unidades hoteleiras. 

Por outro lado, o inquirido M1 considera que a marina de Cascais tem proporcionado o combate à 

sazonalidade da procura do conjunto cidade/sub-região, uma vez que “a localização da marina de Cascais é 

bastante favorável, constituindo um local de passagem de dezenas de embarcações de recreio por semana, 

umas para cima porque vão recolher, outras para baixo que vão passar o Inverno em sítios mais agradáveis. De 

qualquer maneira, muitas delas passam aqui, mesmo que seja só uma noite. Apesar de existir uma menor 

procura de locais permanentes no Inverno, por contraste ao que sucede nos meses de Verão, os meses de 

época baixa são os mais procurados para reparação de embarcações e para “muitas pessoas que procuram 

abrigo, nem que seja durante um dia, para restabelecer forças e seguir viagem” (M1). O inquirido revela ainda 

que “o nosso mês mais fraco é Agosto, porque os nautas preferem o Algarve, só temos mesmo embarcações de 

passagem”. Na perspetiva do inquirido CM1 “Cascais não vive, como por exemplo na região do Algarve, de uma 

sazonalidade acentuada”, mas assegura que a existência da marina “serviu para garantir uma razoabilidade de 

procura durante todos os 12 meses”. 

Atividades Económicas 

No que diz respeito à compatibilidade entre o funcionamento da marina enquanto infraestrutura de recreio e 

as atividades piscatórias locais, o inquirido M1 revela a verificação de conflitos iniciais que culminaram com a 

criação de políticas de amizade “a marina permitiu que as embarcações de pesca estivessem fundeadas na 

baía, o que antigamente era impossível, quando não tinham o abrigo criado pelo quebramar. Hoje em dia, 

verifica-se que os pescadores têm os barcos todo o ano na baía”. Na opinião recolhida pelo inquirido CM1, a 

existência da marina “é do agrado da comunidade piscatória, que é milenar e intimamente ligada à história da 
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vila de Cascais”, acrescentando ainda que “a implementação de uma marina fez com que houvesse necessidade 

de melhorar os seus espaços na proximidade”, nomeadamente na Baía de Cascais. 

Em relação à prática de atividades desportivas, o inquirido M1 corrobora que existe uma perfeita articulação 

com os desportos náuticos, sendo que “o funcionamento da marina enquanto infraestrutura de recreio em 

nada interfere com estas práticas desportivas”, tendo vindo a contribuir para a afirmação e consolidação da 

náutica enquanto atividade económica relevante para Cascais. Este parecer é partilhado pelo entrevistado 

MC1, verificando que a infraestrutura de recreio “assegurou mesmo uma melhoria dessas atividades, em 

parceria com o Clube Naval de Cascais que está sediado na marina”. A marina tem-se afirmado como espaço de 

grandes eventos, tendo assistido num passado recente ao acolhimento de grandes provas como a America’s 

Cup World Series Cascais 2011, e o Campeonato do Mundo de Vela ISAF 2007, “cuja organização ainda hoje é 

recordada” (M1). Veja-se, ainda, o Campeonato da Europa de 49ers, a regata QuebraMar, Cowes-Cascais, Volta 

a Portugal à Vela, Portugal Match Cup, Troféu Sua Majestade o Rei D. Juan Carlos I, entre muitas outras 

competições que têm prestigiado o nome da marina e o município de Cascais, a nível nacional e internacional. 

No que diz respeito ao impacto verificado sobre a dinamização do mercado imobiliário induzido no aglomerado 

urbano pela existência e atividade da marina, o inquirido M1 revela que “teve certamente, mas pouco, muito 

superficial”. De acordo com a opinião recolhida, “a marina está muito oculta pela Cidadela, pelo que os imóveis 

nem têm acesso à vista marina” (M1). De acordo com a avaliação do inquirido CM1 “existem pessoas que, em 

virtude de possuírem uma embarcação na marina, adquiriram imóveis no concelho”, constatando a existência 

de procura no mercado imobiliário em função da marina. 

Impactos Sociais 

A construção da marina de Cascais alterou o comportamento e diversos hábitos de lazer da população 

residente, sendo bastante visível, de acordo com o inquirido, “bicicleta, corrida e patins”, bem como “vela e 

outras práticas desportivas” (M1). O inquirido M1 considerou, ainda, importante revelar que “antigamente era 

muito visível a utilização de algumas praias próximas à implantação da marina, nomeadamente a antiga praia 

do clube naval que neste momento não existe”. Segundo o inquirido CM1, apesar de Cascais possuir diversos 

pontos de atração turística, “a marina conseguiu implementar mais um local de passagem para quem nos visita 

e para quem cá vive”. 

Quando questionado sobre a manifestação de algum tipo de descontentamento gerado pela construção da 

marina, o inquirido identifica uma estranheza inicial por parte da população, “quando as pessoas não 

conhecem, desconfiam do que é novo”, tendo mencionado a existência de manifestações aquando da 

inauguração da marina “até lançaram barquinhos de papel para contestar”. De acordo com o inquirido CM1 

não se verificou nenhum descontentamento originado pela construção da marina. 

No que diz respeito à questão relacionada com a abertura da marina à população, viabilizando o acesso e 

usufruto dos respetivos espaços públicos, os inquiridos justificam a atribuição de nível 5, referindo que a 

marina “não tem limitações de entrada a nenhum nível e é de fácil acesso.” 
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Business Plan 

Em relação ao que estava previsto no plano de negócios inicial, o inquirido M1 revela que o plano suscitou 

“algumas surpresas, especialmente no que diz respeito ao mix de restauração e lojas de venda”. Perspetivava-

se “um determinado comportamento e depois veio-se a verificar que existiam restaurantes a mais, 

principalmente tendo em conta a conjuntura económica que não estava prevista.” 

As ações que, no entender do inquirido, poderiam ser empreendidas no perfil da marina para aproximá-lo do 

plano inicial, passariam por “repensar a frota e o mix das atividades económicas”, sendo que “encontra-se 

aprovado um projeto de requalificação da marina do espaço terra” que aguarda, neste momento, devido à 

ausência de suporte financeiro. Este projeto prevê uma zona imobiliária “que neste momento não existe, e 

encerra o maior problema da marina de Cascais”, e é constituído também por um espaço hoteleiro, e uma 

revisão do planeamento da área comercial, nomeadamente “menos restauração, mais lojas de artesanato, 

entre outras”. 

Nesta fase, o inquirido M1 faz referência a um plano de remodelação da marina encomendado pela 

concessionária em 2006 ao atelier Promontório Arquitetos (Figura 43), cuja proposta previa a demolição dos 

edifícios atualmente existentes e a construção de uma nova estrutura que iria congregar espaços para lojas e 

espetáculos, apartamentos turísticos, um centro de congressos e um hotel em vidro translúcido, com cerca de 

30 andares e 100 metros de altura. Depois de ter sido apresentado, o projeto não reuniu consenso, suscitou 

muitas críticas, designadamente a falta de ligação da torre (Figura 44) com a envolvente aliada a potenciais 

impactos ambientais negativos, e numa fase final não foi aprovado. 

 

Figura 43 - Plano de remodelação da marina de Cascais 
(Norigem, s.d.) 

 

Figura 44 - Hotel previsto para a marina de Cascais (JVS, 
2006) 

Em suma, tendo em conta que a marina de Cascais constitui um equipamento de apoio ao turismo e à náutica 

de recreio, dever-se-ão incrementar as atividades ligadas aos desportos náuticos e à realização de eventos de 

projeção internacional, bem como o desenvolvimento e comercialização de produtos de apoio a estas 

atividades. Numa perspetiva de quadro de regeneração desta infraestrutura, deverá sustentar-se o interesse 

do aumento da oferta hoteleira e a valorização do legado cultural envolvente, em especial integração com o 

conjunto da Cidadela.  
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Considerações Finais 

Com o intuito de promover e aproveitar as potencialidades da zona de Cascais, Estoril e Sintra, a construção e 

exploração da marina de Cascais procurava servir o interesse pelo desporto e turismo náutico e a criação de 

melhores condições de abrigo para a frota piscatória local. Com efeito, o inquirido M1 refere que “a marina 

nasceu por impulso inicial do clube naval e durante algum tempo viveu um pouco à sombra desse impulso. Mais 

tarde, começou a funcionar sob um ponto de vista mais alargado, servindo o interesse mesmo da náutica de 

recreio, com objetivos económicos que inicialmente não eram muito evidentes.” Na perspetiva do inquirido 

CM1, os objetivos estratégicos definidos preliminarmente no programa do projeto contemplavam “a 

implementação de um segmento de luxo ligado ao mar”, de modo “a dar resposta à procura de um turismo de 

excelência”.  

Atualmente, o complexo da marina de Cascais, concede, em regime de serviço público, o apoio necessário à 

navegação e abrigo portuário de embarcações de recreio bem como as instalações e serviços de natureza 

comercial e operacional, pelo que os inquiridos consideram que a marina cumpre o papel estratégico e os 

objetivos para os quais foi criada. 

Perspetivas Futuras 

Em relação à construção de novas infraestruturas no sistema urbano próximo ou sub-regional, o inquirido M1 

considera que “existe lugar e procura para novas marinas”, sendo que normalmente se associa a construção de 

marinas, ao máximo de navegabilidade das cartas de condução. Ou seja “uma carta de Patrão de Costa pode ir 

de Cascais até Setúbal, mas depois para ir para Sagres ou Vilamoura, já entra numa zona onde não deveria 

navegar. O ideal seria um porto em cada 20 milhas ou perto disso” (M1). 

Por outro lado, o inquirido M1 revela que os locais de implantação de marinas nem sempre apresentam 

condições para as devidas adaptações estruturais, como seja “por exemplo a zona de Vila Nova de Mil fontes 

que prevê projetos, mas ainda existem problemas a enfrentar na barra do rio. Há um portinho perto dessa zona 

que de Inverno se vê em grandes dificuldades, devido às condições adversas do local”. Não obstante, o inquirido 

M1 identifica a existência de mercado potencial que sustente a construção de novas marinas no país, mas 

defende que “tem de estar sempre associado a um projeto imobiliário. O maior problema da marina de Cascais 

reside precisamente no facto de não existir imobiliário.” O inquirido CM1 identifica o mercado dos barcos do 

tipo monocascos “que tem vindo a dinamizar as maiores marinas mundiais em virtude da presença das suas 

embarcações para competição e lazer”. 

Ao dificultar o estudo de projeto e licenciamento de marinas, o inquirido M1 acredita que o país “não está a 

proteger o seu território”, e que o que sustenta a inexistência de novas marinas seja, por um lado “ o facto de 

em Portugal não existir uma aposta na construção de embarcações de recreio, e por outro “existir dificuldade 

no planeamento e gestão da frota“. Na opinião do inquirido CM1, o licenciamento “cumpre as barreiras entre o 

facilitismo e a dificuldade”, ao reunir as condições ambientais e económicas necessárias para a implementação 

de uma marina. 
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4.2.3. Análise das entrevistas 

A análise dos resultados obtidos, através das entrevistas efetuadas aos agentes da marina e da câmara 

municipal de Cascais, permitiu a identificação das perspetivas convergentes e divergentes, tendo-se procedido 

a uma categorização dos principais conteúdos retirados das respostas. Através da observação da Tabela 9, 

torna-se possível constatar que a perspetiva das entidades converge em seis categorias. 

Tabela 9 - Análise comparativa do conteúdo das entrevistas por categorias convergentes respeitantes à marina de Cascais 

Categorias Convergentes Marina de Cascais Câmara Municipal de Cascais 

Contribuição da existência da 

marina para a requalificação e 

atratividade do município 

Grau 5 

“Existem muitos turistas que vêm a 

Cascais não só para conhecer a 

vila mas também para visitar a 

marina e ver as embarcações” 

Grau 5 

“É uma evidência, Cascais recebe 

muitos visitantes, inclusivamente, 

por via marítima” 

Contribuição da existência da 

marina para o combate à 

sazonalidade da procura do 

conjunto cidade/sub-região 

“A localização da marina de 

Cascais é bastante favorável, 

constituindo um local de passagem 

de dezenas de embarcações de 

recreio por semana” 

“Cascais não vive, como por 

exemplo na região do Algarve, de 

uma sazonalidade acentuada, mas 

a marina serviu para garantir uma 

razoabilidade de procura durante 

todos os 12 meses” 

Compatibilidade entre o 

funcionamento da marina e as 

atividades piscatórias locais 

“ A marina permitiu que as 

embarcações de pesca estivessem 

fundeadas na baía, coisa que 

antigamente era impossível, 

quando não tinham o abrigo 

criado pelo quebramar” 

“É do agrado da comunidade 

piscatória, que é milenar e 

intimamente ligada à história da 

vila de Cascais” 

Compatibilidade entre o 

funcionamento da marina e os 

desportos náuticos 

“O funcionamento da marina 

enquanto infraestrutura de recreio 

em nada interfere com estas 

práticas desportivas” 

“Assegurou mesmo uma melhoria 

dessas atividades, em parceria 

com o Clube Naval de Cascais que 

está sediado na marina” 

Abertura da marina à 

população, viabilizando o acesso 

e usufruto dos respetivos 

espaços públicos 

Grau 5 

“Não tem limitações de entrada a 

nenhum nível e são de fácil 

acesso” 

Grau 5 

“É de livre acesso” 

Cumprimento do papel 

estratégico para o qual a marina 

foi construída 

“A marina cumpre o papel 

estratégico para o qual foi 

construída” 

“A marina cumpre o papel 

estratégico para o qual foi 

construída” 

Através da análise das perspetivas das duas entidades, torna-se possível evidenciar que as respostas nestas 

categorias convergem, tendo em conta que os aspetos abordados são inteiramente concordantes. 

Segundo a perspetiva dos agentes, a marina de Cascais contribuiu significativamente para a requalificação e 

atratividade do município, criando condições de compatibilidade entre as atividades piscatórias locais e os 

desportos náuticos, e para o combate à sazonalidade da procura do conjunto cidade/sub-região. Enquanto 

vocação central, a marina aposta num turismo de qualidade, desempenhando um papel relevante no 

desenvolvimento socioeconómico. Por outro lado, a marina contribuiu para a competitividade do concelho, 
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reforçando a sua posição no contexto regional e nacional e, ainda, para o dinamismo das atividades 

económicas e da fixação de serviços associados ao turismo. 

Num possível paralelismo com a oferta turística expressa através do alojamento hoteleiro nesta região, é 

possível verificar que a realidade deste território sob influência direta e indireta da oferta de turismo costeiro, 

atua em simultâneo com a oferta de turismo marítimo. Estes fatores revelam-se determinantes para uma 

náutica ao longo de todo o ano, partilhada por residentes e turistas, com a mais-valia de uma distribuição mais 

homogénea ao longo do ano. Analogamente verifica-se que o grande número de realização de eventos e 

propostas de práticas e atividades de competição náutico-desportivas por parte do município, desenvolvem 

dinâmicas de competição desportiva, e contribuem para o posicionamento e projeção turística de Cascais. 

Neste sentido, a marina oferece, um espaço de proximidade que proporciona o uso direto pela população local, 

que se reflete não só na oferta de espaços comerciais e de restauração, quer na facilitação das práticas 

desportivas e de lazer. 

No que se refere ao cumprimento do papel estratégico para o qual a marina foi construída, as entidades 

revelam-se concordantes na sua perceção. 

Através da observação da Tabela 10, torna-se possível constatar que a perspetiva das entidades diverge em 

seis categorias. 

Tabela 10 - Análise comparativa do conteúdo das entrevistas por categorias divergentes respeitantes à marina de Cascais 

Categorias Divergentes Marina de Cascais Câmara Municipal de Cascais 

Contribuição da existência da 

marina para a revitalização das 

atividades económicas e sociais 

Grau 3 

“Maioritariamente ao nível da 

restauração nas redondezas” 

Grau 4 

“ O setor do desporto náutico teve 

um acrescento de qualidade com 

os grandes eventos, que trazem 

milhares de turistas de diversos 

países ao concelho de Cascais, e 

reforçam o setor hoteleiro e a 

restauração” 

Adequação do número de postos 

de acostagem à procura 

“Adequar-se-ia melhor se 

reformulássemos o espaço afeto à 

área molhada” 

“A capacidade da marina de 

Cascais corresponde à procura 

atual” 

Necessidade de expansão da 

marina justificada pela procura 

“Não nos próximos anos, tendo em 

conta a conjuntura económica que 

se atravessa presentemente” 

“A dinâmica dos últimos anos, 

quer a nível de eventos, quer a 

nível de procura, faz prever que 

possa existir uma expansão” 

Contribuição da existência da 

marina para a ampliação de bens 

e serviços de domínio turístico 

“Não de forma significativa” 
”A quantidade de hotéis no 

concelho tem dado resposta” 

Contribuição da existência da 

marina para a dinamização do 

mercado imobiliário induzido no 

aglomerado urbano 

“Teve certamente, mas muito 

pouco. A marina está muito 

abrigada do resto da cidade” 

“Existem pessoas que, em virtude 

de possuírem uma embarcação na 

marina, adquiriram imóveis no 

concelho” 

Descontentamento gerado pela 

construção da marina 

“Quando as pessoas não 

conhecem, desconfiam do que é 

novo” 

“Não, de todo” 



50 

Através da análise das perspetivas das duas entidades, torna-se possível evidenciar que as respostas nestas 

categorias divergem, algumas das quais, não porque sejam discordantes, mas porque as escalas de observação 

de cada uma será distinta. 

À escala municipal, verifica-se uma revitalização das atividades económicas e sociais, ampliação de bens e 

serviços de domínio turístico e dinamização do mercado imobiliário induzido no aglomerado urbano 

potenciados pela existência da marina que permitiram dinamizar o município de Cascais. Estas dinâmicas foram 

mais facilmente percecionadas pela câmara municipal, tendo em conta a valorização e afirmação da cidade 

enquanto centro integrado de turismo de lazer ligado ao mar, nomeadamente através da marina. 

À escala de análise da marina, não existe uma perceção tão clara, a não ser na sua envolvente imediata, uma 

vez que não se encontra suficientemente próxima do tecido urbano em termos espaciais e relacionais. Neste 

sentido, a marina não terá uma tão visão alargada dos impactos a nível da criação de habitação, infraestruturas 

de comércio ou serviços direta ou indiretamente associados à náutica no concelho. 

Por outro lado, a nível de planeamento de área molhada, mudanças na composição da frota e possíveis 

necessidades de expansão, a marina identifica uma adequação a nível de oferta que a câmara municipal não 

perceciona.   

Uma vez que a marina de Cascais se assume mais como local de passagem, torna-se fundamental recolher e 

analisar informação sobre as necessidades a nível de imagem e local pelo nauta visitante. Estes aspetos 

tornam-se centrais, de modo a assegurar uma permanência mais prolongada, logo com maior extensão de 

serviços, ou de apoio pontual de uma viagem mais extensa e neste caso com maior intensificação de serviços. 

Por fim, no que se refere à existência de um possível descontentamento gerado pela construção da marina por 

parte da população, as entidades revelam-se discordantes na sua perceção. 
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4.3. Marina de Portimão 

A marina em estudo situa-se na margem direita da foz do estuário do rio Arade, enquadrada pelos fortes de 

Santa Catarina e São João, no limite da bacia criada pelos molhes exteriores do porto de Portimão (Figura 45). É 

considerada uma obra estruturante para o concelho de Portimão, pois, não só requalifica a orla ribeirinha, 

como se assume um espaço de lazer, de desporto e de apoio às atividades náuticas. 

A marina é composta pela sua área terrestre e molhada e tem como principais funções o apoio à navegação, o 

abrigo portuário de embarcações de recreio e a prestação de instalações e serviços. As instalações terrestres 

compreendem, para além dos edifícios de apoio e administrativos, áreas para comércio, restauração, 

apartamentos e aparthotel, e uma piscina oceânica. A marina de Portimão foi concluída em 2000. 

 

Figura 45 - Fotografia aérea da marina de Portimão (Google Maps, 2016b) 

4.3.1. Enquadramento e caracterização 

O Decreto-Lei n.
o
 226/95, de 8 de Setembro, estabeleceu as condições a que obedeceu a concessão da 

construção e exploração da marina de Portimão. Nos termos do referido diploma, o estuário do rio Arade, na 

sua zona terminal, dispunha de excelentes condições naturais para a implantação de uma infraestrutura de 

recreio.  

A construção de uma infraestrutura com uma conceção que lhe confira as características de uma marina, 

correspondeu às orientações gerais do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, do Plano 

Diretor Municipal de Portimão e também do Plano Geral do Porto de Portimão, enquadrando-se numa política 

de apoio e incentivo de projetos estruturantes que visavam o reforço da competitividade do setor turístico 

algarvio. 

Neste sentido, são referidos como principais objetivos do empreendimento a criação de diversidade na oferta 

turística associada à náutica de recreio, contribuindo para a valorização de toda a área urbanística envolvente e 

garantindo a elevação do padrão de qualidade turística na zona. 
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No âmbito do contrato ficou da responsabilidade da concessionária a elaboração dos projetos de execução e a 

realização de todas as obras necessárias à consecução de um empreendimento viável, nomeadamente, as 

relativas ao porto de recreio, os respetivos serviços de apoio às instalações e equipamentos exigidos pelo seu 

funcionamento e operacionalidade. 

A elaboração dos projetos de execução teria de cumprir as seguintes especificações obrigatórias: 

 Área molhada do empreendimento superior a 90.000 m2; 

 O porto de recreio contemplar a capacidade mínima de 600 embarcações acima dos 6 metros de 

comprimento, devendo, 20% desse valor corresponder a embarcações de comprimento superior a 15 metros.  

Os projetos teriam, ainda, de garantir os acessos ao molhe oeste do porto de Portimão e ao cais de comércio e 

de turismo, bem como de assegurar a regularização da margem direita do canal a jusante do cais da Marinha 

de Guerra. 

Adicionalmente, a concessionária deveria desenvolver os estudos de impacte ambiental, relativamente às 

obras marítimas e terrestres da marina e das componentes imobiliária, hoteleira, turística e comercial 

associadas. 

A construção da marina de Portimão, a nascente da Fortaleza de S. Catarina, numa área conquistada ao rio, 

mudou por completo a fácies ribeirinha e a envolvência em torno daquele edifício militar. O arranque da 

expansão turística, no princípio dos anos 70, conduziu à alimentação artificial da praia da Rocha, com vista ao 

alargamento do areal para aumentar a sua capacidade de utilização balnear e para evitar que as vagas 

pusessem em risco as construções edificadas nas falésias na última década. Antes da praia da Rocha se tornar 

uma estância balnear conhecida internacionalmente, a sua mancha urbana concentrava-se junto à estrada 

marginal e mais para o interior observavam-se manchas de vegetação, que revelavam campos agrícolas que se 

estendiam quase até ao litoral, o que atesta que a Rocha possuía um cunho de rusticidade ainda nos anos de 

1950 (Figura 46). 

 

Figura 46 - Panorâmica de Portimão de 1950 (SkyscraperCity, 2007) 
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A marina de Portimão desenvolve-se numa área concessionada com cerca de 25 hectares e compreende duas 

zonas distintas, a zona de estacionamentos em meio aquático e a zona terreste. 

A área molhada da marina está dividida em duas bacias, com uma capacidade total para 620 embarcações, com 

comprimentos até 50 metros. As bacias de amarração estão protegidas por um quebramar tradicional e por 

dois quebramares flutuantes. 

A execução das obras marítimas decorreu no período de 1998 a 2000 e consistiram na execução de trabalhos 

de dragagens e escavações (Figuras 47, 48 e 49) de modo a criar duas bacias com áreas molhadas de cerca de 

53000 m
2
 (Norte) e 43000 m

2
 (Sul). As areias dragadas seriam utilizadas nos aterros da obra e as restantes 

serviriam para realimentação artificial de praias. 

 

Figura 47 - Execução dos terraplenos (Marina de Portimão, 
2015a) 

 

Figura 48 - Execução de trabalhos de dragagens (Marina de 
Portimão, 2015a) 

O estacionamento das embarcações seria assegurado por postos de amarração constituídos por passadiços 

flutuantes com fingers guiados em estacas cravadas nos fundos. Para proteção frontal do terrapleno da marina 

foi projetada, ainda, uma praia (Figura 50) que, além de funcionar como dissipador da energia das ondas, 

proporcionaria uma área de lazer adicional que constituiu uma mais-valia para o empreendimento. 

 

Figura 49 - Fase de conclusão dos terraplenos (Marina de 
Portimão, 2015a) 

 

Figura 50 - Execução dos postos de acostagem (Marina de 
Portimão, 2015a) 

A zona terreste corresponde à área onde se iriam situar os serviços de apoio e a componente imobiliária, 

conforme se pode observar na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Infraestruturas previstas para a zona terrestre da marina de Portimão 

Zona Terrestre Infraestruturas 

Serviços, instalações e equipamentos de 

apoio 

Cais de abastecimento de combustíveis e lubrificantes 

Cais de receção e controle 

Alfândega, brigada fiscal, PSP, capitania, administração 

Portaria, posto de socorros, serviço de incêndios, serviço de 

limpeza/recolha 

Instalações sanitárias/balneários 

Turismo/CTT/consulados/postos bancários 

Componente Imobiliária 

Aparthotel (área edificada de 20000 m2, constituída por 38 

módulos de 2 pisos, com 8 apartamentos cada) 

Zona comercial (2000 m2 constituída por duas frentes com 

um total de 40 espaços comerciais) 

Arruamentos (8705 m
2
) 

Parqueamento (9445 m
2
) 

Zonas verdes (16307 m2) 

Áreas Pedonais (26031 m2) 

 

 
 

 
Figuras 51, 52 e 53 - Marina de Portimão 

 
 

A construção de uma marina em Portimão (Figura 54) contribuiu não só para o desenvolvimento sustentado de 

toda a zona ribeirinha do estuário do Arade, mas também para o surgimento de segmentos turísticos, 

procurando, ao mesmo tempo, combater a sazonalidade, através da aposta em produtos principais e 

complementares cuja procura não se concentre apenas nos meses de Verão. 

 
Figura 54 - Vista aérea da marina de Portimão (Irmãos Cavaco, 2016)  
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4.3.2. A perspetiva dos agentes da administração da marina e do município 

Seguidamente serão apresentadas as respostas obtidas através das entrevistas realizadas à marina e à câmara 

municipal de Portimão, acompanhados por comentários apoiados em citações retiradas das entrevistas. 

Enquadramento territorial 

O município de Portimão ambicionava reunir as condições necessárias para a construção de uma marina de 

recreio, ambição essa que vinha desde 1960, quando existia, na altura, a Junta Autónoma dos Portos do 

Barlavento do Algarve, que era a entidade que geria as áreas de domínio público. Surgiam, nomeadamente, 

projetos de marinas que, embora não apresentassem a configuração e dimensão da marina atual, projetavam 

essa intenção. Apesar de a região ser demarcada por uma forte tradição marítima, Portimão carecia de 

infraestruturas de apoio à navegação e abrigo portuário de instalações de recreio. Com efeito, na opinião do 

inquirido M2 “esta questão é a mais evidente, a necessidade de abrigar embarcações e de criar atividades 

náuticas para embarcações de maiores dimensões”. De acordo com o inquirido CM2 “a existência da marina 

contribuiu para o melhoramento da rede viária nos acessos que dizem respeito não só à própria marina, mas 

também à parte norte da Praia da Rocha.” Por outro lado, na opinião do inquirido CM2, “a construção da 

marina contribuiu, igualmente, para “a total regularização da margem direita do rio na zona urbana da cidade, 

desde a ponte ferroviária até ao início do molhe poente/entrada da barra”. 

Por outro lado, existe um elitismo que, geralmente, surge associado às marinas de recreio que contribuiu para 

o desenvolvimento de Portimão numa altura em que a Praia da Rocha perdia muita da atratividade que lhe 

estava associada nos anos 60. A localidade transformou-se radicalmente passando de um pequeno povoado à 

beira-mar para um grande centro urbano, pelo que se procedeu à expansão da praia, permitindo a receção do 

turismo em massa. Segundo o inquirido M2 “esta expansão do aglomerado da Praia da Rocha desenvolveu-se 

de uma maneira pouco integrada, existe uma densificação e descaracterização arquitetónica bem patente na 

zona e a marina devolveu muito desse prestígio turístico à cidade”, tendo atribuído grau 5, à contribuição da 

construção da marina para a requalificação e atratividade do município. Segundo o inquirido CM2, a marina de 

Portimão “teve um papel fundamental na requalificação de uma zona que era composta por terrenos baldios e 

sem qualquer uso de valor associado”. Por outro lado, a marina contribuiu para uma maior atratividade do 

município, “quer em termos da complementaridade da oferta turística existente, nomeadamente através da 

restauração e dos serviços de animação que se instalaram após a sua construção, quer em termos do reforço da 

imagem do destino enquanto elemento diferenciador e de competitividade, uma vez que não é qualquer 

município que detém um equipamento como este”. Na opinião do inquirido CM2, a marina constitui, 

igualmente, um importante contributo na atração de fluxos de visitantes para o município, atribuindo grau 5 à 

questão. 

Quando questionado sobre a revitalização das atividades económicas e sociais potenciadas pelo surgimento da 

marina, o inquirido M2 sustenta a atribuição de grau 5 com base em três questões “cruciais e que se encontram 

interligadas: o emprego, a sazonalidade e, associada a esta, a evolução das indústrias”. 
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Com efeito, a marina de Portimão, inserida num condomínio com praia, hotel, restaurantes e lojas contribui 

significativamente para o fomento do emprego ao promover a instalação de serviços de natureza comercial e 

hoteleira. Por outro lado, o desenvolvimento da náutica de recreio requer apoios que se podem articular com 

várias indústrias, nomeadamente com os estaleiros e a indústria naval de embarcações de recreio. Nesta 

perspetiva, salienta-se o facto de o núcleo de estaleiros da marina de Portimão não se encontrar inserido na 

área respeitante à marina (Figuras 55 e 56), mas situado no Porto de Pesca de Portimão, ocupando um espaço 

total de 30.000 m2. 

 

Figura 55 - Localização do estaleiro da marina de Portimão 
(Marina de Portimão, 2015c) 

 

Figura 56 - Área do estaleiro da marina de Portimão (Marina 
de Portimão, 2015c) 

Desta forma, o estaleiro encontra-se suficientemente próximo para servir a marina, sem os incómodos e 

poluição associados a este serviço, dispondo, ainda, de área de estacionamento a seco para invernar as 

embarcações. 

De acordo com o inquirido M2, torna-se pertinente referir que a área atualmente ocupada pelo estaleiro se 

encontrava ao abandono, devido ao acentuado declínio da indústria de conserva e da redução da frota 

pesqueira. Neste sentido, o que sucede é que o porto de pesca se reconverteu, por conta da existência da 

marina de Portimão numa área de acolhimento e de tratamento das embarcações, sendo que os estaleiros de 

pesca se converteram em estaleiros de apoio à náutica de recreio. Nesta fase, o inquirido M2 reforça “não se 

ocupou espaço prime com uma atividade desta natureza, ficando apenas à distancia de uma milha náutica, 

mas suficientemente longe para não causar incómodos e permitir que esta estrutura viva um turismo 

tranquilo”.  

Por outro lado, o inquirido CM2 defende “que em virtude da existência da marina foi possível assistir a uma 

diversificação da oferta turística, quer no segmento específico da náutica quer em complementaridade com 

outros serviços”, verificando um reforço do setor da restauração, alojamento hoteleiro e comércio tradicional. 

Adicionalmente, o inquirido CM2 faz referência ao facto do estaleiro de reparação naval operar ao longo de 

todo o ano, resultando na geração de benefícios económicos e sociais das empresas e populações relacionadas, 

atribuindo grau 5 à questão. 

Quando questionado sobre o grau de integração que considerava ter resultado com a construção da marina, o 

inquirido M2 considera o grau 4, uma vez que “há sempre alguma dificuldade de aceitação e de 
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desenvolvimento de hábitos em áreas novas”. Para terminar esta problemática, o inquirido M2 defende que 

apesar de a marina ser considerada um local de visita, torna premente a necessidade de criação de áreas 

urbanas de ligação à cidade, de modo a combater um ”corte não só físico, mas também psicológico” que existe 

entre a marina e a cidade. O inquirido CM2 atribui um grau 5 a esta questão, uma vez que o território ocupado 

pela marina, inicialmente, era constituído por “terrenos baldios e com aglomerações de areias numa pequena 

enseada que permitiu uma perfeita integração no território, quer em termos da infraestrutura terrestre, quer 

em termos da infraestrutura marítima”. O inquirido CM2 considera, ainda, que a construção da marina 

contribuiu para um reforço da tradição e cultura marítima do município, “valorizando especialmente a Praia da 

Rocha enquanto destino turístico”  

Planeamento 

No que se refere ao planeamento da marina, o entrevistado M2 considera que o número de postos de 

acostagem flutuantes, atualmente, não responde à procura que se pretende incentivar, e que exige uma 

intervenção ao nível da composição da frota. De acordo com a opinião do inquirido CM2, a marina de Portimão 

“tem uma capacidade de resposta considerável que permite responder à procura ao longo do ano, tendo em 

conta que se trata da segunda marina no Algarve com o maior número de amarrações.” 

Com efeito, com 620 postos de amarração disponíveis para alugueres de curta e longa estadia, a marina de 

Portimão comporta embarcações até 50 metros e com calado máximo de 5 metros.  

Segundo o inquirido M2 “há muitos anos atrás tínhamos fila de espera para o pontão A, que era o pontão de 

embarcações de pequena dimensão, mas a partir de 2007 a maior parte saiu, e o que acontece é que neste 

momento temos poucas embarcações de pequena dimensão, no Inverno então praticamente não existe,” 

tendo-se verificado analogamente “uma grande procura de embarcações de grande porte mas não temos 

capacidade.” Nesse sentido, o inquirido M2 revela a intenção, por parte da marina, em proceder a alterações 

ao nível de estacionamento da frota, nomeadamente “ eliminar o pontão A, de modo a aumentar a área 

disponível e conseguir receber barcos de maior porte, com 15 e 20 m de comprimento” (Figura 57). 

 
Figura 57 - Mapa da marina de Portimão (Marina de Portimão, 2015d) 
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Nesta fase, importa referir que aquando da gestão de espaço da área molhada, não existe uma grande 

flexibilidade, principalmente quando se pretende modificar uma marina que foi concebida inicialmente para 

uma determinada percentagem de barcos de diversas dimensões. Nesta medida, acresce ainda o facto de que 

ao longo dos anos “a indústria naval de embarcações de recreio ter vindo a evoluir, o modelo dos barcos tem 

sofrido alterações, há barcos muito maiores, tanto em comprimento como em tamanho da boca” (M2), 

revelando uma conjuntura que exige ajustamentos, dificilmente previsíveis numa fase inicial de projeto. Para 

exemplificar alguns dos constrangimentos verificados, o inquirido M2 refere que “eliminar um passadiço, não 

constituirá grandes problemas, embora tenha de se cortar estacas e refazer os fingers”, ainda que existam 

situações que encerram encargos superiores. O inquirido M2 revela uma intenção de alargamento do 

quebramar sul, de modo a “prever a atracação de embarcações de grande porte, e fazer um esporão de 

contenção, para que a praia se alargue“. 

Quando questionado sobre um possível cenário que comporte uma necessária expansão da infraestrutura de 

recreio, o inquirido M2 revela a intenção de aumentar a oferta de postos de amarração. Neste sentido, o 

inquirido M2 faz menção ao projeto de uma nova infraestrutura de recreio, a marina de Ferragudo, que seria 

implantada numa área adjacente à vila de Ferragudo, no concelho de Lagoa. A marina deverá situar-se na 

margem esquerda do troço terminal do estuário do Arade, numa zona de intervenção atualmente em 

abandono com uma área de 18 hectares. O objetivo primordial do referido projeto (Figuras 58 e 59), será dotar 

o Barlavento Algarvio de mais uma marina de qualidade, de fácil acesso, e segura para as embarcações de 

recreio, devidamente suportada por infraestruturas turísticas de qualidade, à semelhança do que sucede 

presentemente na marina de Portimão. 

 

Figura 58 - Planta da marina de Ferragudo (ECOMIND, 2008) 

 

Figura 59 - Projeto da marina de Ferragudo (Instituto 
Portuário e dos Transportes Marítimos, s.d.) 

Face a este intuito, “é nossa convicção de que a marina de Ferragudo venha a funcionar como catalisador das 

embarcações de maior porte, uma estrutura com mais exclusividade”, sendo que o inquirido M2 reforça que 

existirá uma especialização de acordo com determinada situação para cada marina. O inquirido M2 garante 

que este projeto tem como finalidade uma articulação completa entre a malha urbana e as funções urbanas 

confinantes, sendo que “em Ferragudo a intenção é de uma integração total, com uma área comercial de 

apenas 1000 m
2
 em construções de um só piso na marina”. Ao contrário do que sucede em Portimão, “em 
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Ferragudo o conceito é de maior continuidade, aqui na marina de Portimão houve alguma intenção de corte 

com a malha urbana” (M2). 

Quando questionado sobre uma possível necessidade de expansão da infraestrutura de recreio, o inquirido 

CM2 refere que “não se prevê, num futuro próximo, uma saturação da oferta que justifique tal expansão”. 

Qualidade Ambiental 

Em relação a este tema, o inquirido M2 foi questionado sobre a importância da atribuição do galardão de 

Bandeira Azul enquanto fator de atratividade para os nautas.  

A Bandeira Azul é um galardão ambiental atribuído anualmente às praias e portos de recreio ou marinas que se 

candidatam, tendo em conta a gestão de instalações e serviços respeitantes ao ambiente e à natureza, 

proporcionando toda a informação ambiental aos seus utilizadores. Para ser elegível ao galardão, o porto de 

recreio ou marina terá de cumprir um conjunto de critérios relacionados com educação, informação e gestão 

ambiental, segurança, serviços e qualidade da água. 

Na opinião recolhida, os nautas não consideram importante a atribuição deste galardão, ou por outro lado 

“nem concebem que não tenha”, mencionando, ainda, que “há galardões mais importantes e de maior 

distinção. A Bandeira Azul é quase uma obrigação legal” (M2). 

A marina de Portimão tem sido, desde 2000, contemplada com o símbolo de qualidade ambiental atribuída aos 

portos e marinas da comunidade europeia pela Associação Bandeira Azul. 

Turismo 

Relativamente à possibilidade de a oferta de bens e serviços de domínio turístico ter sido ou não ampliada, a 

opinião é que, de facto, a construção da infraestrutura de recreio contribuiu para a criação de uma mais-valia 

na cidade. O inquirido M2 refere que “a criação da piscina, aliada à qualidade do hotel e à promoção de 

eventos, oferece condições para uma forte atração turística e cativa as pessoas que possivelmente não viriam 

se não existisse esta marina”, (Figuras 60 e 61) sem excluir, “o estaleiro, que continuo a considerar um serviço 

turístico”. 

 

Figura 60 - Localização da piscina oceânica (Marina de 
Portimão, 2015e) 

 

Figura 61 - Prova de 2008 da Audi MedCup (Marina de 
Portimão, 2015b) 

De acordo com o inquirido CM2, a “construção da marina de Portimão ampliou a oferta da restauração, quer 

em diversidade, quer em qualidade, através dos estabelecimentos que se instalaram na zona comercial da 



60 

marina”. Na opinião recolhida, a marina contribuiu para o aparecimento, na sua zona comercial, “de outros 

serviços de apoio aos velejadores, e permitiu fixar um número cada vez maior de empresas marítimo-turísticas 

que oferecem programas variados de passeios pela costa, observação de cetáceos, subida do Rio Arade, entre 

outros” (CM2). O inquirido CM2 revela, ainda, que a construção da marina permitiu “dinamizar a procura por 

serviços transversais à atividade do turismo, tais como serviços de hotelaria, restauração, rent-a-car e outros 

serviços complementares de animação turística”. 

Tal como já haveria mencionado, o inquirido M2 considera que “o estaleiro da marina de Portimão é uma mais-

valia no combate à sazonalidade” da procura do conjunto cidade/sub-região, já que dispõe de uma área de 

estacionamento a seco para invernar as embarcações. Por outro lado, a marina não só disponibiliza diferentes 

tabelas de preços de aluguer de postos de amarração, conforme se trate de época baixa, média ou alta, como 

também oferece promoções de Inverno tanto em serviços associados ao estaleiro como em renovação dos 

contratos de amarração. O inquirido M2 revela “o nosso mês mais fraco é Junho, porque saem as embarcações 

que cá passaram o inverno (tarifário de nove meses de Inverno de Setembro a Junho), e as que vêm passar o 

verão ainda não chegaram”. 

Na perspetiva do inquirido CM2, combater a sazonalidade que decorre do produto turístico do Barlavento, 

nomeadamente o “Sol e Praia”, é uma das grandes preocupações, considerando este fator como umas das 

principais fragilidades da economia regional. Neste sentido, “a sua atenuação revela-se pertinente, 

particularmente numa região marcada por uma forte sazonalidade, como é o caso de Portimão”. Na opinião 

recolhida pelo inquirido CM2, a promoção de outros produtos turísticos, como o turismo sénior, de desporto, 

de saúde, de golfe, e de cruzeiros têm contribuído para atenuar a desaceleração sazonal da dinâmica regional. 

Ainda assim, “estamos conscientes que um equipamento como a marina, com capacidade de gerar fluxos 

turísticos para o destino, contribui, quer para o aumento da procura pelo destino, quer para a atenuação da 

sazonalidade turística” (CM2). 

Atividades Económicas 

No que concerne à questão relativa ao contributo para a valorização e complementaridade com outros 

produtos e serviços turísticos, o inquirido M2 identifica as atividades marítimo-turísticas como as mais 

relevantes que surgiram por consequência da existência da marina. Este setor tem vindo a registar um 

crescimento notável, sendo que atualmente existem trinta e cinco empresas com exercício de atividade 

comercial na marina a contrastar com as seis registadas em 2015. O inquirido M2 faz sobressair o motivo 

“foram atividades de criação por necessidade, pessoas que tinham uma embarcação e começaram a trabalhar 

com isso, o que revela uma clara adaptação às realidades”. Ao longo dos anos as necessidades dos turistas têm 

vindo a crescer, assiste-se a uma nítida vontade de descoberta e conhecimento do património existente, pelo 

que teve de haver um ajustamento a esta nova realidade, “o que originou a criação de excursões de uma forma 

exponencial”. Por outro lado, a marina de Portimão permite o desenvolvimento de atividades promovidas pela 

escola de formação da náutica de recreio, pela escola de surf e de vela, tendo como objetivo, não só a 

promoção cultural, desportiva e recreativa, mas também o desenvolvimento económico e social local. 
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De acordo com o inquirido CM2, “a construção da marina contribuiu, sem dúvida, para a valorização da oferta 

turística em Portimão e para a imagem do destino”. Na opinião recolhida, a marina contribuiu, a nível da 

complementaridade, para o aumento da procura por serviços ligados à náutica, “tais como a comercialização 

de produtos náuticos, venda de embarcações, estaleiros de reparação naval, e para o aparecimento de 

empresas de animação turística que gerem atividades tão diversificadas como o parque de diversões com 

insufláveis existente na praia da marina, e as empresas marítimo-turísticas que se instalaram na marina”  

(CM2). 

No que diz respeito à compatibilidade entre o funcionamento da marina enquanto infraestrutura de recreio e 

as atividades piscatórias locais, o inquirido M2 revela-se convicto quanto à verificação de ausência de conflitos 

na marina: “na marina essa questão não é visível. Essa questão surge mais no estaleiro, onde existe uma 

distribuição em termos de pesca e recreio, sendo que algumas infraestruturas são nitidamente de pesca, e 

outras de recreio.” Neste sentido não subsiste uma necessidade de adequação premente, uma vez que não 

existe uma atividade de pesca que seja visível, para além da “pesca grossa, que é uma atividade turística mais 

de recreio e hobbie” (M2). No entanto, o inquirido M2 refere, ainda, que a marina de Portimão se encontra, 

atualmente, sob jurisdição da Docapesca que será a entidade responsável pelas funções de autoridade 

portuária nos portos de pesca e nas marinas de recreio, procurando um planeamento estratégico integrado e 

sustentável ao nível da gestão portuária e da área dominial. 

Na opinião recolhida pelo inquirido CM2, “não temos registo de qualquer conflito entre as atividades náuticas 

que este equipamento proporciona e as atividades piscatórias locais”. 

Em relação à prática de atividades desportivas, os inquiridos corroboram que existe uma perfeita articulação 

entre os desportos e o funcionamento da marina enquanto infraestrutura de recreio. A marina terá sido 

anfitriã de grandes provas internacionais do desporto náutico, devido não só à sua localização, mas também às 

condições favoráveis que reúne, nomeadamente, um bom regime de ventos sem forte ondulação. Enquanto 

local de diversos eventos, o inquirido M2 menciona que “provas de vela de cruzeiro, vela de competição, de 

preparação de equipas, matchracing e competições internacionais de prestígio que só puderam realizar-se 

devido à existência da marina.” Este parecer é partilhado pelo inquirido CM2, verificando que a infraestrutura 

de recreio “permite a realização de eventos internacionais, com presença de velejadores de alta competição, o 

que resulta numa boa apreciação do destino, das estruturas náuticas e dos serviços prestados.” 

De acordo com o inquirido CM2 “não tem havido qualquer problema de coabitação entre o funcionamento da 

marina ou as atividades organizadas pela mesma e outras atividades desportivas que se realizam no Rio 

Arade”. O inquirido CM2 acrescenta, ainda, que “a marina tem sido um parceiro privilegiado de diversas 

atividades e eventos náuticos que Portimão tem organizado e recebido, dos quais destacamos a AUDI Med Cup, 

provas internacionais de Motas de Água, de Windsurfing, de Pesca Grossa, de Powerboats P1 ou a Global 

Ocean Race”. 

No que diz respeito aos impactos verificados sobre a dinamização do mercado imobiliário induzido no 

aglomerado urbano pela existência e atividade da marina, o inquirido M2 revela que ”aquando da abertura do 
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hotel em 2003, já todos os apartamentos se encontravam vendidos”, referindo-se ao domínio de concessão da 

marina. Na opinião recolhida, estes apartamentos residenciais de baixa densidade apresentam preços mais 

elevados do que em qualquer ponto da cidade, pela proximidade e pela localização da marina, mas  “a vista 

marina valorizou o imobiliário nos arredores, criando este efeito na vizinhança imediata” (M2). Na opinião do 

inquirido CM2, “como elemento diferenciador de um destino, as marinas têm associadas um aumento da 

construção e do valor do imobiliário, que quanto mais próximo estiver dessa infraestrutura maior será”. O 

inquirido CM2 refere, ainda, que “este aumento na cadeia de valor do imobiliário traduz-se em mais-valias para 

o município, quer pelo aumento da procura, traduzido num crescimento do setor da construção e numa maior 

comercialização de imóveis, quer pelo aumento das receitas daí resultantes ao nível do IMI”. 

Impactos Sociais 

A construção da marina de Portimão alterou o comportamento e diversos hábitos de lazer da população 

residente, sendo bastante visível, de acordo com o inquirido M2 “o skate, patins, bicicleta e corrida, 

principalmente ao final da tarde é possível observar centenas de pessoas de todas as idades, turistas e locais a 

cruzar este espaço, mesmo no Inverno”. O inquirido M2 considerou, ainda, importante revelar o surgimento de 

outro hábito de lazer, proporcionado por uma atividade local, o táxi no rio “que faz circuitos de travessia no 

Arade, entre Ferragudo e Portimão”. Segundo o inquirido CM2, verifica-se que a construção da marina “criou 

mais um pólo de diversão na cidade e de usufruto por parte da população residente, que passaram a ter 

disponível uma zona privilegiada junto ao mar e à praia”. O inquirido CM2 acrescenta, ainda, que “todas as 

condições e serviços complementares proporcionaram a criação de um espaço onde se pode passear ou praticar 

diversas atividades culturais e desportivas, algumas das quais organizadas pela própria marina”. 

Quando questionado sobre a manifestação de algum tipo de descontentamento gerado pela construção da 

marina, o inquirido M2 identifica situações muito residuais e uma estranheza inicial por parte da população, 

“por vezes as pessoas receiam o que é novo, não sabem mesmo se podem entrar, e aqui entramos em linha de 

conta com aquela barreira que não é física mas sim psicológica. A própria cancela é impeditiva, e muitas vezes 

inibidora de acesso, portanto são situações que causaram desconforto, agrados e desagrados”. Foi neste 

sentido, que a entidade gestora optou por suprimir o fecho das cancelas durante o inverno, permitindo duas 

horas gratuitas de estacionamento durante os meses de época média e durante o Verão, com uma utilização 

mais intensiva, uma hora gratuita de modo a garantir uma abordagem convidativa a todos os visitantes, sem 

pôr em causa a tranquilidade de todos os residentes e utentes da marina. Na opinião obtida “estas políticas de 

amizade e de integração devem ser sempre tidas em conta” (M2). De acordo com o inquirido CM2, “não temos 

conhecimento de que tal tenha acontecido”. 

O inquirido M2 justifica a atribuição de grau 4 à questão relacionada com a abertura da marina à população, 

viabilizando o acesso e usufruto dos respetivos espaços públicos, enfatizando ainda que “todo o perímetro que 

envolve o espaço público pode e deve ser usufruído pela população”. Na opinião recolhida pelo inquirido CM2, 

“a abertura desta infraestrutura à população foi total” e, tal como referido anteriormente, “é a própria marina 

que organiza regularmente e promove a realização de atividades culturais e desportivas, nas quais a população 

é convidada a participar”, classificando a questão com grau 5. 
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Business Plan 

Em relação ao que estava previsto no plano de negócios inicial, o inquirido M2 revela que o plano correu de 

acordo com o esperado, sem no entanto omitir a verificação de imprevistos pontuais já que “não há nenhum 

projeto que não tenha surpresas”. 

A título exemplificativo, o inquirido M2 referencia “divergências de timing e de orçamentos, o dia-a-dia da 

empresa sofreu todas as surpresas que qualquer outra pode ter”, no entanto “em termos do conceito, entre 

aquilo que se pretendia e aquilo que se alcançou sim, o objetivo foi atingido”. Atualmente, do ponto de vista 

das manutenções e da ocorrência de fenómenos naturais, a questão do assoreamento revela-se a mais 

preocupante, uma vez que o rio não apresenta a mesma tipologia de fundos que detinha inicialmente, o que 

constitui uma inquietação principalmente para os navios de maior calado. Acrescendo a este encargo “surgem 

intenções de fazer alterações nos molhes exteriores” (M2). 

As ações que, no entender do inquirido M2, poderiam ser empreendidas no perfil da marina para aproximá-lo 

do plano inicial, dizem respeito nomeadamente ao complexo hoteleiro e habitacional “existem alterações que  

teria feito, em termos de ajustamento de algumas funcionalidades”. Relativamente ao planeamento da marina, 

o inquirido considera a extensão do quebramar sul, que atualmente encerrará um encargo maior por oposição 

ao momento da sua construção, no entanto “estas alterações que menciono hoje têm alguma medida de 

proteção e de alargamento no que respeita ao recebimento das embarcações e que poderiam ter mais 

facilmente sido feitas, mas que eram absolutamente imprevisíveis”. 

Considerações Finais 

A construção de uma infraestrutura de apoio à náutica de recreio com uma conceção que lhe confira as 

características de uma marina, enquadra-se na política do Governo de apoiar e incentivar a promoção de 

projetos estruturantes que visem o reforço da competitividade do setor turístico algarvio. Ou seja, “o que se 

pretendia, era criar um pólo de atração turística, mas trata-se de um negócio, e como negócio o que se faz é ter 

em conta toda esta movimentação que foi feita tendo em vista a substituição da compra de um terreno pela 

valorização de uma área” (M2). 

Segundo o inquirido CM2, de uma maneira geral, os objetivos definidos preliminarmente no programa do 

projeto passavam pelo reforço da competitividade na região, potenciadora da diversificação de uma oferta 

turística de qualidade. Na opinião recolhida, “a marina de Portimão é um equipamento de referência e uma das 

maiores marinas em Portugal, tendo contribuído para a afirmação de Portimão enquanto município ligado ao 

Mar” (CM2). O inquirido CM2 revela, ainda, que “apesar de não termos números disponíveis, existe a perceção 

que o efeito multiplicador que a marina cria, não só nas atividades complementares ligadas diretamente à 

náutica, mas também nos serviços turísticos na região é considerável”, e que “o seu impacto traduz-se, não 

apenas na atividade económica, mas também ao nível do emprego.”Neste sentido, e de acordo com os 

inquiridos, a marina cumpre o papel estratégico e os objetivos para os quais foi criada. 
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Perspetivas Futuras 

Em relação à construção de novas infraestruturas no sistema urbano próximo ou sub-regional, o inquirido M2 

identifica limitações, sobretudo ao nível de estrangulamentos não só burocrático‑administrativos como 

legislativos “este projeto demorou oito anos a licenciar, envolvendo cerca de dezasseis entidades para dar o 

parecer e aprovação da construção”. O inquirido CM2 “não chamaria debilidade ou limitação”, mas considera 

que “a construção de novas infraestruturas próximas da marina de Portimão levantará algumas preocupações 

ao nível do aumento do tráfego automóvel e na pressão sobre a infraestrutura rodoviária ali existente”. 

O inquirido M2 identifica a existência de mercado potencial que sustente a construção de novas marinas no 

país e defende que “se não houver condições de abrigo, os barcos não vêm, se não houver barcos não se 

constrói, mas a complementaridade marinas é fundamental porque ninguém vem para um sítio onde não haja 

apoio naval, nem onde não haja outras marinas onde se possa circular”, sustentando ainda que “durante 

muitos anos a nossa costa era considerada um buraco negro, e portanto este conceito tem de ser promovido e 

com certeza haverá condições para isso.” O inquirido CM2 identifica, igualmente, a existência de mercado 

potencial que sustente a construção de novas infraestruturas de recreio, tendo em conta a previsão de 

aumento de procura do produto cruzeiros que hoje circula entre o Atlântico Norte e o Mediterrâneo que 

justifica a criação de novos projetos turístico-imobiliários. 

Ao dificultar o estudo de projeto e licenciamento de marinas, o inquirido M2 acredita que o país “está a perder 

oportunidades”, embora “exista dificuldade em construir novas marinas no país”, observando, que “temos 

alguma facilidade, ainda assim, em relação a outros portos, que se calhar estão mais saturados”. Na opinião do 

inquirido CM2, esta é uma questão que urge resolver para que o setor se expanda e consolide, permitindo a 

afirmação do potencial que encerra para o desenvolvimento da economia nacional.  
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4.3.3. Análise das entrevistas 

A análise dos resultados obtidos através das entrevistas efetuadas à marina e à câmara municipal de Portimão, 

permitiu a identificação das perspetivas convergentes e divergentes, tendo-se procedido a uma categorização 

dos principais conteúdos retirados das respostas. Através da observação da Tabela 12, torna-se possível 

constatar que a perspetiva das entidades converge em seis categorias. 

Tabela 12 - Análise comparativa do conteúdo das entrevistas por categorias convergentes respeitantes à marina de 
Portimão 

Categorias Convergentes Marina de Portimão Câmara Municipal de Portimão 

Contribuição da existência da 

marina para a requalificação e 

atratividade do município 

Grau 5 

“ A marina devolveu muito do 

prestígio turístico à cidade” 

Grau 5 

“A marina contribuiu para uma 

maior atratividade do município, 

quer em termos da 

complementaridade da oferta 

turística existente, quer em termos 

do reforço da imagem do destino 

enquanto elemento diferenciador 

e de competitividade” 

Contribuição da marina para a 

valorização e 

complementaridade com outros 

produtos e serviços turísticos 

“Atividades marítimo-turísticas, 

escolas de surf, escolas de vela, táxi 

no rio, serviços de estaleiro” 

“Comercialização de produtos 

náuticos, venda de embarcações, 

estaleiros de reparação naval, 

animação turística, atividades 

marítimo-turísticas” 

Compatibilidade entre o 

funcionamento da marina e as 

atividades piscatórias locais 

“Na marina essa questão não é 

visível” 

“A existência da marina não entra 

em conflito com as atividades 

piscatórias locais” 

Compatibilidade entre o 

funcionamento da marina e os 

desportos náuticos 

“ A marina permite a realização de 

provas de vela, de cruzeiro, vela de 

competição, matchracing e 

competições internacionais de 

prestígio que só puderam realizar-

se devido à existência da marina” 

“A marina permite a realização de 

eventos, como a AUDI Med Cup, 

provas internacionais de Motas de 

Água, de windsurfing, de Pesca 

Grossa, de Powerboats P1 ou a 

Global Ocean Race” 

Abertura da marina à 

população, viabilizando o 

acesso e usufruto dos 

respetivos espaços públicos 

“Todo o perímetro que envolve o 

espaço público pode e deve ser 

usufruído pela população” 

“A abertura desta infraestrutura à 

população foi total” 

Cumprimento do papel 

estratégico para o qual a marina 

foi construída 

“A marina cumpre o papel 

estratégico para o qual foi 

construída” 

“A marina cumpre o papel 

estratégico para o qual foi 

construída” 

 

Através da análise das perspetivas das duas entidades, torna-se possível evidenciar que as respostas nestas 

categorias convergem, tendo em conta que os aspetos que abordam são inteiramente concordantes. 

Segundo a perspetiva dos agentes, a marina de Portimão contribuiu significativamente para a requalificação e 

atratividade do município, para a valorização e complementaridade com outros produtos e serviços de domínio 

turístico, criando condições de compatibilidade entre as atividades piscatórias locais e os desportos náuticos. 
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A interação entre o turismo marítimo (no caso náutica de recreio) e o turismo costeiro é uma realidade 

existente ao longo da costa atlântica portuguesa, e em particular, no Algarve, constituindo uma mais-valia 

turística regional de grande importância para a afirmação da competitividade na região. 

Neste sentido, a marina de Portimão revela um papel essencial no desenvolvimento da região onde se insere, 

ao garantir que à presença das embarcações sejam associados o maior número possível de atividades náuticas, 

bem como o maior número possível de serviços e indústrias, de forma a potenciar o emprego ao longo do ano. 

A náutica de recreio em Portimão assume-se como um setor relevante e de particular importância 

socioeconómica em toda a região, seja pela dimensão turística, seja pela ligação à comunidade, seja ainda por 

ambas, como crescentemente vai sendo uma realidade de mútuo benefício, conferindo identidade ao destino e 

mais-valias económicas à população. 

A marina de Portimão assume, desta forma, uma forte integração das suas infraestruturas no espaço urbano, 

contribuindo para um quadro de oferta e procura de elevada intensidade. Neste domínio ganha relevo na 

oferta, tanto a diversidade de serviços presentes nas instalações como a qualidade dos mesmos, e em termos 

de procura evidencia-se a diferenciação e valorização dos vários tipos de público-alvo e respetivas 

necessidades.  

Esta diversificação de serviços revela-se particularmente importante num mercado que, tal como a 

generalidade dos produtos turísticos, não é linear mas sim objeto de sazonalidade ao longo de diferentes 

épocas do ano. Com efeito, seja por origem institucional ou natural, a sazonalidade é um fator comum à 

maioria dos destinos e produtos turísticos, nos quais temas como as férias escolares ou profissionais, o número 

de horas de sol e variabilidade da temperatura, se encontram sempre presentes. Complementando e 

diversificando a oferta do turismo marítimo, e em particular a náutica de recreio, a gestão da sazonalidade é 

um fator fundamental para a estabilidade, sucesso do produto e competitividade da região onde se insere.  

Por outro lado, nenhuma atividade turística poderá ser sustentável e competitiva se não for reconhecida pela 

população residente. Esta questão assume uma grande importância no caso das atividades turísticas ligadas ao 

uso intenso do território, onde naturalmente a náutica se posiciona, uma vez que a procura das infraestruturas 

é realizada com maior peso pelos residentes no próprio concelho. 

A marina oferece, assim, um espaço de proximidade ao uso direto pela população local, que se reflete não só 

na oferta de espaços comerciais e de restauração, quer na facilitação das práticas desportivas e de lazer. 

Através da sua utilização, por parte da população residente, torna-se possível o reconhecimento de uma mais-

valia cultural e económica decisiva para a competitividade da náutica de recreio e da região. 

No que se refere ao cumprimento do papel estratégico para o qual a marina foi construída, as entidades 

revelam-se concordantes na sua perceção. 
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Através da observação da Tabela 13, constata-se que a perspetiva das entidades diverge em cinco categorias. 

Tabela 13 - Análise comparativa do conteúdo das entrevistas por categorias divergentes respeitantes à marina de Portimão 

Categorias Divergentes Marina de Portimão Câmara Municipal de Portimão 

Adequação do número de postos 

de acostagem à procura 

“Existe uma grande procura de 

embarcações de grande porte mas 

não temos capacidade para os 

receber” 

“A marina de Portimão tem uma 

capacidade de resposta 

considerável que permite 

responder à procura ao longo do 

ano” 

Necessidade de expansão da 

marina justificada pela procura 

“Existe a intenção de expandir a 

oferta de postos de amarração” 

“Não se prevê, num futuro 

próximo, uma saturação da oferta 

que justifique tal expansão” 

Contribuição da existência da 

marina para o combate à 

sazonalidade da procura do 

conjunto cidade/sub-região 

“A marina de Portimão é uma 

mais-valia no combate à 

sazonalidade” 

“A sua atenuação revela-se 

pertinente, particularmente numa 

região marcada por uma forte 

sazonalidade, como é o caso de 

Portimão” 

Contribuição da existência da 

marina para a dinamização do 

mercado imobiliário induzido no 

aglomerado urbano 

“A vista marina valorizou o 

imobiliário na vizinhança 

imediata” 

“A marina contribuiu para um 

crescimento do setor da 

construção e uma maior 

comercialização de imóveis, 

constituindo uma mais-valia para 

o município” 

Descontentamento gerado pela 

construção da marina 
“As pessoas receiam o que é novo” 

“Não há conhecimento de que tal 

tenha acontecido” 

Através da análise das perspetivas das duas entidades, torna-se possível evidenciar, que as respostas nestas 

categorias divergem, algumas das quais, não porque sejam discordantes, mas porque as escalas de observação 

de cada uma será distinta. 

Note-se que a nível de planeamento de área molhada, organização da frota e possíveis necessidades de 

expansão, verifica-se, que a marina identifica uma necessidade de adequação a nível da oferta que a câmara 

municipal, naturalmente, não perceciona. 

Por outro lado, apesar de a existência da marina ter contribuído para uma atenuação da sazonalidade, verifica-

se um desequilíbrio temporal do turismo que se reflete no número diferenciado de visitantes (nautas) ao longo 

do ano. Neste sentido, a sua atenuação revela-se fundamental como processo de otimização de recursos e 

benefícios, particularmente em destinos fortemente sazonais como aqueles onde o turismo costeiro de sol e 

praia é dominante, passível porém de compensação por funções associadas ao turismo marítimo. Esta 

preocupação é comprovada por parte da marina, quer no que se refere aos movimentos no mar, através do 

aumento das atividades marítimo-turísticas, quer nas instalações de apoio terrestres, domínio onde os 

estaleiros de construção, manutenção e reparação naval focados na náutica de recreio têm uma ação e 

oportunidade a concretizar neste domínio. Na perspetiva mais abrangente do município, existe uma 

preocupação em ajustar não só a oferta turística marítima, mas também em diferenciar a oferta através do 

desenvolvimento de outros setores, como seja o turismo sénior, de desporto, de saúde, de golfe. 
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À escala de análise da marina, não existe uma perceção tão clara, a não ser na sua envolvente imediata, dos 

impactos a nível da criação de habitação, infraestruturas de comércio ou serviços direta ou indiretamente 

associados à náutica no concelho, ao contrário do que sucede do ponto de vista do município. 

Por fim, no que se refere à existência de um possível descontentamento gerado pela construção da marina por 

parte da população, as entidades revelam-se discordantes na sua perceção. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. Conclusões 

O estudo que agora se encerra e dá origem à presente dissertação, traduz um contributo para o conhecimento 

da dimensão e impactos da náutica de recreio nas regiões, numa investigação que incidiu no modo como as 

infraestruturas de recreio, designadamente marinas, alteraram as frentes costeiras onde foram inseridas. A 

análise desenvolvida consubstancia uma escala de conhecimento no vasto conjunto da náutica, que conduziu à 

seleção de dois casos de estudo de reconhecida dinâmica a nível nacional.  

Desta análise resultou, também, o reconhecimento da importância das atividades náuticas de recreio e lazer 

para o desenvolvimento económico, social e territorial dos concelhos ribeirinhos. Este reconhecimento tem 

conduzido a uma progressiva consolidação de estratégias, que procuram integrar o desenvolvimento destas 

atividades através de políticas de desenvolvimento territorial. 

A oportunidade de renovação de frentes ribeirinhas que o desenvolvimento da náutica de recreio proporciona, 

contribui não só, para a valorização ambiental e paisagística de zonas portuárias degradadas, mas também para 

o bem-estar dos cidadãos que poderão usufruir de espaços para o lazer e desporto, nas suas cidades. Com 

efeito, o quadro urbano resultante da obsolescência funcional e das infraestruturas que serviram de suporte a 

atividades económicas ribeirinhas em declínio tem possibilitado a integração de atividades, direta ou 

indiretamente, associadas às vertentes recreativas e turísticas da economia do mar. 

A multiplicidade de estudos e documentos oficiais na área da economia do mar produzidos nos últimos anos, a 

aposta na valorização de frentes ribeirinhas, e o número significativo de grandes eventos náutico-desportivos e 

culturais realizados em Portugal, tem direcionado o processo de estruturação e sustentabilidade do produto 

turístico. 

O desenvolvimento da capacidade de atração e potencial económico da náutica exige tipologias e 

características da oferta nacional ainda não preenchidas, quando comparadas com o mercado concorrencial 

direto como seja Espanha, França, Reino Unido e Itália, o que se pode refletir no processo de gestão e de 

planeamento territorial e infraestrutural. Com efeito, os modelos de gestão do produto turismo náutico, tanto 

em França, como em Espanha, resultam de uma estratégia de maior densificação de oferta de espaços de 

acolhimento náutico e, ao mesmo tempo, de estratégias de articulação com outros produtos turísticos. 

O potencial turístico da linha de costa e do espaço marítimo sob jurisdição nacional é bastante elevado e 

oferece condições de uma enorme diversidade. Atendendo à linha de costa portuguesa, e mesmo não 

considerando o potencial dos muitos e diversificados planos de água no hinterland nacional, observa-se uma 

amplitude bastante considerável de recursos disponíveis para práticas marítimo turísticas. Na estratégia de 

desenvolvimento do segmento da náutica e dos seus equipamentos de receção pressupõe-se também o 

preenchimento e alargamento da base de oferta, com a aposta em mercados de forte crescimento global, 

habilitados a diminuir a sazonalidade da procura. 
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Apesar de uma limitada oferta de apoio náutico (marinas e portos de recreio), o país apresenta um número de 

baías e portos de pesca que, se adaptados e equipados, poderiam assegurar uma maior consistência de 

acolhimento e salvaguarda de embarcações em trânsito na costa portuguesa. O facto de muitos estuários para 

esta prática se situarem junto a centros históricos de cidades portuguesas, originam uma grande oportunidade 

para integrar a náutica de recreio, o turismo, a reconversão urbana e as comunidades locais.  

Face às condicionantes da costa portuguesa, o conceito de marina não é de fácil aplicação, tendo em conta que 

a escolha do tipo de marina a implantar em determinado local prende-se, não só com razões económicas e 

ambientais, mas também, com as características hidrodinâmicas e geomorfológicas da zona em estudo. Não 

obstante o facto, as marinas de recreio são infraestruturas fundamentais de apoio à atividade náutica, 

funcionando como hub de articulação com o hinterland territorial local, ao nível da operação e oferta de 

produtos e serviços. 

Através da recolha de informação proveniente das entrevistas, torna-se possível constatar que as marinas 

constituintes dos casos de estudo asseguram a capacidade de captar segmentos específicos da procura turística 

internacional ligados à prática de desportos náuticos e à navegação de recreio, o que se reflete no número de 

escalas, no tempo de estadia de visitantes e estacionamento permanente das embarcações de recreio. 

Adicionalmente procuram proporcionar o desenvolvimento de novas atividades económicas ligadas aos 

serviços de apoio em terra, aos desportistas e aos turistas náuticos (através de serviços de restauração, 

alojamento, excursões, atividades turísticas, recreativas e culturais, serviços de manutenção de embarcações). 

Este desenvolvimento surge suportado pela realização regular de grandes eventos internacionais e pela atração 

de equipas profissionais internacionais para estagiar em Portugal, especialmente no caso da marina de Cascais. 

As marinas contribuem, igualmente, para a diversificação e incremento das atividades turísticas e redução da 

sazonalidade que tem caracterizado a oferta turística em Portugal, através da prestação de serviços de 

manutenção e reparação naval, que constituem uma mais-valia no mercado de invernagem, sobretudo no caso 

da marina de Portimão. 

Atendendo ao layout das marinas em estudo, constatou-se que os postos de acostagem, as rampas e a área 

líquida para estacionamento das embarcações encontram atualmente dificuldades em acomodar alterações na 

frota, uma vez que a tendência verificada é para que as embarcações aumentem em tamanho. Estas dinâmicas 

foram, naturalmente, mais percecionadas pelos agentes da administração das marinas do que pelos agentes da 

câmara municipal. 

No que diz, ainda, respeito aos impactos a nível económico e social, conclui-se também que a permanência dos 

nautas e das suas embarcações provocam impactos na economia regional, particularmente se incluírem o 

recurso a um conjunto de serviços de apoio, que constituem um fator de atração da região. As marinas 

procuram que o turismo marítimo usufrua da paisagem, da gastronomia e do património, apresentando fatores 

de multiplicação económica, que promovem o investimento, dinâmica empresarial e funcionam como 

elemento estruturante para a sustentação de uma nova imagem do município, aumentando a sua atratividade 

enquanto destino turístico. 
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De referir, ainda, a importância das marinas no processo de dinamização das cidades de Cascais e Portimão ao 

promover uma melhor qualidade de vida dos cidadãos, procurando dar resposta à procura atual e latente, e ao 

proporcionar a prática de atividades náuticas de turismo, recreio e desporto. 

5.2. Limitações 

Apesar do rigor utilizado no presente estudo, a análise relativa aos impactos provocados por uma 

infraestrutura de recreio enfrentou algumas dificuldades principalmente no que respeita à obtenção de 

investigações realizadas e publicadas sobre este setor e elementos estatísticos representativos dos impactos 

económicos a nível nacional. Os dados que geralmente se obtêm, dizem respeito a breves descrições com 

referência à localização, número de postos de amarração e serviços disponibilizados pelas marinas. Com maior 

dificuldade, são obtidas distribuições de lugares de amarração por comprimento de embarcação e taxas de 

ocupação das infraestruturas. 

A metodologia apresentada assente na seleção dos casos de estudo poderá ser limitativa, uma vez que não 

permite, com base nos elementos observados e recolhidos, tirar conclusões para um domínio mais vasto. Neste 

sentido, as conclusões apresentadas não são passíveis de generalização para todas as marinas nacionais. 

Por fim, refira-se a subjetividade resultante do método de análise das entrevistas, que encerra, por natureza, 

contingências que devem ser tomadas em consideração aquando da apreciação dos seus resultados. 

5.3. Desenvolvimentos Futuros 

A análise desenvolvida proporciona um conhecimento no vasto conjunto do setor náutico, onde no quadro 

traçado surgem aspetos que permanecem em aberto e outros emergem após uma reflexão sobre o presente 

estudo. 

O desafio imediato que se coloca prende-se com a inventariação de todos os pontos de amarração existentes 

ao longo da costa de Portugal continental e ilhas, determinando os locais possíveis onde faltam pontos de 

amarração. Neste sentido, importa proceder ao levantamento do território e aferir a viabilidade de possíveis 

localizações, de modo a potenciar também o desenvolvimento e a infraestruturação de unidades de apoio. 

Adicionalmente importará a realização de um diagnóstico dos serviços prestados por cada marina situada em 

Portugal, tendo em conta as necessidades dos nautas e demais utentes. 

Os resultados apresentados e as perspetivas referentes às marinas de Cascais e de Portimão formam um 

contributo válido mas não definitivo, pelo que a realização de estudos comparativos noutras marinas, 

mediante a aplicação da mesma grelha de análise, poderá transmitir um apoio mais esclarecedor.  

Tendo em conta a dificuldade demonstrada em construir uma marina que se possa ajustar a mudanças na 

composição da frota, valerá a pena olhar para esse aspeto e fazer um exercício que ilustre a possível evolução 

da marina, acomodando a frota com outra composição. O promotor e a equipa técnica terão que tomar 

decisões desde cedo, que se basearão em estudos de mercado, sobre o tipo de serviços que a marina 

oferecerá. Deve ter-se, também, em conta os requisitos das entidades que fazem a concessão ou licenciam o 

empreendimento. 
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Com a realização desta dissertação fica a intenção de demonstrar, acima de tudo, o papel que uma marina de 

recreio pode assumir na frente costeira onde se insere, no contexto do ordenamento do território. Como tal, a 

elaboração de estudos de caracterização do setor náutico, a identificação e análise das potencialidades e 

vulnerabilidades associadas a uma marina, assumem-se como bases de trabalho, para que no futuro, a 

evolução do conhecimento científico e a revisão das políticas de ordenamento costeiro possam permitir a 

adoção de modelos de integração e a articulação com instrumentos de planeamento. Haverá também que 

rever o contributo ativo de todos os atores que em comum têm o dever e o direito de atingir esse objetivo, 

enquanto técnicos, comunidade científica, decisores e população em geral. 
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Anexo I - Guião da entrevista a aplicar ao Grupo 1 «Administração da marina» 

Enquadramento Territorial 

1. Que alterações funcionais e estruturais considera terem sido induzidas pela construção do equipamento no 

sistema urbano? 

2. A construção da marina contribuiu para a requalificação e atratividade do município? (Escala 1 a 5) Em que 

medida? 

3. Foi possível assistir a uma revitalização das atividades económicas e sociais do território? (Escala 1 a 5) Em 

que aspetos? 

4. Qual o grau de integração que considera ter resultado com a construção da marina? (Escala 1 a 5) Porquê? 

Planeamento 

5. No seu entender o número de postos de acostagem flutuantes responde á procura que se pretende 

incentivar? 

5a. Em caso de uma saturação da oferta, prevê um cenário em que justifique necessidades de expansão da 

infraestrutura de recreio? 

5b. Como prevê que o projeto para a necessária expansão se articule com o sistema malha/ funções urbanas 

confinantes? 

Qualidade Ambiental 

6. Em que medida é que considera a atribuição do galardão de Bandeira Azul como fator de atratividade para 

os nautas? 

7. A marina possui Bandeira Azul? Em caso de resposta negativa, qual a razão? 

Turismo 

8. A construção desta infraestrutura ampliou a oferta dos bens e serviços no domínio turístico existentes?  

9. A marina contribuiu objetivamente para atenuar a sazonalidade da procura do conjunto cidade/sub-região? 

Atividades Económicas 

10. A construção da marina contribuiu para a valorização e complementaridade com outros produtos e 

serviços turísticos? Quais consegue identificar? 

11. O seu funcionamento enquanto infraestrutura de recreio tem sido compatível com as atividades 

piscatórias locais? 

12. O seu funcionamento enquanto infraestrutura de recreio tem sido compatível com atividades 

desportivas/sociais (vela, remo, windsurf)? 

Impactos Sociais 

13. De que maneira é que a construção desta infraestrutura alterou o comportamento e hábitos de lazer da 

população residente? 

14. A construção da marina gerou algum tipo de descontentamento nalgum segmento da população local? 

15. A marina garante a sua abertura à população, viabilizando o acesso e usufruto dos respetivos espaços 

públicos? (Escala 1 a 5) 



IV 

15a. Em caso de resposta negativa, quais as medidas que, na sua opinião, poderiam ser empreendidas para 

melhorar esse nível de articulação da população e dos espaços públicos confinantes onde se desenrolam as 

atividades económicas do aglomerado urbano? 

Business Plan 

16. Considera que todos os objetivos centrais foram cumpridos? (ou houve surpresas no plano de negócios 

face ao previsto inicialmente?) 

17. Em caso de resposta negativa, que ações poderiam ser empreendidas no perfil atual da marina, de  

maneira a aproximá-lo desse plano inicial? 

Considerações Finais 

18. De uma maneira geral, quais os objetivos estratégicos definidos preliminarmente no programa do 

projeto? 

19. No seu entender, a marina cumpre o papel estratégico e os objetivos para os quais foi criada? 

Perspetivas Futuras 

20. Que debilidades e limitações locais consegue identificar em relação à construção de novas infraestruturas 

de recreio no sistema urbano próximo ou sub-regional? 

21. Identifica mercado potencial que sustente a construção de novas marinas no país? 

22. Dificultando o licenciamento de marinas, o país está a perder oportunidades de desenvolvimento ou está 

simplesmente a proteger o território? 

 

  



V 

Anexo II - Guião da entrevista a aplicar ao Grupo 2 «Município»  

Enquadramento Territorial 

1. Que alterações funcionais e estruturais considera terem sido induzidas pela construção do equipamento no 

sistema urbano? 

2. A construção da marina contribuiu para a requalificação e atratividade do município? (Escala 1 a 5) Em que 

medida? 

3. Foi possível assistir a uma revitalização das atividades económicas e sociais do território? (Escala 1 a 5) Em 

que aspetos? 

4. Qual o grau de integração que considera ter resultado com a construção da marina? (Escala 1 a 5) Porquê? 

Planeamento 

5. No seu entender o número de postos de acostagem flutuantes responde á procura que se pretende 

incentivar? 

5a. Em caso de uma saturação da oferta, prevê um cenário em que justifique necessidades de expansão da 

infraestrutura? 

5b. Como prevê que o projeto para a necessária expansão se articule com o sistema malha/ funções urbanas 

confinantes? 

Qualidade Ambiental 

6. Em que medida é que considera a atribuição do galardão de Bandeira Azul como fator de atratividade para 

os nautas? (Não aplicável) 

7. A marina possui Bandeira Azul? Em caso de resposta negativa, qual a razão? (Não aplicável) 

Turismo 

8. A construção desta infraestrutura ampliou a oferta dos bens e serviços no domínio turístico existentes?  

9. A marina contribuiu objetivamente para atenuar a sazonalidade da procura do conjunto cidade/sub-região? 

Atividades Económicas 

10. A construção da marina contribuiu para a valorização e complementaridade com outros produtos e 

serviços turísticos? Quais consegue identificar? 

11. O seu funcionamento enquanto infraestrutura de recreio tem sido compatível com as atividades 

piscatórias locais? 

12. O seu funcionamento enquanto infraestrutura de recreio tem sido compatível com atividades 

desportivas/sociais (vela, remo, windsurf)? 

Impactos Sociais 

13. De que maneira é que a construção desta infraestrutura alterou o comportamento e hábitos de lazer da 

população residente? 

14. A construção da marina gerou algum tipo de descontentamento nalgum segmento da população local? 

15. A marina garante a sua abertura à população, viabilizando o acesso e usufruto dos respetivos espaços 

públicos? (Escala 1 a 5) 



VI 

15a. Em caso de resposta negativa, quais as medidas que, na sua opinião, poderiam ser empreendidas para 

melhorar esse nível de articulação da população e dos espaços públicos confinantes onde se desenrolam as 

atividades económicas do aglomerado urbano? 

Business Plan  

16. Considera que todos os objetivos centrais foram cumpridos? (ou houve surpresas no plano de negócios 

face ao previsto inicialmente?) (Não aplicável) 

17. Em caso de resposta negativa, que ações poderiam ser empreendidas no perfil atual da marina, de 

maneira a aproximá-lo desse plano inicial? (Não aplicável) 

Considerações Finais 

18. De uma maneira geral, quais os objetivos estratégicos definidos preliminarmente no programa do 

projeto? 

19. No seu entender, a marina cumpre o papel estratégico e os objetivos para os quais foi criada? 

Perspetivas Futuras 

20. Que debilidades e limitações locais consegue identificar em relação à construção de novas infraestruturas 

de recreio no sistema urbano próximo ou sub-regional? 

21. Identifica mercado potencial que sustente a construção de novas marinas no país? 

22. Dificultando o licenciamento de marinas, o país está a perder oportunidades de desenvolvimento ou está 

simplesmente a proteger o território? 

 

 


