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Nota Introdutória
Esta relatório tem em considerção o plano de atividades para o ano 2018, 

documentos esse que é aprovado em Assembleia Geral.

�   �   �

Reforço escola náutica

O ano de 2018 foi um ano extremamente positivo no balanço de contas da 
associação. O facto de termos iniados a escola náutica beneficiando da exploração Escola 
Náutica (marca Algarve Cruising Center) que permitiu-nos um encaixe significativo e um 
reforço na tesouraria da associação que agora permite-se olhar para o futuro com uma 
visão mais eclética acerca do que é a nossa missão.

Afirmámos as ações de conservação na Ilha da Culatra com a organização de 3 ações 
de limpeza/sensibilização durante o mês de Julho de 2018.

De salientar que a associação continua sem pessoal contratado pelo que as despesas 
de salários são inexistentes.  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Enquadramento Institucional

A RTV - Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos é uma associação sem fins 
lucrativos que conta na sua génese com um conjunto de pessoas relacionadas 
profissionalmente com a formação, turismo náutico e investigação, nas mais diversas 
áreas do saber, e que do ponto de vista pessoal partilham uma paixão comum pelos mares 
e uma preocupação com a conservação da natureza.  Apesar de recente, a aECO tem pólos 
de acção diversificados podendo os seus objectivos ser sistematizados da seguinte forma:

1 Organizar e promover acções de carácter formativo, de forma isolada ou em 
parceria com entidades relevantes,  nas seguintes áreas: conservação, biodiversidade, 
sistemática, recursos naturais, ecoturismo e  turismo da natureza, empreendedorismo 
responsável e sustentabilidade, métodos e técnicas de investigação, recolha e análise de 
dados,  bem como outras que se revelem pertinentes no âmbito dos diversos projectos 
englobados nas alíneas anteriores.

2 Apoiar a produção e divulgação de conhecimento científico relacionado com 
os oceanos e as comunidades que nele se baseiam, através, designadamente, da cedência 
de infra-estruturas, equipamentos, materiais e recursos humanos necessários para a 
prossecução de projectos de investigação;

3 Promover  turismo científico ou de conhecimento, responsável e sustentável, 
com vista a sensibilizar para a importância da gestão e desenvolvimento sustentável dos 
recursos hídricos e das comunidades autóctones directamente ou indirectamente 
dependentes de actividades piscatórias;

4 Realizar projectos de voluntariado e/ou enriquecimento curricular, que 
visem exclusivamente ou em paralelo com outros temas, a protecção e conservação da 
natureza, assentes numa política de concertação entre entidades públicas e privadas, com 
vista à definição de objectivos, organização, cedência de recursos e avaliação de 
resultados.  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Análise de desempenho em 2018

Apresentação de resultados

A Associação organizou durate o ano de 2018 quarenta e duas certificações náuticas. 
Sendo duas delas certificações à vela e as restantes de VHF e Powerboat.

A Associação realizou 3 campanhas e limpeza na Ilha da Culatra. Ao longo das diversas 
ações, os jovens tiveram ainda oportunidade descobrir a Universidade do Algarve e a sua 
oferta educativa, participar em batismos de vela promovidos pelo Ginásio Clube Naval de 
Faro e de pôr as “mãos na massa” num workshop de cataplana algarvia com o apoio da 
Tertúlia Algarvia e da Região de Turismo do Algarve. Também a Câmara de Faro apoiou a 
campanha.
«Todos os anos fazemos uma viagem de voluntariado para trabalhar numa causa social ou 
ambiental e este ano foi, realmente, uma experiência única. Aprendemos muito sobre a ria Formosa 
e sobre a importância de proteger os ecossistemas. É preciso continuar este trabalho de limpeza de 
sensibilização, estou certa que para o ano, outros grupos quererão juntar-se a esta causa também», 
segundo Flore Semaille, dos escuteiros belgas.
Os jovens agradeceram «a oportunidade de intervir num território tão especial e, 
sobretudo, ao Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira e à Associação de Moradores da 
Ilha da Culatra (AMIC) por os terem recebido de braços abertos».  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Apoios / Parceiros

A Associação não tem apoio financeiro de nenhuma entidade. Somos uma associação que 
tem receitas próprias e que depende apenas de trabalho voluntário.
Este ano iremos candidatar-nos a financiamento para o projeto “Crescer pelo Mar” à 
Fundação Oceanos Azeul . Oceanário de Lisboa e à Fundação Montepio.
Paralelamente já contactámos algumas empresas que se mostraram interessadas em 
parcipar num mecenato para o apoio ao projeto “Crescer pelo Mar”

A Associação tem como parcerios institucionais as seguintes entidades:
• AMIC - Associação de Moradores da Ilha da Culatra
• Universidade do Algarve - protocolo estabelecido em 2015
• Ginásio Clube Naval de Faro
• Munícipio de Faro
• Fagar
• Capitania de Olhão
• Tertúlia Algarvia  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Recursos
Humanos
Todos os que colaboram nesta associação são voluntários. 
No verão iremos contratar 1 técnico para apoiar nas ações de limpeza da Ilha da Culatra.

Materiais
A Associação utiliza duas embarcações de recreio para dar apoio às atividades formativas. 
As referidas embarcação são cedidas pelos proprietários a título gratuito.
A cedência das referidas embarcações não tem período de duração.

A Associação apenas possui material de escritório, sendo o espaço utilizado para escritório 
um espaço cedido pelo Presidente da Direção - Ricardo Barradas.
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Propostas para o ano 2019

Temos como objetivo central a afirmação da escola náutica pois acreditamos que estamos a 
formar nautas com um método prático, orientado para a segurança, mas também com 
uma abordagem consciente do impacto negativo que os utilizadores podem ter se não 
houver consciencialização ambiental, cívica e social.
A escola náutica garante-nos uma importante fatia do orçamento anual. 

Pretendemos ainda fazer 5 campanhas de limpeza na Ilha da Culatra que têm duplo 
objetico:
1- limpar (em particular os plásticos)
2- sensibilizar a comunidade local para a questão do uso abusivo dos plásticos

No ano de 2019 queremos dar início ao projeto “Crescer com o Mar” - em anexamos.

Pretendemos fazer 5 apresentações nas escolas acerca do impacto dos plásticos nos 
oceanos. À data da elaboração deste relatório temos 3 ações em escolas agendadas.
Anexamos o cartaz do projeto “Oceanos de plástico”.
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