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Nota Introdutória 
 

O presente relatório sumaria as atividades realizadas no decorrer do ano de 2018.  A sua 

redação foi da responsabilidade conjunta dos elementos a colaborar em cada uma das áreas e a 

sua aprovação realizada em Assembleia Geral.  

Por forma a facilitar a apresentação e validação dos resultados alcançados durante o 

período em análise, a informação está dividida nas três grandes áreas de atuação da aECO, a 

saber: Formação Náutica; Sensibilização e  Conservação e Apoio à Investigação. Em cada uma 

destas áreas são detalhadas as atividades realizadas e é apresentado um plano de atuação para 

o ano de 2019.  

No final do documento é feito um balanço crítico onde são identificadas necessidades de 

intervenção transversais à associação. Este último sumário resulta de um processo de 

inventariação realizado junto das várias equipa de trabalho, internas e externas.  

 

     

 

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 ação diversificados podendo 

os seus objetivos ser sistematizados da seguinte forma: 
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1 Organizar e promover ações 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 projetos 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 projetos 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 diretamente ou indiretamente 

dependentes de atividades piscatórias; 

 

4 Realizar projectos de voluntariado e/ou enriquecimento curricular, que visem 

exclusivamente ou em paralelo com outros temas, a proteção e conservação da 

natureza, assentes numa política de concertação entre entidades públicas e 

privadas, com vista à definição de objetivos, organização, cedência de recursos e 

avaliação de resultados.  
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Apresentação Resultados 2018 
 
 
FORMAÇÃO NÁUTICA 
 
Escola Náutica 
 

Este foi indiscutivelmente um ano crucial para as atividades relacionadas com a formação. 

Após o lançamento em 2016 da nossa escola náutica e a criação de uma marca específica 

(Algarve Cruising Center) por forma a possibilitar a segmentação da formação técnica face às 

restantes atividades da aECO, o ano de 2018 trouxe a validação dessa estratégia.  

Assim, a marca Algarve Cruising Center começou a dar durante os anos de 2018 os 

primeiros sinais de sucesso no mercado com a realização de a realização de 42 certificações 

náuticas. Sendo duas delas certificações à vela e as restantes de VHF e Powerboat. O potencial 

de atuação na área da formação náutica foi claramente maximizado com o lançamento desta 

marca, já que permite do ponto de vista da comunicação e marketing desenvolver materiais e 

campanhas específicos e adaptados às necessidades dos potenciais participantes.  

Operacionalmente beneficiámos ainda durante 2018 da possibilidade de utilizar uma sala 

de formação através de cedência gratuita por parte de um dos nossos associados.   

Do ponto de vista financeiro a realização destas ações trouxe um retorno positivo que 

poderá sustentar alguns investimentos durante o ano de 2019. Não obstante começa a tornar-se 

evidente que o crescimento, ainda que orgânico, desta área de atuação carece da contratação de 

recursos humanos.  

Assim sendo em 2019, pretende-se ampliar esta área através da contratação de recursos 

humanos especializados, do estabelecimento de novas parcerias ou aprofundamento das 

existentes (Ex. Ginásio Clube Naval de Faro) e do lançamento de novos cursos.  

 

 
Crescer pelo Mar 
 

Este projeto resulta de uma parceria com a Associação de Proteção à Rapariga e à Família 

(APRF) e tem como objetivo oferecer treino de vela e de mar a um grupo de 12 raparigas 

sinalizadas por esta associação.  



 

RTV - AECO RELATÓRIO DE ATIVIDADE  PÁGINA 5 DE 24 

Apesar de a sua concretização estar planeada para o ano de 2019, toda o planeamento e 

desenvolvimento iniciais foram realizados durante 2018 e devem por isso ser integrados neste 

balanço de atividades e resultados. As atividades realizadas contemplaram assim, para além da 

idealização e desenvolvimento de materiais como a memória descritiva do projeto (em anexo), o 

contato a potenciais parceiros, estabelecimento de parcerias, bem como a candidatura a 

financiamentos e outros apoios que viabilizem o projeto do ponto de vista económico. Podemos 

destacar os contatos feitos o Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul, com a instituição 

bancária BPI, Fundação Montepio e a Maritime Educational Foundation. Até ao momento não são 

ainda conhecidos resultados destas diligências. Contudo, estamos certos que mesmo que os 

pedidos de apoio financeiro não sejam bem-sucedidos nesta fase, contribuíram de uma forma 

positiva para a associação permitindo-lhe aumentar a sua notoriedade junto de um público 

relevante na área da intervenção social. 

Em 2019 o grande objetivo é indubitavelmente executar esta edição inaugural do Crescer 

pelo Mar, afinando estratégias e identificando áreas de melhoria.  

 

 

SENSIBILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO  

 
Educação para a Cidadania 

Nesta área foram preparadas e lançadas durante o ano de 2018 um conjunto de ações de 

sensibilização para a necessidade de conservação dos oceanos em escolas regionais do ensino 

preparatório. Novamente estas atividades apesar de planificadas e organizadas no último 

semestre de 2018, vão ser realizados no primeiro semestre de 2019.  

A receptividade a estas ações foi bastante elevada estando programas até ao momento da 

redação do presente relatório (janeiro, 2019), visitas que possibilitarão o alcance de cerca de 200 

alunos.  O cartaz que utilizámos para promoção destas atividades pode ser encontrado em anexo.  

Para além da realização destas atividades programas, faz parte dos objetivos do próximo ano a 

extensão destas atividades ao ensino primário.  
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Educação para o Mar 

Para sensibilizar os mais jovens sobre a necessidade de conservar e proteger os oceanos, 

lançamos em 2018 um conjunto de ações que procuram aproximar os jovens do mar através de 

atividades lúdico-pedagógicas. Sob o pretexto da adquirir novas competências náuticas e sociais 

os jovens são convidados a integrar uma aventura à vela nas águas abrigadas e protegidas do 

parque natural da ria Formosa. Apesar do lançamento destas ações ter decorrido em 2018, a 

primeira edição experimental vai realizar-se em 2019.  

Em 2019 pretende-se estender estas ações a um público internacional e intensificar a 

componente pedagógica através da dinamização complementar de mini-ações de conservação  

no decorrer destas atividades.  

 

 

Ações de conservação  

Vista deste a génese da associação com a sua principal área de atuação, a conservação foi 

novamente alvo de uma grande aposta por parte da equipa. Realizámos durante 2018 duas 

grandes ações de conservação na Ilha da Culatra que culminaram com a recolha de  5 mil litros 

de lixo.  Destes, um total de 3 mil diziam respeito a plásticos variados, placas de esferovite e 

embalagens de metal.  

No decorrer de 2018 foi ainda executada uma candidatura à European Outdoor 

Conservation Association com o objetivo de ampliar as ações de conservação planeadas para 

2019. Assim para além da limpeza das áreas circundantes da vila da Culatra, a concretização 

deste apoio financeiro poderá permitir incluir ainda limpeza subaquática e a extensão da 

campanha de sensibilização paralela às cidades de Faro e Olhão através da realização de uma 

exposição de fotografia e comunicação em pequenas superfícies comerciais.  

Para o próximo ano pretende-se aumentar o número de ações, com o objectivo ambicioso 

de angariar um total de 450 voluntários, somando os vários dias das ações.  

 

APOIO À INVESTIGAÇÃO 
Durante 2018 não foram realizadas ações de apoio à investigação. O planeamento para 

2019 inclui a prossecução de um plano de investigação na área da sensibilização com uma 
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investigadora atualmente integrada no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

em parceria com a Nudge Portugal (sujeito a confirmação).  

Balanço Crítico 
 

Dado o retorno financeiro que a escola náutica trouxe durante o ano de 2018, acreditamos 

que esta deverá ser uma aposta forte em 2018. Apenas destas forma será possível incrementar o 

património da associação e gerar liquidez financeira que possibilite o financiamento de novos 

projetos.  

Para além de todas as atividades previamente identificadas, cuja relevância é indiscutível, 

foi ainda identificada a necessidade de aumentar o número de associados, recrutando massa 

crítica fundamental para a associação especializar-se e aprofundar a sua atuação nas diversas 

áreas. Assim faz parte da planificação de 2019 endereçar convites específicos a novos 

associados com atividade profissional relevante na área do mar. Não obstante, por forma a 

dereçar esta necessidade identificada foi lançado durente 2018 um novo website www.a-aeco.org, 

que se espera vir a dar maior visibilidade à nossa associação e ações.  

Por fim, existe um projeto que tem vindo a ser adiado por falta de recursos e que se espera 

ver concretizado durante o ano de 2019. Este projeto ainda por batizar, diz respeito à 

inventariação de história relacionadas com o mar e com pessoas cujo percurso individual está 

intimamente ligada ao mar e publicação de uma série de vídeos ou de um livro (a definir). 

Acreditamos que o património cultural imaterial que nos liga ao mar é uma parte importante da 

história da região e do país, que importa preservar e valorizar.  
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Anexos 
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Memória descritiva projeto Crescer pelo Mar 
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CRESCER pelo MAR 
MEMÓRIA DESCRITIVA 
 Fevereiro, 2019 

 

  

Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos 
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• SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Objetivo 
O projeto Crescer pelo Mar pretende oferecer treino de vela e de mar através de uma metodologia abrangente 

que possibilite ao grupo de trabalho capitalizar a experiência para atividades de lazer, competição ou mesmo 

como formação profissionalizante. Paralelamente pretende-se promover a valorização pessoal dos 

participantes através do aprofundamento das interpessoais entre a equipa e o estabelecimento de novas 

relações sociais com parceiros e outras entidades na envolvente do projeto.  

 

Principais atividades 
Treino de vela cruzeiro com abordagem à vela ligeira, náutica de recreio e atividade marítimo-turística. 

Participação em 3 regatas do circuito ORC. 

Expedição à vela ao Guadiana ou a Cádiz. 

 

Promotores 
§ Raparigas entre os 14 e os 18 anos - Casa de Protecção à Rapariga - Faro. 

§ Algarve Cruising Center – Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos 

 

Parceiros  
§ Ginásio Clube Naval de Faro  

§ Condor de Vilamoura 

§ Universidade do Algarve 

 

  

AECO 
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• INTRODUÇÃO  
 

O papel central que a atividade física pode desempenhar ao nível do desenvolvimento pessoal e da integração 

social é inquestionável. Com efeito, as atividades físicas e desportivas podem ser utilizadas de forma eficaz 

para promover a educação e o treino orientados e inclusivos, desempenhando simultaneamente um papel 

facilitador da construção da autonomia e desenvolvimento da personalidade dos jovens (D’Isanto, 2016).  

Sendo amplamente reconhecido que as atividades físicas, sobretudo aquelas que se desenrolam ao ar livre, 

são determinantes para uma formação equilibrada e em equilíbrio com a natureza, propomos um novo modelo 

educativo através do projeto Crescer pelo Mar. O plano de trabalho subjacente integra atividades práticas no 

mar com momentos formativos mais formais em sala.  

 

Assim, para trabalharmos competências técnicas relacionadas com atividades náuticas, mas também outros 

aspetos necessários para a valorização pessoal e social das participantes, desenvolvemos um plano de 

conteúdos abrangente. A par de conhecimentos técnicos relativos a uma dimensão que pode ser designada 

como “saber fazer”, através da qual pretendemos aumentar o potencial de integração destas jovens no 

mercado de trabalho; associámos um conjunto de conteúdos relativos ao “saber ser”. Nesta última dimensão 

integrámos temas como o património histórico-cultural, ambiental e gastronómico do Algarve.  

Do ponto de vista do mercado a pertinência da aposta no setor do Mar é inquestionável. Com efeito, a 

tendência de crescimento do setor na região do Algarve é clara, sobretudo ao nível do incremento da oferta 

privada, nomeadamente no setor marítimo-turístico. Institucionalmente, o reforço do papel do turismo náutico 

na região pode ser ilustrado com a aposta concertada em novos projetos como a estação náutica do Baixo 

Guadiana. Este “projeto transfronteiriço” conta com o apoio determinante da Região do Turismo do Algarve 

(RTA) e contribuirá certamente para captar novos visitantes para os territórios alvo. Outro exemplo claro desta 

aposta provém da Câmara Municipal de Lagos que promoveu já em 2019, um seminário especificamente 

direcionado para o Turismo Náutico e Marketing Territorial. 

 

Perante o potencial da náutica que é vista como “domínio com maior capacidade de potenciar uma fileira 

económica, fruto da multiplicidade de produtos e serviços, intermédios e finais” (Perna, 2016), acreditamos que 

o impacto positivo do projeto Crescer pelo Mar ultrapassa as mais valias pessoas e profissionais para as 

participantes. Este projeto pode constituir-se como o primeiro passo para uma nova abordagem ao setor do 

mar na região, que além de sustentar o seu desenvolvimento económico em torno das atividades náuticas 

possíveis devido às suas condições climatéricas e geográficas privilegiadas, poderá assumir-se como um 

centro de confluências das principais atividades a nível mundial no setor.  
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Inspiração 
O presente projeto tem como referência o projeto Scaramouche (Greig City Academy), que tem vindo a dar 

treino intensivo de vela/regata a jovens ingleses sinalizados ou em situação de risco. 

O êxito deste projeto tem-lhe dado considerável visibilidade pelo que os jovens participantes têm vindo a ser 

convidados para participar regularmente em palestras (e.g., Salão Náutico de Southampton), ações de 

formação e entrevistas em escolas, jornais e televisões (entrevista BBC aqui>>). Deve referir-se anda que ao 

longo deste percurso o grupo conseguiu ser integrado na famosa regata FasNet.Mas talvez o mais 

interessante sinal de reconhecimento da performance deste grupo junto da comunidade de velejadores, 

associações e entidades públicas e privadas, foi a a atribuição pela Royal Yachting Association do título 

Yachtsman of the Year a um dos participantes, Montel Jazz. Esta nomeação culminou com a proposta da sua 

integração na equipa de vela Hugo Boss, uma equipa de referência mundial no mundo da vela. 

 

Contexto  
Em consonância com os pressupostos da lei de bases do sistema educativo, o presente projeto pretende 

capitalizar o reconhecimento da necessidade de “construção de uma consciência ecológica conducente à 

valorização e preservação do património natural e cultural”. Assim, o extraordinário parque natural da ria 

Formosa, surge como o cenário ideal. As mais valias que este cenário apresenta para a realização de 

atividades formativas e de treino é indiscutível, podendo-se alternar entre as águas abrigadas do sistema 

lagunar e o oceano atlântico que abre as portas ao mar mediterrâneo. Por outro lado, a riqueza do ponto de 

vista da biodiversidade que este património natural enceta favorecerá certamente o desenvolvimento de uma 

consciência coletiva no grupo quanto à importância da sua proteção e preservação.  

Por fim, não podemos descurar o contexto social que atualmente se vive em que é necessário contrariar 

concepções misóginas da sociedade e visões redutoras das possibilidades da identidade de género. Dar 

visibilidade ao processo de capacitação profissional de um grupo de jovens num setor tão masculinizado como 

o mar, contribuirá certamente para a melhoria da arquitetura social como um todo, favorecendo a criação de 

uma sociedade mais igualitária e justa.  

 

Atores principais 
A Associação de Proteção à Rapariga e à Família (APRF) foi criada em 1934 e tem como missão proteger e 

promover os direitos de jovens raparigas e apoiar e capacitar as famílias, respeitando as diferenças. 

Como visão para o futuro a APRF destaca: 
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– Ser uma instituição global, plural e coesa, reconhecida como referência em termos da qualidade da sua 

intervenção junto dos técnicos da área, da sociedade civil e da tutela, assumindo-se como referencial ao nível 

do acolhimento de jovens em situação de perigo, da qualificação dos seus ativos e gestão de recursos; 

– Ser uma instituição fortemente implicada com os agentes sociais, económicos e culturais e reconhecida 

como parceiro fundamental para o desenvolvimento regional, nacional e internacional; 

– Ser uma instituição de referência ao nível da inclusão social e inovadora no campo da formação e 

participação dos seus públicos alvo, internos e esternos, e vista por eles como prestando um serviço 

adequado, inclusivo e de qualidade 

 

O grupo de trabalho integra 12 jovens em situação de risco com idades compreendidas entre os 14 e 18 anos 

selecionadas pela APRF para beneficiar deste projeto.  

 

Experiência  
A RTV-Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos tem vindo a realizar desde 2010, atividades 

com jovens integrados em escolas na região do Algarve, mas também com adolescentes portugueses e 

estrangeiros. As nossas atividades estão organizadas em três áreas distintas, a saber: Para jovens temos vindo 

a desenvolver Formação Náutica através de cursos de vela e outros programas de atividades educativas 

durante períodos de férias escolares; ao nível da Sensibilização e Conservação as ações de limpeza de praia 

que realizamos anualmente no coração do parque natural da ria Formosa, são indiscutivelmente as que têm 

maior notoriedade, mas estamos também a organizar atividades de sensibilização em escolas da região sob o 

tema “O Oceano e o Plástico”; por fim,  no que diz respeito a atividades de Apoio à Investigação trabalhamos 

sobretudo com investigadores, apoiando a recolha de amostras ou outros dados.  

Por forma a otimizar o esforço de comunicação e marketing nas atividades formativas junto da população 

adulta, a nossa associação comercialmente a marca Algarve Cruising Center. Concomitantemente acreditámos 

essa marca como membro da International Yacht Training, e constituímos assim a primeira delegação 

portuguesa desta escola internacional. 

Por fim, deve salientar-se que a aECO procura incrementar as suas competências através do estabelecimento 

e manutenção ativa de parcerias com entidades relevantes. Neste domínio temos a Universidade do Algarve, 

com quem colaboramos ativamente em projetos de conservação e de investigação, por exemplo através de 

saídas de campo ou mesmo apoio logístico a equipas de investigação e investigadores.  
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• APRESENTAÇÃO 
 

A proposta do projeto Crescer pelo Mar é simples: fazer através do ensino da vela e atividades 

complementares, um grupo de jovens crescer com e para o mar. Contudo, apesar de simples e claro na sua 

missão, a realização deste projeto requer naturalmente o envolvimento de uma comunidade que ultrapassa os 

participantes. É necessário que formadores, outros tutores e professores do ensino curricular colaborem por 

forma a possibilitar a integração e complementaridade das experiência e resultados formativos. 

Neste sentido, o programa de conteúdos do projeto Crescer pelo Mar e que de seguida se apresenta, foi 

desenvolvido por forma a garantir simultaneamente a articulação com áreas curriculares (ex. Biologia, 

Educação Física, Matemática, Física, Geografia), integrando esses conteúdos nas suas atividades.  

Não menos importante para o sucesso do projeto é o desenvolvimento de competências, “não técnicas” como 

o espírito crítico, a capacidade de liderança e comunicação.  

Pretendemos estimular as participantes a desenvolver competências pessoais que acreditamos serem 

determinantes para a sua integração no mercado de trabalho, mas também para uma vida pessoal plena, onde 

se sintam motivadas e capazes para exercer a sua cidadania de forma ativa e consciente do ponto de vista 

social e ambiental.  

Por outro lado, guiados por uma teoria da aprendizagem pela experiência (Experiential Learning) não 

ignoramos a experiência subjetiva no processo de aprendizagem, reconhecendo a forma como os fatores 

ambientais e emocionais podem interferir no processo de aprendizagem. Neste sentido, propomos que o 

envolvimento das participantes seja feito através do balanço cuidado entre aprendizagens formais e tempos 

úteis de empenhamento motor. Acreditamos que desta forma será possível contribuir de forma mais eficaz 

para a consolidação de competências e de autonomia dos participantes, equilibrando assertivamente zonas de 

conforto e de e aprendizagem efetiva. Este método defende a) que deve ser valorizado o papel do erro como 

elemento integrante e fundamental no processo de aprendizagem; b) que sejam incrementados os tempos de 

empenhamento motor (TEM); c) que o processo de descoberta seja estimulado e guiado de forma consistente 

mas apenas como forma de alcançar estadios de autonomia mais elevados; d) preterindo o “telecomandado” 

em favor uma estratégia mais de coaching. 
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Conteúdos 

 
Como âncora do projeto, a componente relacionada com as at iv idades náut icas e tre ino de vela 

cruzeiro beneficiarão de 30 sessões / treinos práticos com duração de 8 horas cada sessão. Após o percurso 

formativo inicial pretende-se assim, que o grupo tenha autonomia no governo de embarcações e participe 

numa expedição de Mar - Rio Guadiana. Esta formação contemplará: 

•	Navegação, VHF, manutenção e marinharia - conteúdos programáticos do curso de International Crew e 

Flotilla Skipper (IYT). Possibilidade de alcançar certificação IYT para ingressar no mercado de trabalho; 

•	Vela ligeira –governo de uma embarcação à vela e treino específico de afinação de velas e estabilidade, 

trabalhados em embarcações menores. Atividade em parceria com o Ginásio Clube Naval de Faro; 

•	  Busca e salvamento – conhecer a rotina de embarcações de busca e salvamento. Atividade em parceria 

com Capitania de Olhão / Marinha; 

•	Possibilidades de formação superior ao nível do mar – apresentação de projetos científicos e relacionados 

com o Mar.  Atividade em parceria com a Universidade do Algarve / CRIA ou CCMAR. 

 

Naturalmente interligado com o bloco de conteúdos anterior, a componente relativa aos tre inos de 

especial ização tem como objetivo especializar o grupo em diferentes áreas, entre as quais podemos dar 

como exemplo: 

Boat Manager - Organização de todas as tarefas de preparação e manutenção da embarcação e materiais em 

boas condições de funcionamento. Responsável por logística e organização das saídas de mar. 

Skipper- O skkiper é o responsável por tudo o que se passa a bordo. É o skipper que comanda a embarcação 

a todos os níveis. 

Marinheiros - Existem diferenças funções entre os tripulantes. Desde o manuseamento das velas, 

comunicações a bordo, mecânica e navegação.  

Media e comunicação - Estes serão os elementos que farão a ligação com o exterior. Serão os responsáveis 

por captura de vídeo e imagem, edição de vídeo e imagem, elaboração de notas de imprensa e gestão de 

redes sociais. 
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As at iv idades parale las de capacitação pessoal e valor ização socia l contabilizam um total de 10 

sessões com uma carga horária de 5 horas. Dado que integrar sucesso um grupo de jovens inexperiente na 

prática de vela ou outras atividades náuticas, será um desafio, pretendemos minimizar o potencial de 

abandono. Este trabalho será feito através do reforço da componente social, estimulando dinâmicas de grupo 

com a realização de atividades paralelas. O programa contempla assim workshops de fotografia, de mariscar, 

participação ativa em sessões de apresentação do projeto em escolas e, até sessões mais formais de 

marketing pessoal onde serão trabalhas questões como técnicas de comunicação, liderança e assertividade 

ou presença e estilo pessoais.  

 

Por fim, ao nível da sensibi l ização ambiental e conservação do patr imónio natural, irão ser 

realizadas sessões de apresentação temáticas visando por exemplo os cavalos marinhos na ria Formosa ou 

outras saídas de campo para conhecer projetos de conservação ativos na região (e.g., ALDEIA – RIAS).  

 

 

Sumário de at iv idades:  

•	 treino de vela cruzeiro 

•	 treino de vela ligeira 

•	 treino de Powerboat 

•	aulas de navegação 

•	aulas de marinharia 

•	aulas de media e comunicação 

•	visita de estudo ao RIAS 

•	visita de estudo à Universidade do Algarve - Prof. Miguel Correia | Cavalos Marinhos 

•	workshop de gstronomia | Manuel Alentejano - Ilha da Culatra 

•	visita à Culatra - a ostra da Culatra | Silvia Padinha 

•	aulas de marketing pessoal 

•	saída de mar com embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos - atividade em parceria com a Marinha 

/ Capitania do Porto de Olhão 

•	saída de mar no Condor de Vilamoura 

•	3 jantares convívio 

 

 

Cronograma  
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Início do projeto: setembro de 2019 

Sessões com frequência semanal (Sábados ou Domingos) 

 

2019 2020 

4º trimestre 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Início projeto Workshops vela Workshops de vela -nível 

intermédio 

Sessões de 

especialização 

Sessões de 

familiarização 

Sessões técnicas Aulas teóricas - 

preparação expedição ao 

Guadiana 

Expedição ao Guadiana 

Atividades de 

envolvimento 

Atividades sociais 

(Colaboração 

comunidade Culatra) 

Participação em regata Participação em regata 

Workshops 

especializados  

Atividades paralelas: 

gastronomia e fotografia 

Sessões de 

comunicação em escolas 

Sessões de 

comunicação em 

empresas 
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• AVALIAÇÃO  
 

O sucesso do projeto está naturalmente dependente do cumprimento de um conjunto de objetivos gerais 

como o (1) aquisição de competências chave para integração profissional no setor do mar; (2) valorização 

social das participantes através do desenvolvimento de competências pessoais; (3) sensibilização do público 

em geral para a premência do setor do mar na região, para a necessidade proteção e conservação ambiental e 

por fim para as questões de desigualdade de género.   

Por outro lado, a implementação bem sucedida do projeto tem inerente a realização de um conjunto de ações 

concretas, como a (1) participação em 2 regatas circuito Algarve; (2) expedições à vela (rio Guadiana, Sagres, 

Cádiz); (3) sessões de apresentação do projeto em Escolas; (4) pelo menos duas certificações náuticas 

internacionais; (4) presença em meios de comunicação regionais.  

Se do ponto de vista prático podemos facilmente avaliar a realização destas últimas atividades, a validação do 

cumprimento dos objetivos gerais é mais difícil de medir.  Como resultado o relatório final do projeto contempla 

um estudo qualitativo realizado junto das participantes, mas também de outros atores chave, pertencentes por 

exemplo à APRF ou às entidades parceiras.  

 

 

Acreditamos que a definição clara dos objetivos e outputs a atingir com este projeto permitirá compreender 

melhor a abrangência e impacto que o mesmo terá, mas também proporcionar um método claro e inequívoco 

para aferir o seu sucesso, suportando a sua expansão tanto através do lançamento de novas edições como da 

integração de outros grupos e populações como beneficiários.  
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Cartaz Atividades Educação para a Cidadania 
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Brochura Atividades Educação para o Mar 
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Clipping Atividades Conservação 
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