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Estação Náutica Lago de Alqueva - Moura 

Produto a desenvolver 

NÁUTICA 
NÁUTICA DE RECREIO E NÁUTICA DESPORTIVA 

 
 



 
 
 
 

Estação Náutica Lago de Alqueva - Moura 

Outros produtos associados 

 Pedestrianismo 

BTT Observação 
aves 

 Ciclo 
turismo 

 Gastronomia,  
vinhos e azeite 

Touring cultural 
e paisagístico 

 Caravanismo 

 Dark Sky 



 
 
 
 

Turismo Náutico 

O que vamos fazer? 
 

Desenvolver uma rede de atuação conjunta 
que agregue, fomente e consolide as 

competências do concelho de Moura no setor 
da Náutica, construindo uma oferta integrada, 
competitiva e credível que promova o destino, 
fazendo das atividades náuticas um motor do 

desenvolvimento turístico. 

Estação Náutica Lago de Alqueva - Moura 



  

 
 
 
 

Proposta de valor da Estação Náutica  

Atividades 

turísticas e 

de lazer 

Eventos, 

promoção e 

marketing 

Atividades 

de suporte 

Educação e 

formação 

Gestão, 

segurança 

e proteção 

Produtos 

e Serviços 
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Áreas de 

atividade 

 

Produtos e serviços 
 

Utilizadores 

Atividades 

turísticas e de 

lazer 

Cruzeiros fluviais 

Pesca 

Windsurf, vela, canoagem, remo, padlle 

nautas turistas 

nautas locais 

nautas desportistas 

Atividades de 

suporte 

Instalação de equipamentos flutuantes 

Alojamento, restauração e comércio 

Oficinas de reparações 

Pontos de abastecimento 

nautas turistas 

nautas locais 

nautas desportistas 

Eventos, 

promoção e 

marketing 

Organização e acolhimento de eventos náuticos 

Ações de promoção e comunicação 

Iniciativas de marketing e publicidade 

nautas turistas 

nautas locais 

nautas desportistas 

comunicação social 

Atividades de 

educação e 

formação 

Realização de atividades náuticas possíveis de integrar 

a oferta do desporto escolar 

Ações para captação de novos nautas 

crianças e jovens, 

nautas locais 

Gestão, 

segurança e 

proteção 

  

Gestão das infraestruturas e equipamentos de apoio 

náutico 

Serviços de segurança 

Serviços de busca e salvamento 

nautas turistas 

nautas locais 

nautas desportistas 



 
 
 
 

Infraestruturas e equipamentos  
Estação Náutica Lago de Alqueva - Moura 

Infraestruturas Equipamentos /Serviços Estado atual 
Condições de 

acesso 
Tipos de 
públicos 

Época do 
ano 

Spot Âncora           

Centro Náutico de 
Moura/Alqueva 

Cais, rampa de acesso existente 

Boas 
   
  
  nautas locais, 

turistas e 
desportistas; 
caravanistas 

  
  

Todo o 
ano 

  
  
  
  

Edifício de receção e espaço 
para Clube Náutico 

em projeto 

Espaço de reparações em projeto 

Parque de merendas em projeto 

ASA - Parque de autocaravanas em projeto 

Piscina flutuante 
Parque de estacionamento 
embarcações e viaturas 

em projeto 

Ponto de reabastecimento de 
veículos elétricos 

em projeto 

Spots Complementares     

Estrela – Aldeia 
Ribeirinha 

Cais existente 

Centro Náutico da Estrela existente 

Razoáveis 
Polidesportivo / Parque infantil existente 

Parque de merendas existente 

Cais da Barca 
Ponto de amarração, parque 
de merendas, ASA, ecopista 

a instalar Boas 

Centro de Remo do 
Ardila 

 Antigas instalações da ETA existente  Difíceis 
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Atividades / Serviços Náuticos  



 
 
 
 

Outras atividades  

Estação Náutica Lago de Alqueva - Moura 

Entidades Data Anos de realização 

Eventos /Produtos complementares organizadoras de realização 2018 2019 2020 

Festival do Peixe do Rio e do Pão CMMoura junho X 

Olivomoura - Feira Nacional de Olivicultura 

CMMoura maio X X 

Feira do Artesanato CMMoura setembro X X X 

Semana do Património CMMoura maio X X X 

Percursos de Natureza (BTT; Passeios 
Pedestres; Orientação; Obervação de 
aves) 

Parceiros 
Privados/Herdade da 

Contenda 

fevereiro - junho 
setembro - outubro 

X X X 

Realização de visitas guiadas ao Centro 
Histórico de Moura 

CMMoura todo o ano X X X 



 
 
 
 

• Monitorização e acompanhamento das condições da água do 
Alqueva; 

• Elaboração do Plano Municipal para a Sensibilização Ambiental; 
• Ação relativa à reciclagem dos óleos das embarcações; 
• Instalação de painéis solares para aquecimento de águas 

sanitárias; 
• Instalação de ecopontos para recolha de resíduos sólidos urbanos; 
• Funcionamento de um sistema eficaz de recolha periódica dos 

resíduos sólidos urbanos. 
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Sustentabilidade ambiental 



 
 
 
 

Participação e acesso das comunidades locais  
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• Elaboração de um Programa de atividades lúdicas e 
formativas ligadas à água; 
 

• Realização de Ateliers de Verão de desportos náuticos;  
 

• Incentivo à expansão do desporto escolar à náutica de 
recreio. 


