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Projeto “Internacionalizar + Estações Náuticas do Alentejo” 

Autarquia assinou protocolo com a Sines Tecnopolo e a 

ADRAL para internacionalizar a Estação Náutica de Monsaraz


AGENDA CULTURAL

abril / maio


O Município de Reguengos de Monsaraz 

assinou um protocolo com a Sines 

Tecnopolo – Associação Centro de 

Incubação de Empresas de Base Tecnoló-

gica Vasco da Gama e a ADRAL – Agência 

de Desenvolvimento Regional do Alente-

jo para o desenvolvimento do projeto 

“Internacionalizar + Estações Náuticas 

do Alentejo”. Este projeto resulta de uma 

candidatura aos fundos comunitários 

com um valor de investimento de cerca 

de 360 mil euros que vai ser apoiada a 85 

por cento pelo Portugal 2020. 

Desta forma pretende-se promover a 

valorização e a internacionalização 

conjunta das estações náuticas do 

Alentejo, nomeadamente as de Monsa-

raz, de Alqueva – Moura, de Sines, de 

Avis e de Odemira, para aumentar as 

receitas turísticas das empresas que as 

integram. O projeto vai estimular inicia-

tivas coletivas inovadoras através do 

desenvolvimento de processos colabora-

tivos e partilha de conhecimento para a 

internacionalização, desenvolver meca-

nismos inovadores na prospeção, conhe-

cimento e acesso a novos mercados 

internacionais e a promoção internacio-

nal dos destinos turísticos associados às 

estações náuticas do Alentejo. 

A Estação Náutica de Monsaraz foi certi-

ficada no ano passado pela Fórum 

Oceano – Associação da Economia do 

Mar, que é uma associação para o desen-

volvimento do cluster do mar e que 

lançou o projeto que promove, desenvol-

ve e certifica as estações náuticas em 

Portugal, no âmbito da FEDETON – 

European Federation of Nautical 

Tourism Destinations. As estações 

náuticas são constituídas por uma rede 

de oferta turística náutica organizada a 

partir da valorização dos recursos náuti-

cos do território, incluindo alojamentos, 

restauração, atividades náuticas e 

outros serviços que contribuam para a 

atração de turistas e que gerem valor e 

emprego nas suas regiões. Para além 

destas atividades, organizam também 

iniciativas culturais, desportivas (inclu-

indo o desporto escolar) e de hábitos 

saudáveis, criando experiências diversi-

ficadas que permitam prolongar o 

tempo médio de estadia e o combate à 

sazonalidade. 

Mais 

LOCAL 
Comércio 

EXPOSIÇÕES 

MONSARAZ 

Monsaraz Medieval - O Sistema Defensivo 
Horário: 09h30-12h30 e 14h00-18h00 

Museu do Fresco 

Mizette Nielsen: Mantas Alentejanas. Arte e Tradição 

Ruas de Monsaraz 

Exposição de Miguel Duarte 
Relevo Sobre Madeira 

«Sombras e Contrastes» 

Horário: 10h00-13h00 e 14h00-17h00 
De 10 de abril a 6 de junho  

Igreja de Santiago 

REGUENGOS DE MONSARAZ 
Até 31 agosto 2021 

(nova data) 

habilite-Se a um dos 16 vouchers

 no valor de 30 euros que vão ser
	

sorteados todas as semanas até ao dia 10 de AGOSTO
	

solicite sempre fatura com número de contribuinte 

ainda não aderiu? 
ligue para o número 

968 562 655 

consulte toda a informação em www cm-reguengos-monsaraz.pt 

l Voto de reconhecimento e louvor aos militares 
que prestaram serviços no Lar da Fundação 
Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, no âmbito 
do surto de COVID-19, ocorrido em junho de 
2020 - Aprovado por unanimidade 

l Atribuição de Apoios às Associações de Natu-
reza Social – Ano 2021 - Aprovado por unani-
midade 

Reunião de 10 de março 2021 

l Atribuição de Apoios às Associações de 
Natureza Cultural e Recreativa – Ano 2021- 
Aprovado por unanimidade 

Reunião de 24 de março 2021 

l Programa de Ocupação Municipal Temporária 
de Jovens – Ano de 2021 - Aprovado por 
unanimidade 

l Atribuição de Apoios às Associações de 
Natureza Desportiva – Ano 2021 - Aprovado por 
unanimidade 

l Prorrogação da “Medida de apoio à restaura-
ção em face da renovação do estado de 
emergência” -  Aprovado por unanimidade 

l Terceira alteração ao Regulamento Municipal 
para Atribuição de Bolsas de Estudo a Estu-
dantes do Ensino Superior Público - Aprovado 
por unanimidade 

Principais Deliberações 
da Câmara Municipal 

| Reguengos ComVida | www.cm-reguengos-monsaraz.pt | geral@cm-reguengos-monsaraz.pt 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.
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