
 

 

 

Identificação do projeto 

Designação do projeto – Turismo Náutico em Águas de Interior - Barragens & Lagos 

Código do projeto: PDR2020-103-053506 

Programa PDR 2020 

Medida: LEADER 

Submedida/Ação: Atividades de cooperação dos GAL 

Intervenção Cooperação interterritorial e transnacional dos Grupos de Ação Local 

Região de Intervenção – NUTS III Alentejo Litoral (concelhos de Alcácer do Sal, 

Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines)  

 

Entidade beneficiária – ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

 

Notificação de aprovação 

Data de aprovação 2019-11-20 

Data de início 2019-01-01 

Data de conclusão 2020-12-31 

Custo total elegível 26 155.85€ 

Apoio financeiro (FEADER e OE) 23 540.27 € 

 

Descrição/objetivos do projeto 

O projeto desenvolve-se em parceria entre 10 parceiros nacionais e 6 parceiros 

espanhóis 

Objetivo principal:  

Este projecto consiste na promoção dos territórios envolventes aos planos de água 

das maiores barragens da Península Ibérica e desenvolver o turismo com base na 

âncora das atividades náuticas em equilíbrio com a proteção do recurso hídrico. 

 

 



 

 

 

Atividades da cooperação 

 

ATIVIDADE 1 – Promoção e divulgação 

ü Esta atividade consiste na criação de uma imagem conjunta para linha de 

produtos locais (associada a cada barragem e lago) e organização de uma 

oferta em torno de uma Estação Náutica (Encontro de promoção de 

atividades/empresas náuticas) 

 

ATIVIDADE 2 – Formação e qualificação  

ü Esta atividade consiste na sensibilização da população para a reflorestação 

com interesse turístico (Workshop's por território (1 dia cada)) e sensibilização 

da população para práticas agrícolas amigas do ambiente (Workshop's por 

território (1 dia cada)) 

 

ATIVIDADE 3 – Investigação & Desenvolvimento  

ü Esta atividade consiste na investigação e desenvolvimento em torno de 

proteção dos recursos hídricos (como o aumento de oferta poderão afetar o 

território natural e como solucionar)  

 

ATIVIDADE 4 – Dinamização do território  

ü Esta atividade consiste na Participação em Encontros de Turismo Náutico de 

Interior – Barragens & Lagos e na dinamização da rede de empresários 

 

ATIVIDADE 5 – Benchmarking   

ü Esta atividade consiste na realização de visitas técnicas e eventos da 

especialidade e participação com stand promocional (Stand, espaço, 

decoração, folheto projeto) . 

 

 



 

 

 

 

 


