CRIAÇÃO DE ACTIVIDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA EM OLHÃO
Apresentação
A CPA – Turismo, SA tem como actividades
principais,
actividades
marítimo
–
turísticas, aluguer e afretamento de
embarcações, organização de passeios,
excursões, festas, congressos e outros
eventos e actividades recreativas.
Pretende desenvolver a actividade
marítimo – turística a partir de Olhão,
oferecendo um serviço diferenciado dos
que existem actualmente na região,
consistindo principalmente em passeios com um número reduzido de ocupantes,
personalizado e diversificado. Este tipo de serviços incidirá particularmente na
observação dos métodos de produção de bivalves em offshore nas aquiculturas da
Companhia de Pescarias do Algarve (CPA) e nos métodos de captura de corvina e de
scombrídeos nas estruturas fixas em offshore da CPA. Estas visitas podem ser
nocturnas e com passagem de noite no mar. Existe também a possibilidade de
realização de pesca desportiva, passeios livres em alto mar com opção de mergulho e
fotografia aquática.
Objectivos
O projecto tem como objectivo criar um variado leque de serviços:
•
Visitas às aquiculturas em offshore de Bivalves da CPA;
•
Visitas às estruturas fixas em offshore de corvinas e scombrideos;
•
Serviços de pesca desportiva, passeios livres em alto mar com opção de
mergulho e fotografia aquática.
Impacto económico-social do projecto no território
Este projecto dinamizará a actividade no porto de recreio local e respectivas
actividades conexas. A inovação resultante da observação das aquiculturas e
estruturas fixas atrairá turismo especificamente à cidade de Olhão, com as inerentes
vantagens para a mesma.

1

Informação financeira
CUSTO TOTAL DO PROJECTO
256.375,53 €

PARTICIPAÇÃO FEP
115.368,99 €

PARTICIPAÇÃO ORÇAMENTO ESTADO
38.456,33 €

Designação: Criação de Actividade Marítimo – Turística em Olhão
Local realização do projecto: Olhão
Promotor: CPA – Turismo, SA.

algarve.pescarias@gmail.com
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