POSTO DE TURISMO NA RIA FORMOSA
Apresentação
A Naturanáutica, Lda. é uma
empresa de animação turística
com especial relevância na
actividade marítimo-turística
na Ria Formosa. Posiciona-se
na área do ecoturismo e foi
pioneira no lançamento de
programas turísticos com forte
componente pedagógica, onde
se partilham conhecimentos sobre a história e cultura locais, fauna e flora.
A infra-estrutura (quiosque) a implantar em espaço atribuído pelo Município de Faro,
visa dotar a empresa de um posto em terra de promoção e de exercício da função de
venda dos serviços marítimo-turísticos que presta, focalizados na promoção das
actividades exercidas na Ria Formosa, nomeadamente por pescadores e mariscadores
oriundos do núcleo populacional da Ilha da Culatra.
Objectivos
Este projecto tem como principal
objectivo potenciar a vertente
comercial da empresa, melhorando os
locais de venda, promovendo as
actividades e fornecendo uma melhor
informação acerca dos locais visitados
(comunidades piscatórias) ao utilizador
final. Esta reestruturação irá implicar
uma divulgação dos destinos com mais
qualidade, pretendendo a empresa
obter um crescimento na ordem dos
20% no número de visitantes à
comunidade piscatória existente na
Ilha da Culatra.
O “Posto de Turismo da Ria Formosa” será um espaço multifuncional, no qual se
destacam as seguintes vertentes:
−
Posto de venda das actividades da empresa que opera ao nível do ecoturismo
promovendo actividades lúdico-pedagógicas;
−
Espaço de exposição de artigos relacionados com o mar e com as actividades
piscatórias;
−
Área de consulta de livros, guias e artigos sobre a Ria Formosa e o seu
ecossistema.
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Impacto económico-social do projecto no território
A execução deste projecto vai permitir a requalificação da zona ribeirinha de Faro,
projecto dinamizado pela autarquia local, dando lugar a um espaço único de promoção
das actividades e locais a serem visitados.
Informação financeira
CUSTO TOTAL DO PROJECTO
9.060,00 €

PARTICIPAÇÃO FEP
4.077,00 €

PARTICIPAÇÃO ORÇAMENTO ESTADO
1.359,00 €

Designação: Posto de Turismo da Ria Formosa
Local realização do projecto: Faro
Promotor: Naturanáutica, Lda.
http://www.natura-algarve.com/
info@natura-algarve.com
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