ECOTURISMO NA RIA FORMOSA
Apresentação
Este projecto é uma evidência clara de diversificação de uma actividade económica
ligada ao mar, aproveitando o conhecimento que o promotor possui da região e do
facto de ser viveirista.
O promotor criou uma micro empresa, cuja actividade consiste na prestação de
serviços de passeios turísticos no Parque Natural da Ria Formosa (Ecoturismo),
complementando o serviço com uma mostra da actividade da moluscicultura no
viveiro que o promotor detém sob exploração.
A actividade desenvolvida consistirá na aquisição de uma embarcação para prestação
de serviços de passeios turísticos na Ria Formosa, navegando nos seus canais entre as
imensas lagunas e pequenas ilhas, onde se pode observar a paisagem, as aves e a
azáfama marítima, como por exemplo as embarcações de pesca na saída e no regresso
da faina. Será ainda possível observar os viveiros onde se pratica moluscicultura
(propriedade do promotor) e proporcionar ao visitante o contacto real com a
exploração da actividade de viveirista, como sejam as tarefas da apanha e outras.
Objectivos
O objectivo principal do projecto é permitir ao promotor desenvolver uma actividade
alternativa à que actualmente desenvolve (viveirista), consolidando o seu posto de
trabalho numa actividade que o próprio domina e da qual tem enorme experiência
profissional. Pretende ser um serviço que distingue o cliente com uma oferta
diferenciada através de um serviço personalizado e de qualidade. Tem ainda como
propósito, contribuir para a divulgação da Ria Formosa, nomeadamente a sua beleza,
podendo deste modo contribuir de forma significativa para o aumento do Turismo na
Cidade de Olhão, pois será mais uma oferta, na área dos serviços de apoio à hotelaria e
similares, reforçando indirectamente outras actividades na economia local, uma vez
que promove os bivalves e outras riquezas produzidas na Ria Formosa.
Impacto económico-social do projecto no território
Apesar de existir alguma concorrência, as empresas existentes não oferecem a
totalidade dos serviços que o promotor propõe.
Perspectiva-se que através do desenvolvimento desta actividade, seja possível
promover o concelho de Olhão, não só através das informações que o promotor,
profundo conhecedor das características do concelho, tem capacidade de dar aos
clientes, mas também pela oportunidade, que estes têm, de conhecer a gastronomia,
os costumes e tradições, dinamizando assim o comércio local.
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Informação financeira
CUSTO TOTAL DO PROJECTO
31.520,00 €

PARTICIPAÇÃO FEP
14.184,00 €

PARTICIPAÇÃO ORÇAMENTO ESTADO
4.728,00 €

Designação: Ecoturismo na Ria Formosa
Local realização do projecto: Olhão
Promotor: João Miguel Sequeira Sabino
joaosabino79@hotmail.com
info@sabinoboattours.com
+351 915 661 860

Grupo de Acção Costeira Sotavento do Algarve
Municipio de Olhão – Largo Sebastião Martins Mestre – 8700-952 Olhão | Telefone 289 700 171 | Fax 289 700 111
www.gacsotavento.com

/ geral@gacsotavento.com
2

