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OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS
Considerando que o turismo em Óbidos é o verdadeiro estimulador económico, é 
importante que haja uma estratégia integrada, de forma a que o mesmo se traduza num 
desenvolvimento social e local responsável, respeitando os valores sociais e ambientais.
Assim, não podemos de forma alguma esquecer a importância dos stakeholders, e os seus 
players, pois são estimuladores estratégicos ou condicionantes do desenvolvimento a nível 
local e regional.

Desta forma, é importante garantir condições essenciais para o desenvolvimento da 
atividade e principalmente garantir um maior conforto do turista.

Assim, e de forma a podermos potenciar o turismo aquático e responder a estes desafios, há
ainda algumas infra-estruturas que são necessárias para poder oferecer, a quem nos visita, e
nomeadamente a quem desenvolve a sua atividade (empresas de animação turística e 
recreio associada aos desportos náuticos) de forma a garantir-lhes uma maior 
competitividade.

Assim, com esta operação, pretendemos implementar o seguinte equipamento:

1.a) 2 Ancoradouros

1.b) Quiosque WC c/ extensão do posto de turismo, com as seguintes valências:

1.b.a) 2 WC’s Homem;



1.b.b) 2 WC’s Mulher;

1.b.c) 1 WC Mobilidade Reduzida;

1.b.d) 1 Pequeno Espaço de Arrumos e Consumíveis;

1.b.e) 1 Divisória que Contemple um Balcão de Informações para o Exterior;

1.b.f) 4 Duches Exteriores;

1.b.g) Deck c/ 4 Mesas;

1.c) Sinalética / Painéis interpretativos da Lagoa e das Atividades lá desenvolvidas adaptadas
em braile e/ou com sistema áudio;

Sendo Óbidos um território onde o turismo apresenta um crescimento exponencial, 
queremos também que este seja um território de excelência na recepção de pessoas com 
necessidades especiais e acima de tudo, na oferta integrada de projetos e atividades.

Assim, queremos que todas estas estruturas sejam adaptadas, de forma a oferecermos a 
TODAS as pessoas, uma experiência turística de excelência. Pretendemos que os turistas, 
possam desfrutar de forma cómoda, digna e sem barreiras, de forma segura, mantendo a 
maior autonomia e autenticidade independentemente da sua idade e eventual dificuldade 
locomotora ou outras incapacidades que o condicionem.

Ancoradouro do Covão dos Musaranhos



Ancoradouro do Covão da Ponta Branca


