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Conferência europeia NEA2, de 26 a 27 de Outubro, em Brest

Fazer do sector náutico atlântico uma referência
internacional
Decorre actualmente o último ano de implementação do projecto europeu
Nautisme Espace Atlantique (NEA2), e a Região da Bretanha, o Conselho Geral da
Finisterra e os parceiros do projecto estão a preparar a conferência europeia e
final do projecto, a ter lugar em Brest, nos próximos 26 e 27 de Outubro. Os
desafios, as dinâmicas e as potencialidades do sector, no âmbito da experiência do
NEA2, estarão no centro do debate, antecedendo a elaboração de uma estratégia
que visa elevar o sector náutico atlântico a um patamar de referência
internacional.
Organizado em torno de três sectores complementares – os desportos e as actividades náuticas;
a indústria, o comércio e os serviços náuticos; os portos de recreio - o sector náutico tornou-se,
em apenas algumas décadas, num vector fundamental de atractividade e desenvolvimento do
litoral. Com os seus 25 000 km de costa e uma vasta cultura marítima, o espaço atlântico é um
território privilegiado para este sector impulsionador das actividades económicas e dinamizador
de relações sociais.
Com o objectivo de promover o desenvolvimento e a promoção de um sector náutico sustentável
no eixo atlântico, 23 parceiros associaram-se para levar a cabo o projecto europeu “Nautisme
Espace Atlantique 2” (NEA2).

Três anos plenos de acções emblemáticas e exemplares
O NEA2 visa reforçar a cooperação e a concretização de acções “transnacionais" em torno de três
temáticas: o desenvolvimento económico, a protecção do ambiente e a coesão social. De Janeiro
de 2009 a Dezembro de 2011, os parceiros executaram várias acções emblemáticas, entre as
quais citamos:
Economia: a organização de uma conferência sobre “Dinâmicas de inovação
empresarial” em Inglaterra, o desenvolvimento de uma ferramenta “observatório do
sector”, ou ainda o desenvolvimento dos “passeios náuticos atlânticos” (marca registada
em França).
Ambiente: a promoção de bases náuticas piloto exemplares do ponto de vista ambiental,
o apoio à obtenção de certificados ambientais em portos de recreio, a elaboração de um
guia de boas práticas ambientais para bases náuticas, a criação de uma ferramenta de
educação ambiental para jovens do secundário, a promoção de vários eventos náuticos
integrados no Dia Europeu do Mar.
Social: o inventário dos locais e equipamentos adaptados às pessoas portadoras de
deficiência, o desenvolvimento de um módulo de descoberta de actividades náuticas
direccionado para grupos de jovens socialmente excluídos.

Impulsionar uma dinâmica de desenvolvimento coordenado
Aprovado pelo Programa de Cooperação Transnacional do Espaço Atlântico (Interreg IVB), o
projecto beneficiou de co-financiamento FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional). A sua origem decorre do projecto Interreg IIIB “Nautisme Espace Atlantique”, que de
Novembro de 2004 a Outubro de 2007 reuniu 11 parceiros à volta de um objectivo comum: o
desenvolvimento coordenado do turismo náutico no espaço atlântico, e cujo balanço foi
unanimemente considerado como extremamente positivo.
Contactos prensa:

Numa altura em que a União Europeia está a desenvolver a sua política marítima integrada à
escala das grandes bacias marítimas e prepara uma comunicação sobre a estratégia marítima
atlântica, o NEA e o NEA2 assumem-se como experiências inovadoras que permitiram
impulsionar nos territórios abrangidos uma verdadeira dinâmica de desenvolvimento
coordenado do sector náutico, com um verdadeiro potencial de replicação nas restantes regiões
europeias atlânticas.

300 participantes reunidos em Outubro, em Brest, para definir uma estratégia
No âmbito do último ano da execução do projecto NEA2, o Conselho Regional da Bretanha e o
Conselho Geral da Finisterra, co-organizam com os parceiros do projecto NEA2 a primeira
conferência europeia:
NAUTISME ESPACE ATLANTIQUE
“Desafios e oportunidades de desenvolvimento
sustentável para o sector náutico nas regiões atlânticas”.
26 e 27 de Outubro de 2011
no Centro de Congressos Le Quartz, em Brest (França).
Um dos principais objectivos desta conferência será apresentar os desafios, o dinamismo e as
potencialidades do sector náutico atlântico europeu, com base na experiência do projecto NEA2.
Serão igualmente apresentados os grandes eixos de uma estratégia de desenvolvimento que visa
transformar o sector náutico atlântico numa referência no plano internacional.
Apoiada pela Comissão “Arco Atlântico” da CRPM (Conferência das Regiões Periféricas
Marítimas) e recebida de forma calorosa pela comissária europeia responsável pelos assuntos
marítimos e pescas, esta conferência reunirá cerca de 300 participantes europeus oriundos
essencialmente de França, Grã-Bretanha, Irlanda, Espanha e Portugal. Especialistas e
responsáveis políticos, economistas ou associações, debaterão, entre outros, os seguintes temas:
- os mercados dos desportos náuticos: tendências actuais, novos produtos, estratégias de
marketing, etc.,
- a economia dos desportos náuticos: sector, concorrência, inovação, trabalho em rede,
especializações e emprego, etc.
- os desportos náuticos como criadores de laços sociais e da identidade marítima atlântica:
democratização, integração dos públicos excluídos, desportos, eventos, etc.
- os desportos náuticos e o ambiente: impactos das actividades náuticas, equipamentos
modelo, sensibilização para a preservação da biodiversidade, valorização do património, etc.
- a governação: estruturação e representação do sector, GIZC, política marítima integrada, etc.

Mais informações em
www.nea2.eu
conference@nea2.eu

