
  

   

RELATÓRIO DE ATIVIDADES n.º 9 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO ECOCOAST 

Atividades desenvolvidas pela Agência no período compreendido entre 1 de julho a 

31 de dezembro de 2021, sendo a sua publicação semestral. 

 

 

 

Maceira, março de 2022. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COSTEIRO 

ECOCOAST  

A Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST é a entidade que 

está responsável pela gestão e implementação da Estratégia de 

Desenvolvimento Local (EDL) ecoMAR. 

A EDL ecoMAR, concebida para efeitos da candidatura dos 

municípios de Torres Vedras e Lourinhã ao instrumento 

“Desenvolvimento Local de Base Comunitária - DLBC” do Portugal 

2020, consiste num conjunto integrado de operações a concretizar nas 

freguesias litorais dos dois concelhos através da concertação 

estratégica e operacional entre parceiros representativos de diversos 

setores públicos e privados, que no seu conjunto constituem o Grupo 

de Ação Local (GAL) ecoMAR. 

 A concretização da Estratégia de Desenvolvimento Local ecoMAR, 

cujo contrato para a sua gestão foi celebrado no dia 15 de fevereiro 

de 2016 com as Autoridades de Gestão dos programas financiadores 

- Mar 2020 e Centro 2020 -, tem como fim último a intervenção, de 

forma operativa, sobre o conjunto vasto de desafios e potencialidades 

que se colocam atualmente às comunidades costeiras da área de 

intervenção.  

O GAL ecoMAR é atualmente composto por 36 parceiros, 

representantes dos interesses socioeconómicos locais e por agentes 

públicos com intervenção relevante tanto ao nível da sua esfera de 

atuação como no âmbito territorial de intervenção. 

Direção da Agência ecoCOAST: 

 Presidente: Município de Torres Vedras – representado por 

Laura Rodrigues desde 11 de maio de 2021; 

 Vice-Presidente: Município da Lourinhã – representado por 

João Duarte Carvalho; 

 Tesoureiro: Sociedade de História Natural – representado por 

Bruno Camilo Silva. 

Membros do Órgão de Gestão do GAL ecoMAR: 

 Agência de Desenvolvimento Costeiro ecoCOAST 

 Associação de Desenvolvimento e Apoio às Pescas em Porto 

Dinheiro 

 Associação Sealand Santa Cruz 

 Clube Naval Paimogo 

 Município da Lourinhã  

 Município de Torres Vedras 

 Sociedade de História Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede 

Rua Rainha Santa Isabel 

Ed. JF Maceira 

2560-086 Maceira TVD 

 

Equipa Técnica 

Carla Rodrigues 

Cristiana Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

geral@ecocoast.pt 

917 008 708 

www.ecomar.pt 

mailto:geral@ecocoast.pt
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+ ATIVIDADES 
Neste separador são apresentadas as atividades gerais que fizeram parte do trabalho da 

Equipa Técnica da Agência ecoCOAST, nomeadamente reuniões, formações, participações 

externas e informações gerais. 

 

Atendimentos, Reuniões e Formações 

As atividades desenvolvidas pela Equipa Técnica da Agência ecoCOAST estão descritas na tabela 

2, de salientar que em todas as reuniões/formações esteve presente pelo menos um técnico da 

Agência, dependendo da finalidade da mesma. São apresentadas algumas imagens alusivas aos 

momentos que são descritos.  

 

17 de julho – Inauguração do Passadiço Praia Azul 

 

17 a 31 de julho – II Quinzena Gastronómica do Carapau 
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21 de julho – Apresentação do Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) 

 

22 de julho – Formação: Opções de Custos Simplificados (OCS) 

30 de setembro – BLUEfasma | Sessão sobre Pesca e Aquacultura 

25 de outubro – verificação física a projeto financiado 

26 de outubro – Formação: Avaliação da Aplicação dos Custos 

Simplificados 

30 de novembro – Participação no Bluefest: “A ciência, novas 

tecnologias e inovação para um oceano sustentável” – transição 

para uma economia azul. 

 

Reuniões 

5 de julho – reunião das Redes Europeias na Região Centro 

25 de outubro – reunião Mar2020; 

Atendimentos (n.º) 

7 
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Notícias 

Badaladas – edição 13 de agosto de 2021 

Badaladas – edição 24 de dezembro de 2021 

 

 

 

 

 

Reuniões 

9 de julho – reunião CCDR +CO3SO 

Atendimentos (n.º) 

6 

 


