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Este projeto teve como objetivo estratégico potenciar a Lagoa de Óbidos, um notável recurso natural da região Oeste, como elemento gerador de
inovadoras e sustentáveis oportunidades para as comunidades locais.
O projeto assumiu uma vertente cultural e social bastante vincada e visou promover com sucesso a interação entre pescadores, mariscadores e demais
stakeholders para a perpetuação de conhecimentos, saber-fazer e tradições pesqueiras.
Também tinha como objetivo dar aos turistas a possibilidade de conhecer e compreender essas atividades económicas, permitindo que a comunidade
local pudesse criar uma dimensão suportada na sustentabilidade económica do território. Pretendeu-se ainda definir boas práticas disponibilizando
informação para que as entidades públicas desenvolvessem estratégias de desenvolvimento sustentáveis.
The main objective of this project was to enhance the Óbidos lagoon, a remarkable natural resource of the western region, in order to generate
innovative and sustainable opportunities for local communities.
The project took on a strong cultural and social aspect and intended to promote successfully the interaction among fishermen and other stakeholders
towards the perpetuation of knowledge, know-how and fishing traditions.
Another objective was to give tourists a possibility of knowing and understanding these economic activities, allowing the local community to create from
this service an economic sustainability. It was also intended to define good practices and the following paths, providing information for public entities to
be able to develop these development strategies.
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