
Projeto “Costa Segura” 

 

O projeto 'Costa Segura", desenvolvido pela Autoridade Marítima, consiste num sistema 

operacional de apoio à decisão, com o objetivo primordial de garantir a segurança da 

navegação, permitindo, monitorizar e acompanhar as formas de acesso ao mar 

territorial estabelecidas para as embarcações comunitárias e estrangeiras e controlar o 

cumprimento do estabelecido nos avisos a navegação e fiscalizar atividades ilícitas.  

 

Revela-se igualmente crucial em ações de busca e salvamento em barras marítimas e 

em zonas costeiras na jurisdição das Capitanias, facultando a acompanhamento das 

operações de auxilio e socorro a náufragos e embarcações. Complementarmente, 

permite, ainda, o controlo da navegação praticado nas barras portuguesas, 

acompanhamento e controlo da atividade de pesca e monitorização das embarcações 

da Autoridade Maritima Nacional. 

 

 

Programa “Cidadania Marítima” 

 

O Programa “Cidadania Marítima” (PCM) destina-se a fomentar a consolidação de 

valores de cidadania e de civismo e de hábitos de segurança no meio marítimo, fluvial e 

lacustre.  

 

Este programa, desenvolvido pela Autoridade Marítima Nacional, tem como principais 

objetivos; promover uma cultura de segurança de pessoas e bens; promover a 

descoberta e o gosto pelo mundo marinho; fomentar o civismo e a cidadania, 

contribuindo deste modo para a afirmação da extensa zona costeira portuguesa, 

enquanto espaço privilegiado de lazer e turismo; diagnosticar, prevenir e intervir em 

problemas de segurança nas praias; determinar, prevenir e erradicar a ocorrência de 

comportamentos de risco e ou de ilícitos criminais e contraordenacionais nas praias e 

nas áreas do Domínio Público Hídrico e promover a realização de ações de sensibilização 

e de formação sobre a problemática da prevenção e da segurança no meio escolar. 

 

 

Protocolo de recuperação da embarcação salva-vidas “Cego do Maio” 

 

Com uma página de serviços invejável e associada aos nomes mais emblemáticos da 

Póvoa de Varzim, a antiga embarcação salva-vidas “Cego do Maio”, iniciou a sua 

atividade em 1864 e manteve-se ao serviço por mais de 75 anos. Com este protocolo a 

Direção-Geral de Autoridade Maritima e o Município da Póvoa de Varzim estabelecem 

as bases de cooperação para os trabalhos de restauro e conservação da antiga 

embarcação, com intuito de preservar este símbolo da história marítima local. 


