Da ideia à criação do próprio negócio.
Ideias AVEIRO EMPREENDEDOR que ganharam vida.

A HISTÓRIA
A SAILSPOT surgiu do entusiasmo e paixão pelo mar, pela navegação de recreio e
pela beleza indiscutível da ria de Aveiro e toda a envolvente paisagística, cultural e

OS CONTACTOS
sailspot@sailspot.pt
(+351) 910 664 470 / (+351) 234 026 290

histórica que merece ser divulgada e preservada. Ao verificarmos a inexistente
diversidade de ofertas turísticas e de lazer no setor da náutica de recreio na ria de
Aveiro, sentimos a necessidade de criar serviços qualificados para aqueles que

www.sailspot.pt
www.facebook.com/sailspot.abr3

visitam a cidade e seus habitantes, através da promoção de um turismo náutico de
qualidade e diferenciador.
ador. A SAILSPOT é o resultado de um longo percurso na prática
de vela ligeira, de competição e de cruzeiro. A vela sempre foi uma paixão familiar,
praticada nos tempos livres, que culminou na aquisição de dois veleiros Beneteau
First Class 8 para a criação
o da SAILSPOT. Com o seu nascimento, pretende-se
pretend
tornar o
desporto da vela, acessível a todos e contribuir para o aumento da cultura náutica
nacional, através de ações ligadas à vela desportiva e de lazer, bem como a
divulgação da riqueza natural da região da Ria de Aveiro.
EM QUE CONSISTE o negócio
A SAILSPOT - Serviços náuticos Lda é uma empresa dedicada a atividades de náutica
de recreio que tem por objetivo fomentar
entar a iniciação e prática da vela
v
de cruzeiro;
promover passeios e experiências náuticas,
náuticas divulgando todas as potencialidades
culturais e paisagísticas da região e da ria de Aveiro, bem como divulgar a prática da

A PROMOTORA
ANA BARATA DA ROCHA
Apaixonada pelo mar, iniciou-se no
desporto da vela na ria de Aveiro aos
7 anos na Classe Optimist e desde
então nunca mais largou a
modalidade. A vela sempre foi uma

vela de cruzeiro através de ações de team building para empresas regionais,
nacionais e estrangeiras.
QUAL A IMPORTÂNCIA DO AVEIRO EMPREENDEDOR e dos seus parceiros na criação
do seu negócio

O Workshop de Inovação Social foi uma experiência muito positiva e
motivadora. Durante a formação foi-me
foi
transmitida informação muito útil

paixão familiar que a levou a realizar
um longo percurso na vela de
competição como velejadora e como
treinadora de equipas de
competição. Competiu nas Classes
420, Europe, Match Race e Cruzeiro,
C
tendo participado em vários

que contribuiu para uma melhor organização e estruturação
estr
do meu projeto.
Foi a motivação que eu precisava para avançar com a minha ideia!
QUAIS
IS OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTARAM na criação do seu negócio
O processo burocrático desde a criação até à legalização das nossas atividades.

campeonatos europeus e mundiais.
A nível profissional formou-se em
Bioengenharia (UCP), Mestrado em
Ciências do Mar - Recursos Marinhos
(ICBAS-UP) e especialização em

QUAIS SÃO AS PERSPETIVAS DE FUTURO
Ser uma empresa de excelência e liderança na área da promoção dos desportos
náuticos e da vela em particular, atraindo clientes nacionais e estrangeiros e ser
reconhecida como agente de referência na reconstrução da cultura
cul
náutica em
Portugal. A SAILSPOT pretende afirmar--se no mercado do turismo náutico, com base
numa estratégia de melhoria contínua das suas atividades, apostando na qualificação
dos seus colaboradores, parceiros de negócio e focalizando-se
focalizando na satisfação dos seus
clientes!

Biologia Marinha.

