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Quem somos: 
 

  PRIMEYATES Embarcações de Recreio, S.A, é uma Sociedade Anónima de Capitais  

     Privados.    
 

  Iniciamos a actividade em 2001, através da empresa Multyates, comercialização  

     de embarcações de recreio no segmento de luxo, representando o Grupo Ferretti,  

     um dos maiores construtores navais a nível mundial.  

  

   Em 2005, surgiu a PrimeYates que assumiu todas as representações já existentes,  

     dedicando-se exclusivamente à comercialização das embarcações, enquanto que  

     a empresa Multyates se dedicou a partir dessa data à prestação de serviços técnicos  

     associados à náutica;  

 

  Em 2009, a PrimeYates, Embarcações de Recreio, S.A. realizou  um volume de  

     negócios  de cerca de 53 milhões de Euros, entre embarcações novas e usadas,  

     vendidas para os territórios de Portugal e Angola.  
 

  A empresa assinou contratos com as marcas representadas em Portugal, assegurando  

    dessa forma a representação das mesmas para os territórios de Angola,  

    Marrocos, Tunísia e Argélia. 
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O que pretendemos: 
 

 Desenvolver um projecto inovador inserido no Hyper Cluster do Mar, numa área em  

    que a procura excede largamente a oferta existente; 

 

 Projecto piloto estruturado numa lógica de desenvolvimento e implementação  

    internacional que permita à PrimeYates competir num mercado global.  

Onde queremos começar: 
 

De acordo com a nossa estratégia de desenvolvimento sustentável, no âmbito de  

estudo efectuado, identificámos os terraplenos devolutos do Porto de Faro, como  

localização de excelência para a implementação do Projecto. 
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O Porto de Faro: 
 

 Situado em plena Ria Formosa, em zona abrigada, 

    apresenta graves constrangimentos e difícil  

    acessibilidade marítima a navios de mercadorias de 

    media e grande dimensão; 
 

 As infra-estruturas portuárias, cais, terraplenos e   

    equipamentos encontram-se em  estado de avançada  

    degradação; 

  

 As acessibilidades terrestres necessitam igualmente de requalificação; 
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Características : 
 

 uma linha de cais com 200 metros de comprimento, fundos condicionados a  

    5,5 m(ZH), um ramal ferroviário sem operação e um cais de combustíveis inoperacional 

    que se destinava ao abastecimento do aeroporto de Faro.  

 

 o acesso terrestre ao cais é feito através de uma via portuária que se inicia na  

    Zona Ferroviária  e atravessa a zona das salinas e do sapal. Grande parte do cais  

    encontra-se em  Domínio Privado do Estado.   
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Actividade Portuária no Cais Comercial: 
 

 Quebra de 83% na movimentação de mercadorias nos últimos 6 anos; 

 

 90% das mercadorias  

    movimentadas são granéis 

    sólidos, essencialmente, sal  

    e cimento; 

  

 

 

 

 

 Quebra de 66% no número de navios acostados; 

 

 Ligeira diminuição na capacidade (GT médio) dos navios. 
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Estado Actual: 
 

 Grande parte da área ocupada por estaleiros de  

    areeiros com elevados impactes a nível  

    ambiental; 

 

 Área de descarga e armazenamento de combustíveis 

   degradada sobretudo no que se refere aos depósitos;  
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Estado Actual: 
 

 Equipamentos de cais em avançado estado de degradação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Áreas ocupadas por velhas embarcações abandonadas junto ao cais e às margens  

    com impactes negativos na qualidade da água e na paisagem; 
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O Projecto: 
 

A Proposta da PrimeYates é o desenvolvimento de um Projecto-piloto inserido no 

hyper-cluster da economia do Mar, a replicar em outros pontos geograficamente 

estratégicos para o cluster da Náutica de Recreio. 
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As Componentes do Projecto: 
 

 

 Escola Internacional de Formação para Tripulações de Yates e Mega Yates; 

 Centro I&D para Pesquisa e Desenvolvimento de Novas Soluções de construção  

    e equipamento das embarcações 

 Estaleiro de Reparação, Reconfiguração e Manutenção de Yates e Mega Yates; 

 Área de Estacionamento a Seco de Embarcações. 
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Os elementos do Projecto: 
 

1.  Edifício escola  

2.  Portaria 

3.  Alojamento para formadores,  

     formandos, clientes e convidados; 

4. Área de Reparações 

5. Estacionamento 

6. Parqueamento de embarcações  

     a seco 

7.  Edifício multiusos 

8.  Praça Comercial/ Área lúdica 

 

International Skippers Campus 

1 
2 

3 

4 

3 

5 
6 

7 
8 

8 

Abril de 2010 



12 8 Julho 2008 

O Projecto: 
 

Pressupostos de Desenvolvimento: 

 

 Área a ocupar – 160 535 m2 

 Requalificação paisagística da área envolvente; 

 Não interferência com a actividade do cais comercial; 

 Manutenção da área de reserva estratégica para abastecimento de combustíveis; 

 Desenvolvimento arquitectónico  

   e paisagístico em absoluto respeito  

   pelo ambiente onde se insere. 

 

Postos de Trabalho a criar: 

120 postos de trabalho directos; 

250 postos de trabalho indirectos. 

 

 

International Skippers Campus 

Abril de 2010 



13 8 Julho 2008 

International Skippers Campus 

Cursos de Formação: 

 

Formação na Área da Hotelaria a bordo; 

Crew Training; 

Professional Yatch Enginnering; 

Motor Yatch Skipper Trainning; 

Ocean Graduate Plus. 

 

Áreas de Negócio: 

 

 Formação; 

 Estacionamento a seco de embarcações; 

 Reparação de embarcações; 

 Edifício Multiusos para conferências e road  

    shows; 

 Espaços Comerciais e Áreas de Lazer. 
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A concretização do International Skippers Campus nos terraplenos desocupados do 

Porto Comercial de Faro, irá permitir: 

 

 Implementar em Portugal um Projecto inovador com visibilidade internacional; 

 Tirar partido de um dos sectores mais promissores do HyperCluster da Economia  

    do mar; 

 Criar emprego numa região fortemente afectada pela sazonalidade; 

 Desenvolver projectos I&D de alto valor acrescentado no sector; 

 Dar visibilidade à Região e ao País  e atrair visitantes height standing; 

 Requalificar um espaço extremamente degradado inserido numa área de rara  

    beleza e elevada sensibilidade; 

 Conservar a infraestrutura portuária numa perspectiva de reserva estratégica  

    conferindo-lhe novos usos; 

 Criar novas receitas para a Autoridade Portuária. 

 

Impactes do Projecto: 
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Pré-Visualização artística da 

Proposta de Intervenção 
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OBRIGADO 
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