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press release 
 
 
A West Coast – Lisbon Sailing Centre estará presente na Nauticampo 2016. 
 
A West Coast é uma Escola de Navegadores de Recreio credenciada pela DGRM para 
ministrar formação nos níveis de Marinheiro, Patrão Local, Patrão de Costa e a partir 
de 2016 também o nível de Patrão de Alto Mar. 
 
É também primeira Escola da região de Lisboa a obter reconhecimento pela Royal 
Yachting Association (RYA), que gere o esquema de formação à vela e a motor mais 
prestigiado, exigente e reconhecido internacionalmente. 
 
Leccionamos o esquema de treino à vela da RYA em todos os seus níveis: Start 
Yachting, Competent Crew, Day Skipper, Coastal Skipper e Yachtmaster. 
 
Adicionalmente oferecemos cursos práticos a motor (RYA Powerboat Level 1 e Level 2) 
e cursos teóricos de navegação em sala ou em regime de ensino à distância (RYA 
Essential Navigation and Seamanship, RYA Day Skipper Shorebased e RYA 
Yachtmaster Shorebased, RYA VHF-SRC e RYA First Aid at Sea). 
 
Com uma equipa dedicada de 7 instrutores em permanente formação e com enorme 
experiência acumulada a motor e à vela (ligeira, de cruzeiro e oceânica) 
acompanhamos todos os anos mais de 400 alunos desde novos praticantes áqueles 
que visam obter qualificações profissionais para trabalhar no recreio com competências 
reconhecidas internacionalmente. A maioria destes praticantes é já hoje em dia 
proveniente do estrangeiro, predominantemente da Europa mas também já da Ásia e 
Estados Unidos. 



 

 

 

 
 
As nossas instalações na Marina de Oeiras incluem loja náutica, sala de formação, 4 
veleiros e um semi-rígido. 
 
Barcos novos, modernos, desportivos, impecavelmente mantidos e adequados a 
formação, um plano de água de excelência e standards de treino e segurança de nível 
mundial são ingredientes que nos permitem estar entre as melhores escolas a nível 
global. 
 

 
 
 
Não deixe de nos visitar de 6 a 10 de Abril no STAND 1A22.  Venha saber mais 
sobre o melhor sistema de formação e treino do mundo e participar nos inúmeros 
passatempos que temos para si. 
 
 

 
HISTÓRIA  
Embora mantendo sempre uma forte concentração nas actividades ligadas à Formação 
(Cursos de Vela e Motor e Cartas de Navegador), a West Coast actua hoje nas mais 
diversas áreas ligadas à náutica de recreio nomeadamente na organização de eventos 
náuticos para empresas (teambuilding e client entertainment), aluguer de barcos com e 
sem skipper, transporte de barcos por mar e Loja Náutica na Marina de Oeiras. 



 

 

 
Alguns dos nossos produtos e serviços são absolutamente inovadores no mercado 
nacional e reflectem o nosso esforço permanente de liderança e inovação. 
 
O Member's Club é um sistema de utilização partilhada de veleiros único em Portugal. 
Lançado em Maio de 2010, permite usufruir de um veleiro em regime partilhado e por 
um preço equivalente ao custo de amarração. 
 
Somos ainda a primeira empresa a criar produtos expecíficos para o mercado das 
"Experiências". Baptismos de Vela, o famoso "Cruzeiro Romântico" (hoje também em 
versão VIP), Go Sailing e Learn to Sail. Em 2010 fomos ainda a primeira empresa a 
lançar as nossas próprias "Caixas Presente". Em 2011 lançámos as "Aulas Avulso" um 
sistema que lhe permite continuar a velejar com flexibilidade. 
 
Em 2012 abrimos novas instações com uma nova Loja no Porto de Recreio de Oeiras 
também com comercialização de equipamento náutico. 
 
O ano de 2013 arranca com um importante passo - o reconhecimento internacional 
obtido junto da RYA permite-nos leccionar a partir de Lisboa os programas de formação 
com maior qualidade e reconhecimento internacional - RYA Sail Cruising Scheme e 
RYA Powerboating Scheme. Um reconhecimento que vem colocar Lisboa e a West 
Coast no mapa internacional das melhores escolas de formação à vela e a motor. 
 
Em 2014 acrescentamos novas valências à nossa oferta formativa que incluem o nível 
de Patrão de Costa e o oferta de cursos teóricos com reconhecimento RYA: Essential 
Navigation and Seamanship (online), Dayskipper Shorebased, Costal Skipper / 
Yachtmaster Shorebased, VHF-SRC (presenciais e online) e Professional Practices 
and Responsibilities (online). 
 
Em 2016 passamos a oferecer os níveis de Patrão de Alto Mar e RYA First Aid at Sea 
com o objectivo de alargar e consolidar a oferta formativa que queremos sempre da 
máxima qualidade. 
 
Mais Informação: 
www.westcoast.pt 
info@westcoast.pt 
https://www.facebook.com/WestCoastSailingCentre/  
tel. 21 099 53 20 
(Vitor Dias) 


