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REGRAS DE UTILIZAÇÃO DA DOCA 

ATIVIDADES TURISTICAS E DE LAZER  

No âmbito do trabalho de conservação do lobo-marinho 

29 JULHO 2019 

O uso da baía da Doca e principalmente a zona dos Arcos pelos lobos-marinhos 

passou a ser corrente. Neste contexto, para evitar a perturbação dos animais e 

para garantir a segurança de quem visita aquela Reserva fica definido que na 

Doca: 

 

• O mergulho com escafandro autónomo é proibido; 

 

• A navegação das plataformas sem motor só é permitida das embarcações 

para a zona da restinga ou para a zona da praia, e na ausência de lobos-

marinhos nestas duas áreas; 

 

• A posição das embarcações deverá distar, pelo menos 50 m, da zona dos 

Arcos. 

 

Quando não há lobo-marinho na Doca 

• É permitida a entrada na água a partir das embarcações sem que os banhistas 

se afastem desta mais do que 5 m, ou a partir da praia, sem ultrapassar o nível 

da boia do vaivém do bote; 

• É permitida a navegação para a gruta da água a partir da embarcação ou a 

partir da praia. 

 

Quando há lobo-marinho na Doca 

• É permitida a entrada na água a partir da praia, sem ultrapassar o nível da 

boia do vaivém do bote desde que o lobo-marinho não se encontre nesta 

área da praia; 
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• É proibida a entrada na água a partir das embarcações; 

• É proibida a navegação para a gruta da água. 

 

 

Legenda: 

Zona interdita 

Zona de banhos 

                        Corredores de navegação com botes 

                        Deslocamentos das plataformas, sem motor, para a área de reserva parcial 

 

 

Paulo Jorge Oliveira 

Vogal Conselho Diretivo 
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