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EDITAL N.º 10 / 2021 

CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA ACESSO À ÁREA TERRESTRE DA ILHA DA 
BERLENGA 

 

Referências:  a) Portaria n.º 30/2021, de 10 de fevereiro; 

 b) Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2008, de 24 de novembro 

(Aprova o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas); 

 c) Portaria n.º 355/2019, de 22 de maio (Fixa a capacidade de carga 

humana na área terrestre da ilha da Berlenga) 

  

O Capitão-tenente Vasco Toledo Cristo, Capitão do Porto de Peniche, no uso das 

competências que lhe são conferidas pelo Decreto-Lei n.º 44/2002, de 2 de março, faz saber 

que: 

Considerando a entrada em vigor da Portaria n.º 30/2021, de 10 de fevereiro, que 

determina as condições de acesso à área terrestre da ilha da Berlenga, respetivo modelo de 

gestão e mecanismos de controlo e fiscalização, é incumbido ao Capitão do porto de Peniche, 

segundo o art.º 7º, o estabelecimento das condições de segurança a verificar para acesso à 

área terrestre da ilha Berlenga. As categorias de utilizadores da Ilha da Berlenga estão 

definidas no art.º 2º da referida Portaria. 

Assim, determino que:  

 As embarcações em serviço de urgência/emergência têm prioridade sobre 

qualquer outra. 

 As embarcações das Autoridades do Estado e das Entidades Públicas com 

jurisdição nas Berlengas têm prioridade sobre qualquer outra, exceto as acima 

mencionadas 

 

Cais do Carreiro do Mosteiro 

 Reforça-se o disposto no art.º 5º da referência a) que define as condições de 

utilização do Cais do Carreiro do Mosteiro; 

 O acesso ao cais deve ser feito apenas caso as condições meteorológicas e 

oceanográficas no local não representem perigo para pessoas e bens, devendo-se 



ter especial atenção aquando da predominância de ondulação dos quadrantes de 

Sueste; 

 A aproximação e largada do cais deverá ser feita a uma velocidade baixa que não 

ponha em risco a navegação na área e os passageiros a bordo; 

 A área de aproximação ao Cais do Carreiro do Mosteiro deverá encontra-se livre de 

perigos à navegação (boias, viveiros, etc); 

 Ficam definidas duas linhas de espera antes da qual as embarcações deverão 

aguardar a sua vez para atracar: 

o Linha de espera normal 

o Linha de espera de mau tempo 

 

 O desembarque e embarque de pessoal deverá ser feito priorizando a segurança 

dos passageiros e só pode começar após a embarcação se encontrar atracada com 

pelo menos dois cabos de amarração passados a terra; 

 Os cabos de amarração deverão estar em boas condições; 

 Até ao início do embarque/desembarque dos passageiros, estes deverão estar 

sentados (em caso de desembarque) e, caso seja aplicável, com o colete envergado, 

devendo retirá-lo/enverga-lo no cais e não na embarcação; 

 Durante o período em que as embarcações estão atracadas, as embarcações devem 

ter os motores desligados ou ao ralenti; 
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 Em caso de embarque de menores e/ou pessoas com mobilidade reduzida, deverão 

os operadores, garantir todas as condições de segurança possível, nomeadamente 

com aquisição de material dedicado para que o embarque/desembarque seja feito 

com o máximo de segurança, minimizando o risco; 

 A permanência no Cais deverá ser apenas durante o embarque e desembarque de 

passageiros, mantendo, sempre que possível, o cais desimpedido; 

 A utilização do Cais não deverá ser feita por mais de duas embarcações em 

simultâneo, sendo que as restantes embarcações deverão aguardar antes da linha 

de espera 

 Sem prejuízo do disposto no n.º 6, do art.º 5, da referência a), o acesso ao cais 

deverá ser feito por ordem de chegada (antes das Linhas de espera), sendo que as 

embarcações devem aguardar no exterior do Carreiro do Mosteiro por forma a não 

conflituar com as embarcações em manobra de atracação e largada (ou outra 

navegação que se encontre na área). 

 

Cais do Carreiro da Fortaleza 

 Reforça-se o disposto no art.º 6º da referência a) que define as condições de 

utilização do Cais do Carreiro da Fortaleza; 

 Pela dimensão e características do cais do Carreiro da Fortaleza, a sua utilização é 

feita apenas por uma embarcação de cada vez; 

 O acesso ao cais deve ser feito apenas caso as condições meteorológicas e 

oceanográficas no local não representem perigo para pessoas e bens, devendo-se 

ter especial atenção aquando da predominância de ondulação dos quadrantes de 

Este e Sueste; 

 A aproximação e largada do cais deverá ser feita a uma velocidade baixa que não 

ponha em risco a navegação na área e os passageiros a bordo; 

 Os cabos de amarração deverão estar em boas condições; 

 A permanência no Cais deverá ser apenas durante o embarque e desembarque de 

passageiros, mantendo, sempre que possível, o cais desimpedido; 

 A área de aproximação ao Cais do Carreiro do Mosteiro deverá encontra-se livre de 

perigos à navegação (boias, viveiros, etc); 



 Fica definida uma linha de espera antes da qual as embarcações deverão aguardar 

a sua vez para atracar; 

 

 Sem prejuízo do disposto no n.º 6, do art.º 5, da referência), o acesso ao cais deverá 

ser feito por ordem de chegada, sendo que as embarcações devem aguardar no 

exterior do Carreiro da Fortaleza (antes da Linha de Espera) por forma a não 

conflituar com as embarcações em manobra de atracação e largada e outra 

navegação na área; 

 

E para constar se elaborou este Edital e outros de igual teor, que serão afixados nesta 

Capitania e nos locais habituais. 

 

Capitania do porto de Peniche, 3 de setembro de 2021 

 

O Capitão do Porto 

 

 

Vasco Toledo Cristo 

Capitão-tenente 
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