
 
 

 

 

1. DESCRITIVO DO EVENTO 

 
 

1.1. Enquadramento 

 

Este evento, promovido pela Secretaria Regional do Ambiente e dos 

Recursos Naturais, através do Serviço do Parque Natural da Madeira, 

em colaboração com o projeto Ecomusicalis e com o Clube Naval do 

Porto Santo, enquadra-se na visão de promover a aproximação da 

população e as áreas protegidas e a fomentação da sustentabilidade 

das mesmas. Constitui uma das ações no âmbito do Projeto Life Ilhéus 

do Porto Santo, projeto este, que visa a recuperação dos habitats dos 

Ilhéus do Porto Santo através da eliminação de todas as ameaças. 

 

1.2. Objetivo 

 

Pretende-se com este evento demonstrar e divulgar a diversidade de 

atividades turísticas e recreativas, junto do público em geral e das 

empresas de promoção turística, que podem ser desenvolvidas em 

harmonia com o meio natural e biodiversidade da Rede de Áreas 

Marinhas Protegidas dos Ilhéus do Porto Santo, em especial associado 

ao litoral e ao mar. 

 

1.3. Público-alvo 

 

Amantes da natureza e promotores de animação lúdica. 

 

1.4. Número de participantes

60 participantes. 

 

1.5. Local 



 

Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo – Ilhéu de Cima. 

 

1.6. Data 

 

09 de agosto de 2014. 

 

1.7. Programa  

 

12h00: Visita ao Centro dos Ilhéus do Porto Santo no Clube Naval do 

Porto Santo 

12h30: Partida da marina do Porto Santo para o Ilhéu de Cima 

13h00: Desembarque no Ilhéu de Cima 

13h00 – 16h00: Visitas guiadas nos trilhos interpretativos, visita ao farol, 

passatempo com papagaios de vento, e atividades de lazer associadas 

ao mar (tais como canoagem, snorkeling, e paddle board) 

17h00 – 18h00: Circuito Ecomusicalis 

19h00: Regresso à marina do Porto Santo 

 

1.8. Atividade extra para mergulhadores certificados 

 

O Centro de mergulho ‘Porto Santo Sub’, disponibiliza uma atividade 

extra de mergulho junto ao ilhéu, apenas para mergulhadores 

certificados. 

 

Esta atividade requer inscrição prévia e o pagamento de 25 € (pago 

diretamente no centro de mergulho). No dia do evento os inscritos 

devem passar no centro de mergulho (que fica ao lado do Clube Naval 

do Porto Santo) pelas 12H para escolher o equipamento necessário. 

 

A atividade deverá ocorrer entre as 13-14h e realizar-se-á apenas com 

um mínimo de 4 participantes e um máximo de 10. 

 

O preço inclui seguro, barco, monitor, e todo o equipamento de que 

necessite. Quem quiser pode levar o seu próprio equipamento mas o 

preço mantém-se.  

 

Após o mergulho os participantes poderão ficar no ilhéu ou voltar para 

a marina. Os participantes que escolherem ficar no ilhéu para 

participarem nas restantes actividades não terão custos acrescidos, 

apenas devem expressar essa vontade no ato da inscrição. 



 

As inscrições devem ser realizadas através do facebook do SPNM. 

 

Para se inscrever: 

1.  Faça-se "amigo" do SPNM no facebook 

www.facebook.com/parquenaturaldamadeira 

2. Envie-nos uma mensagem privada via facebook com os seus 

dados pessoais (Nome completo, idade, B.I., e-mail e contato 

telefónico, indicar se após o mergulho fica no ilhéu ou regressa à 

marinha no barco de apoio)   

3. O SPNM enviar-lhe-á uma resposta via e-mail a confirmar a sua 

inscrição com os detalhes do evento 

 

 

2. NORMAS GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

2.1. Idade 

 

Sem limite. 

 

2.2. Inscrições 

 

As inscrições realizar-se-ão através do facebook do SPNM a partir de 21 

de julho, mesmo para quem participar através de embarcação própria. 

 

Para se inscrever: 

4.  Faça-se "amigo" do SPNM no facebook 

www.facebook.com/parquenaturaldamadeira 

5. Envie-nos uma mensagem privada via facebook com os seus 

dados pessoais (Nome completo, idade, B.I., e-mail e contato 

telefónico)   

6. O SPNM enviar-lhe-á uma resposta via e-mail a confirmar a sua 

inscrição com os detalhes do evento 

 

2.3. Valor da inscrição 

 

 A inscrição tem um valor associado de 7,50 euros para maiores 

de 6 anos e de 2,50 euros para crianças até 6 anos. 

 Quem seguir em embarcação própria, tem um valor associado 

de 2,50 euros por pessoa (criança ou adulto; para fins de seguro) 

http://www.facebook.com/parquenaturaldamadeira
http://www.facebook.com/parquenaturaldamadeira


 

2.4. Pagamento da inscrição 

 

O pagamento da inscrição deverá ser feito no próprio dia, junto do 

secretariado do evento que estará presente, a partir das 11h45, no 

Centro dos Ilhéus do Porto Santo, que se localiza nas instalações do 

Clube Naval do Porto Santo. 

 

2.5. Transporte 

 

 O transporte entre a ilha da Madeira e o Porto Santo é da 

responsabilidade de cada participante; 

 O SPNM assegura o transporte da marina do Porto Santo para o 

Ilhéu de Cima, e regresso (incluído no valor de inscrição), em 

embarcação a definir, para as primeiras 60 inscrições; ficando as 

seguintes em lista de espera. 

 O transbordo para o cais do ilhéu é assegurado pelo SPNM, 

exceto para quem seguir em embarcação própria, que será da 

sua responsabilidade 

 

2.6. Alimentação 

 

 A alimentação é da responsabilidade de cada participante.  

 Poderá ser providenciada uma bebida por parte da 

organização durante o evento. 

 

2.7. Seguro 

 

 Todos os participantes estão cobertos por um seguro para as 

atividades desenvolvidas no Ilhéu de Cima. 

 

Equipamento necessário 

 

 Roupa e calçado prático, adequado à prática das modalidades; 

 Fato de banho. 

 

Equipamento aconselhado 

 

 Roupa para muda; 

 Chapéu ou boné; 

 Toalha de banho/praia; 



 Protetor solar; 

 Lanche e água. 

Nota: O mínimo indispensável numa mochila. 

 

 

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

 Para esclarecimentos adicionais contacte:  

cispnm.sra@gov-madeira.pt 

filipealves.sra@gov-madeira.pt 

cristinamedeiros.sra@gov-madeira.pt  

291 214360 
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