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Vertigem Azul: a empresa 

Turismo de Natureza 

Desde 1998 
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-O Esperança – veleiro catamaran 
 

 - FP Taiti 75 
 
 
 
- Hei Matau – semi-rigido 
 
- Joker Clubman 8,5m 
 
 

. 
Vertigem Azul: a empresa 

Os Barcos 
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Saídas de Setúbal 

 

Saídas de Tróia – Marina Tróia 

 

-Programas no Estuário do Sado 

 Tróia e Arrábida 

 

 

Vertigem Azul: área de actuação 

ESTUÁRIO DO SADO   

TRÓIA   

ARRÁBIDA 
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• Observação de golfinhos  

• Observação de aves 

• Circuito Sado / Arrábida 

• Programa para grupos 

• Programa Escolas  

• Wine Sunset Party 

 

  
 

  

. 
Vertigem Azul: programas 

PROGRAMAS 
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- Programa Escolas  

- Briefings  

- Palestras 

 
 

  

Vertigem Azul: programas 

•  Programas Escolas 
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Educação Ambiental 



Vertigem Azul: programas 
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• Programa de meio dia –  passeio de barco  

(3 horas – manhã ou tarde). 

 

 

• Programa dia inteiro – passeio de barco 

(3 horas + 1 actividade complementar). 

 

- Museu Oceanográfico no Portinho da Arrábida 

- Iniciação à Canoagem 

- Convento da Arrábida 

- Ruínas Romanas de Tróia 

 
 

  



Vertigem Azul: protecção ambiental 
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Vertigem Azul: protecção ambiental 

2. Monitorização / Registo 
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1. Código de Conduta / Regulamento 

de Observação Golfinhos 

2. Monitorização / Registo de 

Observação de Golfinhos 

3. Livro Golfinhos do Sado 

 

  
 

  

Vertigem Azul: protecção ambiental 

Conservação 

& Protecção Ambiental  
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- Código de conduta na observação de golfinhos 

- Decreto-Lei nº9/2006 de 6 de Janeiro 
 

> Manter um rumo paralelo e pela retaguarda dos golfinhos 

> Posicionar a embarcação num sector de 60º à retaguarda dos golfinhos 

> Não exceder a velocidade de deslocação dos animais 

> Sempre que possível desengrenar ou desligar o motor da embarcação 

> Evitar ruídos na proximidade dos golfinhos que os perturbem ou atraiam 

> É proibida a permanência de mais de 3 embarcações num raio de 100 m  

   em redor dos golfinhos 

> É proibido a utilização de motas de água e veículos afins para  

   a observação dos golfinhos  

> É proibido perseguir os roazes, provocar a separação dos elementos do 

grupo  

> É proibido alimentar, tocar e nadar com os golfinhos – eles são animais 

selvagens 

 

Vertigem Azul: protecção ambiental 

1. Código de Conduta 

www.vertigemazul.com 



 

 

- Autores: Pedro Narra / Maria João Fonseca 

- Bi-lingue 

- 192 páginas 

 

  

  

 

  

Vertigem Azul: protecção ambiental 

3. Livro “Golfinhos do Sado” 
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