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Nota Justificativa 

A Região de Turismo do Algarve, de modo a ir de encontro às expetativas de todas as 

partes interessadas, assegurando a preservação do património histórico da instituição e 

da região, proporcionando as condições de segurança a todos os que beneficiem da 

mesma, vem definir o regulamento para a utilização e visitação à caravela Boa 

Esperança. 

 

Este regulamento pretende estabelecer a metodologia e as regras a adotar para o pedido, 

autorização e a realização das visitas de pessoas e entidades externas à caravela Boa 

Esperança, da sua utilização em eventos, assim como a tabela de preços aplicável nas 

diferentes situações. 

 

Tem ainda por objetivo, definir as regras genéricas de comportamento e a 

responsabilidade dos visitantes, utilizadores e dos seus acompanhantes durante a 

visitação e utilização da caravela Boa Esperança. 

 

Estes pressupostos serão aplicados sem prejuízo da possibilidade de alteração da 

entidade gestora da caravela, situação que poderá implicar uma modificação parcial, do 

presente Regulamento, desde que salvaguardados os interesses da Região de Turismo do 

Algarve, assim como os compromissos por esta, previamente, assumidos. 

 

Nestes termos, é aprovado o Regulamento de Visitação e Utilização da Caravela Boa 

Esperança: 

 

Artigo 1.º 

Utilizadores 

O presente Regulamento aplica-se aos seguintes grupos de visitantes e utilizadores: 

a) Entidades públicas; 

b) Empresas; 

c) Público em geral. 
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Artigo 2.º 

Pedido da visita ou utilização 

a) O pedido de visita ou utilização deverá ser efetuado preenchendo o formulário 

próprio, disponível para o efeito nos sítios www.visitalgarve.pt e 

www.turismodoalgarve.pt. 

b) Os pedidos de visita deverão ser enviados, de acordo com o constante da alínea 

anterior, com uma antecedência mínima de 10 dias seguidos. 

c) Os pedidos de utilização para eventos, seja em porto, seja com navegação 

incluída, deverão ser enviados, de acordo com o constante na alínea a) do 

presente artigo, com uma antecedência mínima de 30 dias seguidos. 

d) No caso dos pedidos que sejam efetuados após as datas limite definidos nas 

alíneas b) e c) do presente artigo, fica à consideração da entidade gestora a sua 

aceitação. 

e) A entidade gestora reserva-se o direito de recusar quaisquer pedidos de visita e 

utilização que não considere pertinentes, adequados ou oportunos, ou em função 

de outras utilizações previstas. 

f) Na possibilidade da Região de Turismo do Algarve, proprietária da caravela Boa 

Esperança, não ser a entidade gestora da embarcação, por força de acordo para a 

alteração temporária desse estatuto, a mesma reserva-se o direito de autorizar 

visitas, eventos ou deslocações, após informação atempada à entidade gestora em 

exercício, com uma antecedência mínima de 5 dias seguidos. 

g) A resposta aos diferentes pedidos será enviada, por escrito, pela entidade gestora. 

h) Não serão autorizados pedidos de utilização que não cumpram o constante nas 

alíneas c) e f) do presente artigo. 

  

Artigo 3.º 

Horários de visita 

1. Sem prejuízo de avaliação posterior sobre esta matéria e consequente 

implementação, não serão definidos quaisquer horários para visitas à caravela, 

assim como de abertura ao público, exceção feita a eventos pontuais, os quais 

serão definidos individualmente. 
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2. Serão admitidos pedidos de visita e utilização, conforme o artigo 2.º, em todas as 

suas alíneas, e tendo em consideração os horários propostos para os mesmos, 

estes ficarão à consideração da entidade gestora, de acordo com a disponibilidade. 

3. As visitas e utilizações são permitidas de segunda a sexta-feira, podendo 

excecionalmente ser autorizadas aos fins-de-semana e feriados. 

 

Artigo 4.º 

Número de visitantes 

Para efeitos deste artigo, considera-se como número de visitantes, para todos os casos 

previstos no presente regulamento, a contagem de todas as pessoas que sobem a bordo, 

num determinado momento. 

a) Na definição do número máximo de visitantes autorizados a bordo, devem ser 

sempre observadas as condições particulares constantes da apólice de seguros, 

contratada pela entidade gestora, e em vigor à altura da visita ou evento; 

b) Para visitas de grupo, programadas sob solicitação, o número mínimo de visitantes 

é de 10 pessoas. 

c) Para visitas não programadas, beneficiando da normal abertura da caravela ao 

público, não existe número mínimo exigido de visitantes. 

d) Sem prejuízo do cumprimento da alínea a) do presente artigo, para visitas, 

utilizações ou deslocações previstas no artigo 2.º alínea f), não são considerados 

números mínimos de visitantes para a autorização das mesmas. 

 

Artigo 5.º 

Tabela de preços 

Para efeitos dos preços a praticar para visitas e eventos, a bordo da caravela, deve ser 

considerada a seguinte tabela: 
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TABELA DE PREÇOS UTILIZAÇÃO DA CARAVELA 

    

1. Visitação (com ou sem acompanhamento) 
Duração 

(máx. horas) 

 Valor 

(entrada)  

 
Público Geral 2           2,00 €  

 
Escolas / Instituições Públicas 2           1,50 €  

    

2. Utilização (em porto) 
Duração 

(máx. horas) 
 Valor (hora)  

 
Evento 8       100,00 €  

    

3. Utilização (em navegação) 
Duração 

(mín. horas) 
 Valor (hora)  

 
Evento 6       250,00 €  

 

 

a) A presente tabela de preços está sujeita a alterações, aprovadas pelo órgão 

competente da entidade gestora da caravela. 

b) A tabela de preços deverá estar afixada na caravela, em local próprio designado 

para o efeito. 

c) Visitas ou eventos cuja especificidade não esteja prevista no presente regulamento 

serão sujeitos à aprovação da entidade gestora e correspondente definição do 

valor a ser cobrado pelos mesmos. 

d) Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. 

 

Artigo 6.º 

Regras de comportamento a bordo 

1. Os visitantes, que pela sua ação ou omissão, não contribuam para o cumprimento 

das regras definidas neste Regulamento, na Legislação Portuguesa ou transgridam 

as regras (de segurança e outras) estabelecidas para a caravela, poderão ser 

impedidos de permanecer a bordo da mesma. 

2. Para todas as visitas e utilizações, a caravela deve ser deixada no mesmo estado 

de conservação e limpeza que se encontrava anteriormente a essa visita ou 

utilização. 
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3. As visitas e utilizações serão sempre acompanhadas por um membro da tripulação 

da caravela. 

4. A visita e todas as explicações relacionadas com o funcionamento da caravela 

serão da competência do responsável de serviço a bordo. 

5. A definição de cada circuito de visita é da responsabilidade do guia da visita, de 

acordo com as caraterísticas dos grupos de visitantes, sendo estritamente proibida 

a circulação fora das áreas do circuito estabelecido, bem como às áreas de acesso 

reservado. 

6. Não serão permitidas visitas em simultâneo de diferentes grupos. 

7. A visita só poderá ter o seu início depois de se verificarem as condições de 

segurança, saúde e ambiente necessárias. 

8. Qualquer infração às normas em matéria de segurança, saúde e ambiente pode 

determinar a imediata suspensão da visita com o consequente abandono da 

embarcação pelo grupo de visita. 

9. A organização não se responsabiliza pelos danos físicos ou materiais provocados 

em qualquer visitante, resultantes de acidentes de qualquer natureza provocados 

pelo não cumprimento das normas estabelecidas ou das indicações fornecidas, 

antes ou durante a visita, pelo responsável da visita. 

10. Por motivos de força maior, qualquer visita ou utilização poderá não ser realizada 

na data acordada, sempre que se verifiquem anomalias relacionadas com o normal 

funcionamento da caravela e/ou que condicionem as medidas de controlo de 

segurança, saúde e ambiente. 

11. Os acompanhantes das visitas de estudo têm o dever de auxiliar o guia das visitas 

no cumprimento das regras estabelecidas e obrigam-se ao estrito cumprimento 

das mesmas. 

12. É expressamente proibida a entrada na caravela a visitantes sob o efeito de álcool, 

drogas ou outro tipo de substâncias inibidoras de uma presença segura e 

adequada às condicionantes da embarcação. 

13. Os eventuais danos causados na caravela e/ou em qualquer equipamento pelos 

visitantes, bem como as consequências diretas ou indiretas daí resultantes, são da 

responsabilidade de quem os pratica ou da instituição responsável pela visita ou 

utilização. 
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Artigo 7.º 

Omissões 

Qualquer situação não prevista no presente regulamento será aferida pela entidade 

gestora. 

 

Artigo 8.º 

Entrada em vigor e publicidade 

a) O presente regulamento entrará em vigor a partir da data da sua aprovação. 

b) O presente regulamento estará disponível nos sítios referidos na alínea a) do 

artigo 2.º, assim como local próprio na caravela. 

c) Aprovado por unanimidade em reunião da Comissão Executiva realizada no dia 18 

de março de 2019. 

d) Aprovado por unanimidade em reunião da Assembleia Geral da Região de Turismo 

do Algarve, realizada no dia 20 de maio de 2019 

 

 

 

 


