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DECLARAÇÃO 

VIAGENS PARA O MÉXICO E REPÚBLICA DOMINICANA EM 2022 – MARÉ DE SARGAÇO 

 

Declaro que tomei conhecimento do seguinte esclarecimento, prestado pela Agência Abreu ao 
abrigo do dever de informação: 

 

Desde 2011 que se verifica uma maior concentração de sargaço em algumas praias das Caraíbas. Este 
fenómeno, ainda sem uma explicação científica formal, tem vindo a acentuar-se desde 2015 e nos últimos 
anos teve algum impacto no turismo da Região. 

 

A Agência Abreu considera importantes as seguintes explicações: 

O sargaço é uma macroalga marinha castanha que não representa qualquer risco para a saúde. Esta 
alga sustenta, na realidade, um ecossistema diversificado em oceano aberto, no qual vivem diversas 
espécies de tartarugas marinhas, peixes, invertebrados ou aves.  

Para reduzir a um mínimo o impacto no Turismo, as autoridades locais instalaram barreiras de 
contenção no mar – sem prejuízo das áreas naturais protegidas - que permitem desviar o percurso das algas 
para longe da costa e, em conjunto com os hoteleiros, desenvolvem trabalhos de limpeza diárias das praias. 

Espera-se, uma vez mais, uma concentração de sargaço em algumas praias do México e República 
Dominicana, que poderá resultar em dificuldades temporárias na plena utilização dos areais e acessos ao 
mar.  

A Agência Abreu está em contacto próximo com os Operadores Locais e com as diferentes cadeias 
hoteleiras de modo a assegurar um total acompanhamento da evolução do fenómeno. Contudo, dadas as 
suas características, não reúne condições para assegurar que os seus Clientes não serão afectados durante 
as suas estadias. 

 Reforça-se que as viagens e estadias nas Caraíbas continuam a realizar-se em total normalidade, não 
existindo qualquer alerta ou recomendação, por parte das diferentes autoridades internacionais ou 
comunidade científica, de especiais cuidados. 
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