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1. INTRODUÇÃO 

 

Na sequência do procedimento de avaliação de impacte ambiental do projeto “Prolongamento 

do Quebra-Mar Exterior do Porto de Leixões” e em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 

31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se à abertura da Consulta 

Pública, que decorreu durante 30 dias úteis de 16 abril a 29 de maio de 2018. 

 

2. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA 
 

A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental 
foi disponibilizada para consulta nos seguintes locais:  

• Agência Portuguesa do Ambiente. 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Norte. 

• Câmara Municipal de Matosinhos. 

 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) esteve disponível para consulta na página da Agência 
Portuguesa do Ambiente em www.apambiente.pt e em participa.pt. 

 

3. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por 

meio de: 

- Afixação de Anúncio na CCDR Norte e Câmara Municipal de Matosinhos. 

- Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo I. 

- Envio de ofício circular, por e-mail, às Organizações Não Governamentais de Ambiente 

(ONGA) de âmbito nacional, regional e da zona geográfica de localização do projeto. 
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4. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS 
INTERESSADOS 

 
No âmbito da Consulta Pública, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), tendo como objetivo 

promover um maior envolvimento das autarquias diretamente interessadas no projeto e prestar 

esclarecimentos relativamente a este processo de avaliação de impacte Ambiental (AIA), ao 

projeto e respetivos impactes ambientais, realizou uma sessão de esclarecimento, no Auditório 

da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) em Matosinhos, no 

dia 23 de maio de 2018.  

Esta sessão contou com a presença de técnicos da APA, proponente e seus consultores, 

representantes da Câmara Municipal de Matosinhos, União das Freguesias de Matosinhos e Leça 

da Palmeira, Associações de Pescadores e Escolas de Surf, bem como cerca de 70 participantes 

interessados neste projeto. 

 

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 85 exposições com a seguinte 

proveniência: 

  - Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça, com 2 Anexos (Doc.1: Relatório Surf de 

Matosinhos e Doc.2: SOS - Salvem o Surf); 

- Turismo de Portugal, IP; 

- Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA); 

         - Direcção-Geral do Território (DGT) 

 - Autoridade Nacional de Avaliação Civil (ANAC); 

 - Águas do Porto, EM; 

 - Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP); 

- Radical Weekend Unipessoal; 

- 76 Exposições apresentadas por cidadãos; 

- 1 Exposição apresentada pelos Administradores de Condomínios Palácio da Enseada. 
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A Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça manifesta a sua profunda preocupação em relação 

às consequências negativas desta obra: 

- Aumento da estagnação das águas do mar “protegidas” pelo quebra-mar; 

- Qualidade das águas e provável contaminação das areias das Praias de Matosinhos devido à 

estagnação das águas; 

- Erosão na zona sul da praia com acumulação das areias a Norte, junto ao paredão; 

- Diminuição das condições para a prática de surf, devido a redução da altura da onda, desporto 

central para a economia local, cujo impacto ascende aos vinte milhões euros/ano. 

- Necessidade de aumento de dragagens e movimentação das areias, conforme estudo do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (2017); 

- Maior presença de detritos nas águas e areais, devido às correntes de sul e estagnação das 

águas em frente à Praia de Matosinhos (Praia Nova), algo que exigirá melhor limpeza destas 

zonas, também ela deficitária na atualidade; 

- Impacto visual da construção; 

- Impactos ambientais e socais durante a construção da obra. 

Anexam, o documento que sustenta o “parecer desfavorável” da autarquia que atesta a 

importância do Surf para o desenvolvimento regional e económico através do “Relatório Surf de 

Matosinhos” e ainda o documento “SOS - Salvem o Surf”.  

O relatório do LNEC documento já referido anteriormente, suporta, também, o seu parecer. 

As exposições apresentadas pela Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP) e a Radical 

Weekend (proprietário de várias escolas de Surf) e os 76 cidadãos sustentam as preocupações 

descritas pela Junta de Freguesia. 
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Alguns cidadãos, não questionam a justificação da obra mas, reclamam, algumas contrapartidas 

através da aplicação de medidas minimizadoras: 

- Criação de um reef artificial que proporcione rebentamento da ondulação, já fora da 

área de acessibilidade do Porto de Leixões e ainda na área de jurisdição da APDL. 

- Essa infraestrutura poderia ajudar na proteção costeira em zonas mais sensíveis (a sul do 

Castelo do Queijo ou a sul do farol de Leça). 

A Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP) considera que devem ser apresentados 

todos os cenários possíveis, ao nível dos impactos para esta comunidade, acompanhados por 

sugestões de compromissos de compensação da mesma.  

A exposição apresentada pelos Administradores de Condomínios Palácio da Enseada, que 

representam 186 fogos situados em Matosinhos Sul, referem que este projeto tem que ser 

analisado conjuntamente com o Projeto das Acessibilidades do Porto de Leixões. Assim, pela 

análise dos Estudos de Impacte Ambiental, justificam que estes têm elementos suficientes, que 

sustentam a sua decisão e consequente não aprovação dos mesmos. 

Deveriam ser estudadas alternativas que permitissem de uma forma ambientalmente 

sustentada e socialmente responsável pelo desenvolvimento do Porto de Leixões, a proteção do 

património paisagístico e o respeito pela qualidade de vida das populações afetadas. 

Sustentam esta posição invocando o impacto que afetará não só os moradores da marginal de 

Matosinhos Sul mas igualmente as dezenas de milhares de utilizadores semanais da marginal e 

paria anexa incluindo um grande número de turistas que terão por horizonte poente um muro 

de pedra de 300 metros de comprimento e cerca de 13 de altura, descaracterizando totalmente 

a paisagem a marginal e praia anexa. 

O Turismo de Portugal, IP refere que este projeto tem impactes, que conflituam com a atividade 

turística, nas condições para a prática de desportos de ondas nas Praias de Matosinhos e do 

Porto (Internacional), nomeadamente para o surf, e deverão ser cumpridas as medidas de 

minimização propostas no que se refere ao desporto de ondas, nomeadamente através: 

• Da implementação de recifes artificiais ou de outras intervenções, de forma aumentar o 

número de locais com condições para a prática de surf e de outros desportos de ondas do 

Grande Porto; 
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• Da elaboração de um estudo sobre o valor económico dos desportos de ondas no grande 

porto e as oportunidades de desenvolvimento socioeconómico que este poderão 

potenciar, designadamente, na diversificação da oferta turística na região. 

 

Refere, também, que este projeto será gerador de impactes positivos na socio-economia, ao 

que acresce o fato de criação de postos de trabalho e ao desenvolvimento não só do concelho 

onde se localiza, mas também tem um impacte muito significativo a nível macroeconómico na 

região Norte. 

Alerta, ainda, para a efetivação dos planos de monotorização previstos. 

O Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA) informa que o projeto em questão não se 

encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea. 

A Autoridade Nacional de Avaliação Civil (ANAC) refere que o projeto proposto não interfere 

com a operacionalidade do aeroporto. No caso de serem utlizadas quaisquer infraestruturas, 

nomeadamente, o farol previsto no projeto, cuja altura possa ser considerado obstáculo à 

navegação, deverão ser cumpridos os requisitos constantes na Circular Informação Aeronáutica 

10/2003, de 6 de maio - “Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação 

Aérea” . 

A Direção Geral do Território (DGT) informa que a instalação destas infraestruturas não 

constitui impedimento para as atividades geodésicas, desenvolvidas por esta entidade. 

Relativamente à cartografia nada há referir pelo que o parecer é favorável. 

As Águas do Porto, entidade responsável pela preparação da época balnear e pelo cumprimento 

dos critérios da Bandeira Azul das praias do município do Porto, sistematizou alguns 

apontamentos cuja avaliação e esclarecimentos solicita, nomeadamente, pela interferência e 

afetação deste projeto com: recursos hídricos superficiais, análise à qualidade da água balnear; 

análise ao regime sedimentar; análise hidrodinâmica. 
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Após o encerramento do período de consulta, foi recebida uma exposição remetida pela 

Infraestruturas de Portugal que informa que a área objeto de estudo relativamente à Rede 

Rodoviária não colide com a Zona de Proteção de nenhuma via sob a sua jurisdição. Quanto à 

Rede Ferroviária há a referir que o Porto de Leixões está ainda ligado à Linha de Leixões, que na 

estação de Contumil, se liga à Linha do Minho, pelo que, deverá ser considerado o regime de 

proteção definido pela legislação em vigor, no que diz respeito às zonas non aedificandi, bem 

com o Regulamento de Passagens de Nível. 

Na eventualidade de existirem intervenções/alterações que interfiram com a rede 

rodoferroviária sob a sua jurisdição, salienta que as mesmas terão de: 

- ser objeto de estudo específico; 

- cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor; 

- ser previamente submetidas a parecer e aprovação por parte desta entidade. 
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ANEXO I  

Lista Entidades 

 

 

Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira 

Associação Nacional de Municípios Portugueses - ANMP 

Autoridade Nacional de Proteção Civil - ANPC  

Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA - GNR 

Turismo de Portugal, IP 

Estado Maior da Força Aérea - EMFA 

Infraestruturas de Portugal, S.A 

Direção Geral do Território - DGT 

Autoridade Nacional de Aviação Civil - ANAC 

Autoridade Nacional de Comunicações - ANACOM  

Associação de Escolas de Surf Portugal- AESDP 

Fish Surf School 

Escola de Surf SURFAVENTURA 

Escola de Surf SURFAVENTURA 

Associação de Armadores de Pesca do Norte - AAPN 

Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental  
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ANEXO II  

Exposições Recebidas 
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SUMÁRIO EXECUTIVO                 

prática de desportos de deslize 

em ondas tem vindo a 

despertar um crescente 

interesse em todo o mundo, sendo 

atualmente representada por cerca de 35 

milhões de surfistas, 500 a 700 mil dos 

quais em Portugal. 

Neste contexto, a Praia de Matosinhos 

destaca-se como um dos principais “palcos” 

do país para a aprendizagem destas 

modalidades, sendo o centro da indústria de 

surf no Norte de Portugal. Apesar de a 

prática de surf nesta praia ser historicamente 

recente, ao longo das últimas três décadas 

tem-se vindo a formar nas suas ondas um 

elevado número de surfistas, estimando-se 

que decorram na Praia de Matosinhos mais 

de 200 mil momentos de prática de surf 

anualmente. 

Um estudo levado a cabo por um 

investigador do Centro de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação em Turismo 

(CiTUR), do Instituto Politécnico de Leiria – 

inserido no seu Núcleo de Investigação em 

Surfing (NIS) –, e do Center for Surf 

Research (CSR), da San Diego State 

University, envolveu a realização de 26 

entrevistas e mais de 500 questionários e 

resultou na elaboração do presente relatório.  

Esta investigação teve como objetivo obter 

uma melhor compreensão do estado atual  

 

da indústria de surf na Praia de Matosinhos, 

bem como das perceções dos principais 

stakeholders locais em relação ao 

desenvolvimento desta atividade e aos 

desafios sociais, culturais e ambientais que 

possam pôr em causa a continuação desse 

desenvolvimento. 

Os resultados obtidos sugerem que o surf 

tem vindo a ser responsável por uma grande 

dinamização da Praia de Matosinhos e por 

importantes contributos económicos. Apesar 

disso, o desenvolvimento desta atividade 

tem causado alguns impactos socioculturais 

menos positivos, que devem ser abordados 

de forma a garantir a satisfação de todos os 

utilizadores da praia. Além disso, os riscos 

ambientais a que esta praia está exposta 

são responsáveis por um sentimento 

generalizado de grande preocupação junto 

desta comunidade, sendo de destacar a 

poluição e o prolongamento do quebra-mar 

exterior do Porto de Leixões. 

Este relatório faz uma análise de todos estes 

temas e apresenta uma caracterização dos 

surfistas que frequentam a Praia de 

Matosinhos, bem como uma estimativa do 

contributo económico direto que esta 

atividade representa. São ainda 

apresentadas recomendações para a futura 

gestão desta atividade em Matosinhos de 

uma forma mais sustentável. 

A 
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1. INTRODUÇÃO 

O surf é uma atividade que tem vindo a ser alvo de uma crescente exposição mediática ao longo 

das décadas recentes, motivada em grande parte pela atratividade turística da mesma. Nesta 

dimensão, Portugal tem-se vindo a afirmar como principal líder europeu na oferta de produtos e 

serviços turísticos de surf, apresentando inúmeros casos de relevo, dos quais se destacam as 

ondas gigantes da Praia Norte da Nazaré, a realização de uma etapa do principal circuito mundial 

de surf em Peniche e o reconhecimento da Ericeira como Reserva Mundial de Surf. Atualmente, 

esta atividade faz parte da imagem e do imaginário nacional, graças a um considerável aumento 

de investimento público e privado na promoção do país como um destino de surf de excelência. 

No seguimento deste esforço promocional, e sendo cada vez mais tangíveis os benefícios que o 

desenvolvimento desta atividade representa para as comunidades costeiras onde ocorre, os 

municípios costeiros têm procurado diferenciar-se dos restantes perante este mercado. Em 

determinados casos, como o de Matosinhos, as características naturais das praias locais e a 

proximidade a centros urbanos de grande densidade populacional são fatores suficientes para 

justificar o rápido desenvolvimento da indústria de surf que se tem verificado.  

Contudo, apesar dos benefícios que esta atividade atribui às economias locais, importa realçar 

que a crescente procura em determinadas praias leva à sua sobrelotação, o que representa 

sérios desafios de âmbito social e potenciais situações de conflito que acabam por questionar a 

própria qualidade dos destinos. Além disso, o surf está inteiramente dependente da preservação 

dos recursos ambientais dos quais depende, pelo que qualquer alteração a nível ambiental tem 

o potencial de representar sérios riscos e desafios à qualidade das ondas e da experiência de 

surf de uma forma geral. 

O presente relatório considera todas as dimensões acima descritas e apresenta uma breve 

caracterização da forma como todas elas se interrelacionam na criação da imagem de 

Matosinhos como um destino de surf de qualidade. Assim, com base em 26 entrevistas e 531 

questionários, este documento deve ser tido como um primeiro esforço para uma compreensão 

detalhada das especificidades de um sector em franca expansão no concelho, com potencial de 

gerar benefícios relevantes para a região.     
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2. METODOLOGIA 

O estudo realizado teve como objetivo aprofundar a compreensão do fenómeno da prática de 

surf na Praia de Matosinhos, tendo resultado no presente relatório, que fornece uma 

caracterização geral das diversas dimensões que são diretamente impactadas pelo rápido 

desenvolvimento que os desportos de deslize em ondas têm tido nesta praia.  

A metodologia utilizada compreende uma combinação entre métodos quantitativos e qualitativos, 

de forma a obter o maior detalhe possível nos dados recolhidos. Assim, os diferentes métodos 

utilizados são aqui distinguidos pela sua tipologia. Aos métodos descritos abaixo, acrescem ainda 

a revisão da literatura especializada existente e a observação direta por parte do investigador.  

Métodos Quantitativos 

• Inquéritos online aos praticantes de surf nacionais na Praia de Matosinhos. Os inquéritos 

foram administrados, na sua totalidade, através da ferramenta gratuita Google Forms, 

tendo sido recolhido um total de 531 questionários, dos quais 489 foram considerados 

válidos. O inquérito esteve disponível para participação entre os dias 27 de março e 7 de 

abril de 2018. 

Métodos Qualitativos 

• 10 entrevistas a responsáveis de empresas de ensino de surf licenciadas para operar na 

Praia de Matosinhos; 

• 6 entrevistas a responsáveis de lojas de surf sediadas em Matosinhos; 

• 5 entrevistas a surfistas locais da Praia de Matosinhos de diferentes gerações (idades 

entre os 18 e os 46 anos), com vasta experiência e conhecimento do estado das 

modalidades a nível local; 

• 2 entrevistas a acompanhantes de surfistas que frequentam a Praia de Matosinhos 

motivados pelo surf, não sendo praticantes da modalidade; 

• 1 entrevista ao Sr. Comandante Duarte Conceição, da Capitania do Porto de Leixões; 

• 1 entrevista ao Presidente da Direção da Associação de Restaurantes de Matosinhos; 

• 1 entrevista a representante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 
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3. CONTEXTO GLOBAL DO SURF EM MATOSINHOS 

3.1. História 

A história do concelho de Matosinhos está intrinsecamente ligada ao mar e à exploração dos 

seus recursos naturais, desde os descobridores que partiram das suas águas com o objetivo de 

expandir o território nacional no século XVII, até à fixação de uma comunidade piscatória que 

encontrou na pesca da sardinha, juntamente com a indústria conserveira associada, o “principal 

motor de desenvolvimento do concelho ao longo do século XX” (CMM, n.d.). 

No seguimento desta devoção ao mar, destaca-se que o seu carácter recreativo foi também 

explorado desde cedo em Matosinhos. De facto, o primeiro registo da prática de surf no 

continente europeu data da segunda metade da década de 1920 e tem como palco a Praia de 

Leça da Palmeira (Macdonald, 2012). Num documentário nacional, produzido pelos Serviços 

Cinematográficos do Exército em 1927, pode ver-se um grupo de homens da comunidade 

britânica do concelho de Matosinhos a utilizar modelos primitivos de pranchas para deslizar nas 

“espumas” resultantes da rebentação das ondas. Contudo, ao contrário do que aconteceu com 

outras nações que tiveram contacto prematuro com o ato de deslizar nas ondas, como a Austrália 

ou os Estados Unidos, o surf esteve “adormecido” em Portugal durante duas décadas, até que o 

“pai” do surf português, Pedro Martins de Lima, começou a descer as ondas de Carcavelos em 

1946 (Lima, 2008). 

Especificamente em Matosinhos, e no norte do país de uma forma geral, o estado de 

“adormecimento” do surf apenas terminou na década de 1970, durante a qual o primeiro surfista 

nortenho – João José Castro Pinheiro – foi frequentando sozinho, entre outras, as ondas do 

concelho de Matosinhos (Ribeiro, 2008). A “democratização” do surf, seguida da sua expansão 

no panorama nacional, acabou por ser despoletada por um evento histórico externo ao surf: o 25 

de Abril de 1974 (Rocha, 2008b). A “revolução dos cravos” alterou profundamente o contexto 

social de todo o país, expandindo os horizontes da comunidade e permitindo o aparecimento de 

uma nova geração de dezenas de surfistas do Grande Porto, que tornaram o surf numa prática 

comum nas praias do concelho de Matosinhos durante a década de 1980. 

À medida que o número de praticantes foi aumentando, surgiu a oportunidade de comercializar 

a atividade, o que resultou na inauguração da primeira escola de surf da região em 1994, sob o 

nome João Diogo Escola de Surf, e que ainda hoje continua sediada em Matosinhos e a operar 
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nas praias do norte do país.1 Este momento foi particularmente relevante, por aproximar o surf 

de toda a comunidade e facilitar a aprendizagem do mesmo em segurança, tendo marcado o 

início de uma indústria de sucesso que, à data da elaboração deste relatório, compreende um 

total de 16 operadores licenciados para o ensino de surf apenas na Praia de Matosinhos (número 

limite de licenças para esta praia, estabelecido pela Capitania do Porto de Leixões). 

“As escolas de surf são uma realidade fundamental para o desenvolvimento recente 
do surf em Portugal. A sua implantação e proliferação vai alterar significativamente a 
modalidade. Mais do que qualquer outra circunstância na história do surf em Portugal, 
as escolas representam o principal meio de massificação da prática do surf.” 

– João Moraes Rocha, em História do Surf em Portugal: as origens. 

3.2. Dimensão e caracterização da comunidade 

De facto, conforme apontado por João Moraes Rocha na citação acima, o aumento exponencial 

do número de praticantes de surf em Portugal coincide com o período de aparecimento das 

escolas de surf. O número total de surfistas nacionais cresceu de um total de mil em 1990 para 

mais de dez mil no ano de 2000, ou seja, houve durante a década de noventa um crescimento 

de 900% no número de praticantes de surf em Portugal. Já na década seguinte, à medida que 

as escolas de surf foram continuando a disseminar-se, o número de surfistas cresceu para um 

total de 70,000 em 2009, altura em que esse número continuava a crescer a um ritmo anual de 

30% (Bicudo & Horta, 2009). Contudo, este número tem vindo a crescer a uma taxa superior à 

prevista, uma vez que a Associação Nacional de Surfistas (ANS) estimou, para o ano de 2011, 

um número total de 200 mil praticantes em Portugal. Apesar de não haver estimativas oficiais 

mais recentes, a crescente exposição mediática de que o desporto tem sido alvo permite estimar 

que este número se tenha mantido em fase ascendente e, se se considerar um crescimento 

anual mais conservador, na ordem dos 15 a 20%, pode-se estimar que o número atual de 

surfistas em território nacional se situará atualmente entre os 500 mil e os 700 mil. 

                                                
1 Atualmente sob o nome Surfing Life Club, esta escola é uma das principais referências do mercado de 
ensino de surf no Norte. 
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Figura 1 – Estimativa do número total de surfistas em Portugal.  

Quanto aos praticantes de surf em Matosinhos, estes representam uma comunidade que tem 

seguido a tendência nacional de expansão, demonstrada pelo recente desenvolvimento da 

indústria de surf local. De acordo com os participantes entrevistados neste estudo, o número de 

praticantes que frequentam a Praia de Matosinhos tem vindo a aumentar consistentemente 

desde que o surf apareceu nesta praia, não dando sinais de estagnar ou diminuir. Quanto à 

indústria de surf local, verifica-se uma crescente procura pelos serviços de ensino de surf, 

especialmente por parte de público estrangeiro, bem como recentes investimentos em novas 

lojas de surf de grande dimensão, que representam volumes de negócio consideráveis e que 

reforçam a atratividade de Matosinhos como destino de surf. 

A Praia de Matosinhos beneficia ainda da sua dimensão, apresentando um areal com 1 Km de 

extensão, o que permite o convívio simultâneo de um grande número de praticantes de surf de 

diversos níveis sem despertar elevadas perceções de sobrelotação. De acordo com os 

entrevistados, esta praia chega a receber até 1500 visitas de surf2 em certos dias de época alta 

com condições favoráveis. Ao longo de um ano, apresenta-se aqui uma estimativa do número 

total de visitas de surf (com base na consulta dos stakeholders), que será de aproximadamente 

215 mil, das quais 70% correspondem a praticantes nacionais e 30% a estrangeiros.   

De forma a caracterizar a comunidade de surfistas nacionais que usam a Praia de Matosinhos, 

foi desenvolvido um questionário online, que contou com um total de 531 respostas, das quais 

                                                
2 Entendem-se por “visitas de surf” a quantidade total de deslocações para a praia que resultam na prática 
da modalidade. 
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489 relativas a surfistas residentes em Portugal que praticam modalidades de deslize nesta praia, 

que foram assim validadas. Neste contexto, pode-se caracterizar esta comunidade, conforme 

apresentado nas figuras 2 a 6, como sendo na sua maioria composta por homens (84.3%), tendo 

79.6% destes praticantes idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos e 67.9% dos quais 

apresentando rendimentos médios anuais acima dos 8,500€. Além disso, a maioria dos surfistas 

nacionais que usam a Praia de Matosinhos vivem a menos de 10 Km da mesma (74.2%), onde 

fazem surf entre 1 a 4 dias por semana (67.6%). 
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3.3. Contextualização da indústria de surf local 

Ao longo da curta história do surf no Norte do país, Matosinhos sempre se afirmou como o 

principal polo de convívio para a comunidade surfista da região, o que naturalmente motivou o 

desenvolvimento de uma indústria para dar resposta às necessidades daqueles que 

frequentavam as praias do concelho para deslizar nas ondas. De acordo com um dos operadores 

de ensino de surf entrevistado, “Matosinhos é um cluster de surf puro e duro”, competindo 

diretamente com destinos alvo de maior promoção turística, como Peniche e Ericeira, e com 

destinos de características urbanas, como Cascais e Costa da Caparica. 

Esta indústria especializada em Matosinhos foi-se começando a desenvolver lentamente durante 

a década de 1990, tendo sido fortemente impulsionada após o virar do século. As empresas que 

se estabeleceram em Matosinhos durante esta primeira fase de crescimento tinham como 

público-alvo quase exclusivamente o mercado nacional, sendo que ao longo dos últimos 5 anos 

o rápido crescimento do turismo na região tem vindo a motivar uma nova fase de crescimento da 

indústria. Há até, por parte de alguns entrevistados, a perceção de que o surf em Matosinhos se 

está a tornar massificado e que se arrisca perder a “cultura” de surf local, com as pequenas lojas 

especializadas e os shapers3 locais a darem lugar a grandes investimentos em lojas e 

empreendimentos de crescente dimensão. 

A Tabela 1 foi adaptada do estudo de Araújo (2016) e caracteriza as diferentes atividades 

económicas em Matosinhos ligadas à prática de surf existentes no ano de 2016. Estes números 

sofreram alterações, sendo de destacar que existem atualmente 16 escolas de surf licenciadas 

                                                
3 Shaper é o nome dado a um fabricante de pranchas de surf. 
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para operar na Praia de Matosinhos e que se podem contar pelo menos 10 lojas de surf. De 

destacar ainda que a indústria de surf em Matosinhos não se limita às atividades descritas na 

Tabela 1, uma vez que há, entre outros, uma série de shapers e reparadores de pranchas que, 

apesar da sua reduzida dimensão económica, representam uma elevada importância para a 

criação de uma identidade cultural do surf em Matosinhos e deverão ser tidos em consideração. 

Tabela 1 – Atividades económicas da indústria de surf em Matosinhos em 2016.                                                 
Fonte: Araújo (2016) 

Atividade económica Quantidade 

Lojas de surf 7 

Fábricas de pranchas ecológicas 1 

Escolas de surf 12 (oficiais) 

Surf Camps Associadas à escola 

Surf Hostels 3 

Importação/exportação de pranchas 1 

Restauro de fatos de surf 1 

Aluguer de equipamentos 9 + escolas de surf 

Galerias de arte ligadas ao surf 1 

Restaurantes alusivos ao surf 3 

 

A indústria de surf em Matosinhos encontra-se atualmente em franca expansão, demonstrando 

um considerável aumento ao nível do número de escolas e lojas de surf ao longo dos últimos 

dois anos, sendo ainda de destacar que durante o presente ano irá inaugurar na Praia de 

Matosinhos uma loja da multinacional australiana Rip Curl. Naturalmente, estas atividades 

económicas representam um importante contributo económico, que está explorado mais à frente 

neste relatório. A análise económica efetuada considera apenas as lojas e escolas de surf, uma 

vez que atividades como os hostels e restaurantes, embora alusivos ao surf, não representam 

um contributo direto para a economia do surf, por abrangerem outros mercados. Além disso, 

considera-se que as atividades como o restauro de pranchas e fatos não têm uma expressão 

económica relevante, pelo que foi feita uma estimativa otimista dos impactos económicos das 

lojas e escolas, de forma a cobrir os valores que essas atividades representam.    
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4. IMPACTOS DO SURF NO MUNDO 

O contínuo aumento do número de surfistas em Portugal é o reflexo do que se verifica em todo 

o mundo, tanto em países com condições privilegiadas para o surf como em países sem orla 

costeira, dos quais têm surgido importantes mercados para o turismo de surf. As estimativas 

mais recentes, do ano de 2014, sugerem que à data havia um total de 35 milhões de surfistas 

(Ponting & O’Brien, 2014) distribuídos por 162 países (Martin & Assenov, 2012). Em paralelo com 

o aumento do número de praticantes, a indústria de surf – composta, essencialmente, pela venda 

de roupa e acessórios, produção e venda de material técnico e pelo turismo – tem-se vindo a 

desenvolver e é atualmente um sector que gera receitas globais de 70 a 130 mil milhões de 

dólares americanos anuais (Ponting & O’Brien, 2014). 

De facto, esta indústria é bastante atrativa para vários destinos costeiros de todo o mundo, por 

representar benefícios económicos e financeiros relevantes, gerados por recursos naturais. Esta 

relevância foi comprovada num estudo realizado pelo departamento económico da Universidade 

de Oxford, que demonstrou que as ondas de qualidade desenvolvem a economia das suas áreas 

adjacentes, representando benefícios anuais entre os 18 e os 22 milhões de dólares americanos 

num raio de 50 Km em torno de cada onda, o que representa um total global de 50 mil milhões 

de dólares (McGregor & Wills, 2016). Os contributos económicos de uma série de destinos de 

surf foram também calculados, dos quais se destacam os seguintes: 

• Mundaka, País Basco | Turismo de surf representa contributos económicos anuais de 

$4.5 milhões (Murphy & Bernal, 2008); 

• Mavericks, Califórnia | Surf de ondas grandes representa contributos económicos 

anuais de $23.8 milhões (Coffman & Burnett, 2009); 

• Surf Coast Shire, Austrália | Indústria de surf representa contributos económicos anuais 

de $217 milhões e mais de dois mil postos de trabalho (AEC Group Ltd., 2014); 

• Gold Coast, Austrália | Indústria de surf representa 9.4% dos rendimentos e 12.6% do 

emprego no concelho e o turismo de surf representa contributos económicos anuais de 

$820 milhões (AEC Group Ltd., 2009); 

• Stradbroke Island, Austrália | Prática de surf representa contributos económicos anuais 

de $20 milhões (Lazarow, 2007); 

• Rip Curl Pro Peniche, Portugal | Evento de surf anual tem representado receitas 

superiores a €7 milhões, atingindo um impacto económico total de mais de €10 milhões 

na edição de 2015 (GITUR, 2012a,b; NIS, 2014; NIS, 2015).  
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5. O SURF EM MATOSINHOS: CONTRIBUTOS E IMPACTOS 

Apesar da relevância económica que o surf representa para inúmeras comunidades costeiras de 

todo o mundo, esta atividade tem também uma influência local determinante ao nível 

sociocultural e ambiental. Embora muitas vezes relegadas para segundo plano, estas dimensões 

são essenciais para que se possa garantir a sustentabilidade e prosperidade a longo prazo das 

indústrias de forma geral, e do surf em particular. De uma forma geral, o surf está associado a 

um estilo de vida livre e saudável, representado por uma parte da comunidade detentora de uma 

consciência ambiental superior, devido à interação que os surfistas têm com o ambiente que os 

rodeia, através das ondas. Contudo, esta é uma fatia da população que se caracteriza pela forte 

vulnerabilidade às alterações no contexto social e ambiental, que podem pôr em risco a 

viabilidade da atividade. 

Ao nível social, o grande desafio – enfrentado por todos os principais destinos de surf 

internacionais – está diretamente relacionado com a própria expansão do desporto e com a 

visibilidade de determinado destino dentro da comunidade de surf. Esse desafio é normalmente 

referido recorrendo à expressão inglesa overcrowding, que corresponde à sobrelotação dos 

recursos únicos naturais onde se leva a cabo a atividade de surf – as ondas. Esta sobrelotação 

leva, invariavelmente, a episódios de conflito que acabam por deteriorar a experiência de todos 

os utentes das praias, pondo em risco a sustentabilidade das mesmas, razão pela qual alguns 

destinos mais mediáticos têm já vindo a desenvolver ferramentas de controlo e gestão da 

utilização das ondas. 

Já ao nível ambiental, a lista de desafios é mais extensa, sendo de destacar a poluição dos 

oceanos e das praias, as alterações climáticas e o avanço do mar delas decorrente, bem como 

os projetos de desenvolvimento que ponham em causa a qualidade e/ou existência de 

determinados spots de surf. Neste sentido, uma vez que o surf veio ajudar a alterar o contexto 

de utilização das praias, que são atualmente frequentadas durante todo o ano, é necessário 

garantir a preservação e limpeza das mesmas de forma mais regular. Além disso, é indispensável 

que a sociedade reconheça o valor das ondas e o contributo que estas podem dar para o 

desenvolvimento das comunidades, de forma a que estes recursos sejam tidos em consideração 

com seriedade aquando do desenvolvimento de projetos de construção que os possam pôr em 

risco. 
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5.1. Dimensão Sociocultural 

No seu conjunto, as praias de Matosinhos apresentam uma grande diversidade de ondas para a 

prática de desportos de deslize, proporcionando condições para que surfistas com diferentes 

níveis de habilidade técnica possam usufruir destes recursos em qualidade e segurança. A Praia 

de Matosinhos, especificamente, apresenta consistentemente níveis de qualidade superior para 

a aprendizagem e aperfeiçoamento durante todo ano, proporcionando ainda uma valiosa 

proteção das grandes ondulações de inverno para os praticantes de níveis técnicos mais 

avançados. De facto, um elevado número de participantes neste estudo referiu-se à Praia de 

Matosinhos como “a melhor praia da Europa” para a iniciação ao surf, pela elevada segurança e 

consistência das ondas durante todo o ano, independentemente das marés e das direções, 

períodos e alturas das ondulações que atingem a costa. Estas condições são resultado da 

existência do Porto de Leixões, a norte, que funciona como abrigo para a Praia de Matosinhos, 

onde floresceu um mercado de ensino de surf de dimensões consideráveis. 

Além das características naturais apresentadas, a Praia de Matosinhos beneficia ainda da 

proximidade ao segundo maior centro urbano do país, bem como de uma extensa e moderna 

rede de infraestruturas e acessibilidades, o que permite que o crescente número de surfistas do 

Norte de Portugal frequente esta praia com facilidade. Conforme demonstrado na Figura 7, a 

“facilidade de acesso” foi o principal atrativo da Praia de Matosinhos apontado pelos surfistas 

locais, num total de 34.4% da amostra, seguido da “consistência das ondas” e da “qualidade das 

ondas”. 
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De facto, a proximidade da praia ao centro da cidade do Porto, também ela uma característica 

única e diferenciadora no contexto europeu, permite a disseminação do surf, não apenas junto 

da comunidade local, mas também entre o setor turístico em franca expansão na região. De 

acordo com os operadores de ensino de surf da praia, o número de turistas que procuram 

atividades de surf tem tido, nos últimos 5 anos, um crescimento anual na casa dos 30%, 

crescimento esse motivado pelo grande aumento na procura turística na cidade do Porto. A 

dimensão do turismo na região, bem como o contributo que este sector tem na indústria de surf 

local, serão explorados em maior detalhe no capítulo seguinte. 

De forma a obter uma compreensão mais aprofundada da dimensão sociocultural do surf em 

Matosinhos, é essencial proceder à caracterização dos praticantes, que se dividem globalmente 

entre os nacionais e os estrangeiros. O perfil dos praticantes nacionais na Praia de Matosinhos 

foi já explorado neste documento e encontra-se detalhado no primeiro capítulo, na secção 

“Dimensão e Caracterização da Comunidade”.  

Quanto ao perfil dos praticantes de surf estrangeiros, é possível proceder à sua caracterização 

recorrendo ao estudo de Araújo (2016). Percebe-se, assim, conforme demonstrado nas Figuras 

8 a 12 que a grande maioria destes praticantes são provenientes do continente Europeu e que 

viajam maioritariamente sozinhos. Além disso, 72% dos visitantes que pernoitam em Matosinhos 

ficam 3 noites no concelho e apenas 14.1% não consideram regressar a Matosinhos para surfar. 

Quanto aos produtos que motivam a viagem deste setor turístico, verifica-se que, seguido do 

surf, a gastronomia é o principal atrativo de Matosinhos. Importa, contudo, realçar que apenas 

22% destes turistas ficam alojados no concelho de Matosinhos, sendo necessário criar 

estratégias e produtos inovadores para aumentar a atratividade do concelho. 
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Figura 8 - Proveniência dos turistas que visitam Matosinhos para a prática de surf.            
Adaptado de Araújo (2016) 
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Figura 10 - Companhia em viagem dos turistas de surf de Matosinhos.    
Fonte: Araújo (2016) 

Figura 11 - Probabilidade de regressar ao destino turístico de surf de Matosinhos. 
Fonte: Araújo (2016) 

Figura 9 - Número de noites passadas 
nos alojamentos em Matosinhos.      

Fonte: Araújo (2016) 

Figura 12 - Património a visitar. Fonte: Araújo (2016) 
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Quanto aos surfistas locais da Praia de Matosinhos, além dos questionários realizados com o 

intuito de compreender as características gerais deste setor da comunidade, foram ainda 

realizadas entrevistas com cinco praticantes com anos de experiência de surf nesta praia e com 

conhecimento alargado da realidade local. Estas entrevistas permitiram aprofundar algumas das 

principais perceções deste grupo de stakeholders em relação aos impactos socioculturais que 

esta atividade representa a nível local, dos quais se destacam os seguintes: 

• Alteração da forma como a comunidade encara os praticantes de surf. O 

crescimento do surf e a sua expansão ao nível das características dos praticantes tem 

sido responsável por uma aceitação geral destas modalidades, como atividades 

recreativas associadas a um estilo de vida saudável. Nas décadas de 1980 e 1990, 

durante os primeiros sinais de expansão do surf, os praticantes tinham uma conotação 

negativa, aliada à rebeldia e ao consumo de drogas. O facto de o surf se ter expandido 

a praticantes pertencentes a todos os extratos sociais permitiu alterar esta perceção por 

parte da sociedade; 

• Importante contributo para a dinamização da Praia de Matosinhos. Há uma opinião 

consensual, por parte dos surfistas locais de Matosinhos, de que o surf é o principal 

motor de dinamização da Praia de Matosinhos durante todo o ano, contribuindo para 

uma movimentação constante e diária na mesma. Este contributo social representa 

elevada importância, por promover um estilo de vida saudável em contacto mais próximo 

com os recursos naturais, além de garantir uma maior preservação da praia fora da 

época balnear; 

• Aumento da perceção de perigo para os utilizadores da praia. As praias com 

condições de referência para a prática de surf enfrentam, invariavelmente, problemas de 

sobrelotação do espaço marítimo, devido à crescente procura por parte de um grupo de 

praticantes em franca expansão. Durante a época balnear, por haver uma partilha do 

espaço entre surfistas inexperientes e banhistas, esta questão torna-se problemática, 

por aumentar o risco de acidentes que possam pôr em causa a integridade física dos 

utilizadores da praia. Na Praia de Matosinhos, esta sobrelotação é mais preocupante da 

parte da manhã, quando há uma maior concentração de praticantes de surf (Figura 13). 

A Capitania do Porto de Leixões, para dar resposta a este problema, implementou um 

Edital de licenciamento dos operadores de surf que considera a capacidade de carga da 

praia e a limitação do número de licenças emitidas, contudo existe uma perceção geral 

de que a fiscalização das regras estabelecidas deverá ser mais eficaz; 
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• Insuficiente apoio ao setor competitivo. Dos surfistas entrevistados, aqueles com 

maior proximidade ao setor competitivo do surf realçam que não se tem verificado uma 

evolução a este nível. Apesar do nível de qualidade técnica exibido pelos surfistas na 

Praia de Matosinhos ter vindo a aumentar consideravelmente, existe ainda uma grande 

discrepância entre os resultados competitivos de surfistas de outras partes do país (p.ex: 

Cascais) e os daqueles que usam a Praia de Matosinhos como “campo de treino”, com 

larga vantagem para os primeiros. Os entrevistados acreditam que falta uma maior 

estruturação de competições de âmbito local e regional, que permitam aos aspirantes 

competidores desenvolverem habilidades e técnicas de competição e, assim, obterem 

classificações mais relevantes a nível nacional e internacional. Acresce ainda a perceção 

de que não existem suficientes mecanismos de incentivo para o desenvolvimento de 

atletas locais, por parte dos setores público e privado. 

5.2. Dimensão Ambiental 

Normalmente o pilar da sustentabilidade mais tido em consideração, o meio ambiente é 

absolutamente determinante para a qualidade do contexto das modalidades de deslize, pela 

dependência direta destas atividades nos recursos naturais marítimos. Não se pode, contudo, 
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Figura 13 - Projeção das horas de chegada e partida médias dos praticantes de surf em Matosinhos. 
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considerar neste caso específico que a atividade de surf em si represente impactos ambientais 

relevantes, uma vez que se pode considerar que os surfistas detêm uma consciência ambiental 

superior à da comunidade geral (Butt, 2015).  

Neste sentido, a dimensão aqui considerada prende-se com as alterações no contexto ambiental 

que possam representar riscos à prática de surf em qualidade e segurança. Com base nos dados 

recolhidos, é possível compreender que existem dois grandes desafios ambientais à prática de 

surf na Praia de Matosinhos, que foram referidos pela totalidade das escolas, lojas e surfistas 

locais entrevistados e que, assim, serão aqui explorados: a poluição e o prolongamento do 

quebra-mar exterior do Porto de Leixões. 

Poluição 

A Praia de Matosinhos é uma praia urbana, situada na segunda região com maior concentração 

populacional do país e, como qualquer praia do mundo com estas características, sofre de 

problemas ambientais ao nível da poluição da água e do areal. De acordo com comunicações da 

União Europeia, Portugal não cumpre inteiramente com as recomendações para as descargas 

de águas residuais, especialmente nas principais áreas metropolitanas, onde o tratamento destas 

águas não ocorre de forma eficiente durante períodos de forte precipitação (Eberlein, 2011). Este 

problema torna-se especialmente evidente na Praia de Matosinhos, devido à presença de 

infraestruturas para descarga de águas pluviais e residuais, que em determinados momentos 

não são alvo do tratamento adequado e, assim, representam riscos de saúde pública para os 

utilizadores desta praia. Eberlein (2011) destaca que, em Matosinhos, durante períodos de forte 

precipitação em que o sistema de esgotos atinge a sua capacidade máxima e são efetuadas 

descargas de águas residuais não tratadas, a comunidade não é alertada para os perigos de 

entrar em contacto com a água nesta praia. 

Além disso, a própria localização e a configuração geográfica da praia contribuem para que haja 

uma concentração de poluentes acima da média. O facto de a Praia de Matosinhos se situar 

imediatamente a norte da foz do rio Douro, aliado às típicas correntes de sul existentes ao longo 

desta costa durante os meses de Inverno, levam a que esta praia esteja fortemente exposta aos 

resíduos sólidos e líquidos acumulados ao longo do percurso do rio e que acabam por desaguar 

no oceano. A este fenómeno acresce ainda o facto de a Praia de Matosinhos estar limitada, a 

norte, pelo Porto de Leixões, que impede uma circulação eficaz das águas através das correntes 

normais, havendo assim um elevado grau de concentração destes resíduos, que acabam por se 

depositar ao longo do areal da praia. 
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Naturalmente, também alguns utilizadores da Praia de Matosinhos, embora numa escala muito 

mais reduzida, contribuem para a poluição da mesma, por falta de uma consciencialização 

ambiental adequada. Deverão ser criadas infraestruturas ao longo da praia que facilitem o 

depósito de resíduos em contentores apropriados, bem como material informativo que permita 

uma acrescida sensibilização destes utilizadores relativamente às consequências resultantes da 

poluição das praias. 

De uma forma geral, importa que haja uma maior transparência em relação aos processos de 

tratamento das águas e das descargas que são efetuadas na Praia de Matosinhos, bem como 

análises à qualidade das águas efetuadas com mais frequência, de forma a conseguir 

estabelecer relações causa/efeito e, assim, procurar soluções para este problema. Além disso, 

deverá haver um reconhecimento institucional da situação, estabelecendo-se mecanismos para 

uma comunicação eficaz com a comunidade de forma a prevenir situações de risco de saúde 

pública. Por fim, devem-se reforçar os esforços de limpeza da praia durante todo o ano e não 

apenas durante a época alta, bem como a educação e sensibilização de toda a população para 

os desafios ambientais enfrentados nas praias. 

Prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões 

A obra de prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões insere-se no plano 

estratégico nacional para o aumento da competitividade portuária de Portugal em relação à 

capacidade de carga contentorizada. Contudo, não obstante os benefícios que um projeto desta 

envergadura poderá representar para a economia nacional e para o aumento da empregabilidade 

no concelho, esta obra tem o potencial de causar sérios impactos ambientais que têm gerado 

uma onda de preocupação generalizada junto dos praticantes de surf em Matosinhos. Este 

Figura 15 - Saída de águas residuais e pluviais.           
Fonte: Eberlein (2011) 

Figura 14 - Macro poluição em Matosinhos.              
Fonte: Eberlein (2011) 
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projeto é, segundo um dos proprietários de uma escola de surf entrevistado, “uma mancha que 

nos amedronta a todos” e este sentimento é bem espelhado pelo facto de 58.1% dos surfistas 

locais inseridos no questionário terem selecionado a opção “Projetos de construção que ponham 

em causa a qualidade e/ou existência das ondas” como o principal desafio à prática de 

modalidades de deslize na Praia de Matosinhos no futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com um artigo publicado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

(Fortes et al., 2017), os principais impactos que poderão resultar deste projeto são a redução da 

agitação marítima na Praia de Matosinhos (especialmente prejudicial para a prática de surf) e o 

aumento da erosão da zona sul da praia que poderá levar a episódios frequentes de galgamento. 

A SOS – Salvem o Surf, associação equiparada a ONGA, acrescenta ainda a possibilidade de 

haver uma deterioração da qualidade da água, devido à estagnação da mesma, o que poderá 

tornar as práticas de surf e balnear impeditivas. Anexado a este relatório encontra-se um breve 

parecer técnico oficial disponibilizado pela SOS, para uma maior compreensão da extensão dos 

impactos decorrentes deste projeto.   

Além destes impactos, importa perceber de forma mais concreta as consequências que este 

projeto poderá ter nas condições de surf na Praia de Matosinhos, algo que os artigos do LNEC 

não mencionam em momento algum. Neste sentido, importa realçar a diversidade e 

interdependência dos processos que levam à formação de ondas de qualidade para a prática de 

surf, que não são representados pelos modelos numéricos do impacto na agitação marítima da 

praia. Assim, os resultados dos modelos utilizados não permitem tirar conclusões relativamente 

às alterações que este projeto terá na qualidade e consistência das ondas para a prática de surf 
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Figura 16 – Principal desafio à prática de surf na Praia de Matosinhos no futuro, para os 
surfistas nacionais. 
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na Praia de Matosinhos, algo que deverá ser tido em conta antes de qualquer tomada de decisão 

associada à execução do projeto em causa. 

De forma a aprofundar a compreensão das implicações desta construção, o experiente e 

conceituado oceanógrafo Ed Atkin, Diretor da empresa de consultadoria neozelandesa eCoast, 

partilhou o seu testemunho para inclusão no presente relatório, aqui transcrito na íntegra. 

"The existing breakwater reduces wave height at the surf break of Matosinhos, it 
creates a wave shadow. This is beneficial to the surfing community as it provides a 
surfing location that is ideal for learning surfers during most conditions, and a surfing 
location for more advanced surfers when conditions are simply too large at other 
exposed surf breaks. The example presented in Figure 7 of ‘Impacte do 
Prolongamento do Quebra-mar Norte do Porto de Leixões na Dinâmica 
Sedimentar’ (Fortunato et al., 2017) presents the numerical modelling result from a 
condition equivalent to the most energetic event of January 1991, a big winter swell. 
During such conditions Matosinhos would, likely, be utilized by more surfers than 
average as conditions at other locations will be less than favorable for surfing. From 
the modelling result shown in Figure 7, the effect of the new breakwater extension is 
to significantly reduce wave height at Matosinhos beach. The apparent reductions in 
wave height appear to be as much as 50% in some locations for the example 
condition. During smaller conditions, the existing breakwater configuration allows for 
enough wave energy to propagate to the beach for a range of users, the proposed 
breakwater extension is likely to make this surf break unusable.” (Ed Atkin, 
comunicação pessoal via e-mail). 

Tendo em conta o crescente interesse demonstrado por entidades públicas e privadas na 

promoção do surf na costa portuguesa, importa que se estabeleçam estratégias coerentes que 

permitam um desenvolvimento sustentável desta indústria. Para que essa promoção seja eficaz, 

e de forma a que as comunidades locais possam usufruir dos benefícios do desenvolvimento 

deste sector, é absolutamente essencial que se proteja a orla costeira e, especificamente, as 

ondas que possibilitam o surgimento do mercado de surf, por serem recursos naturais 

diferenciadores e irreplicáveis.  

Neste sentido, considerando a dimensão do surf em Portugal e a presença destes praticantes 

nas praias nacionais, sugere-se que este sector seja auscultado e tido em consideração em todos 

os projetos de desenvolvimento que possam afetar as suas atividades recreativas e comerciais, 

de forma a procurar alternativas que satisfaçam as necessidades de todos os stakeholders. No 

caso específico do prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões, tendo em conta 

as perceções da comunidade de surf local apresentadas no presente relatório, esta envolvimento 

é essencial para que se evite um desnecessário sentimento generalizado de revolta perante os 

decisores e potenciais situações de conflito que dele possam resultar.   
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6. CONTRIBUTO ECONÓMICO DO SURF EM MATOSINHOS 

 

Quanto ao número das visitas de surf à Praia de Matosinhos, foi estimado um total de 215 mil 

anuais, com base nas entrevistas realizadas junto dos stakeholders que frequentam esta praia 

durante todo o ano. Este número considera, entre outros, valores médios para o número de 

visitas de surf de 150 pessoas em dias de semana de época baixa (novembro a março) e de 

1,500 pessoas em dias de fim de semana em época alta (abril a outubro). Do total de 215 mil 

visitas, 70% correspondem a surfistas nacionais, dos quais 70% se deslocam para a praia de 

carro e 8% utilizando os transportes públicos, correspondendo a despesas totais com deslocação 

entre os 230 e os 700 mil euros. Já de acordo com os dados recolhidos nos questionários 

relativamente às despesas efetuadas em Matosinhos durante estas visitas, pode-se estimar que 

representam um total anual situado entre 620,000 e 1,400,000 €. Relativamente aos 30% de 

visitas por parte de praticantes estrangeiros, recorrendo ao estudo de Araújo (2016), calcula-se 

que a sua despesa acumulada no concelho de Matosinhos se situa entre os 2.5 e os 6 milhões 

de euros. 

Definição da Indústria de Surf: 

Neste capítulo, apresenta-se uma estimativa dos contributos económicos diretos da indústria de surf 

local de Matosinhos, que se referem a despesas que não seriam feitas se não houvesse condições 

para a prática de modalidades de deslize. Assim, no contexto deste relatório, deve-se considerar a 

seguinte definição de indústria de surf: 

• A indústria de surf é composta por todas as entidades e indivíduos que vendem produtos e 

prestam serviços diretamente relacionados com a prática de modalidades de deslize em 

ondas, que não existiriam em meios sem condições para a realização dessas atividades. 

Além da indústria específica, consideram-se para o cálculo do contributo económico do surf as 

despesas efetuadas pelos surfistas e os seus acompanhantes em todos os momentos em que estes 

se deslocam à praia para a prática de surf. 

De realçar que vários autores consideram a indústria de surf como sendo mais alargada, incluindo, 

entre outros, estabelecimentos de alojamento e restauração que se direcionam para o público surfista. 

Contudo, apesar de haver uma série de estabelecimentos com essas características em Matosinhos e 

de serem fortemente dependentes do surf, não é possível afirmar no contexto deste estudo que esses 

estabelecimentos não existiriam sem o surf. 

Nota: Por falta de dados, não estão aqui considerados os impactos das competições de surf realizadas em 
Matosinhos, das quais se destaca o Porto & Matosinhos Wave Series, sendo de realçar que representam também 

importantes contributos económicos diretos.  



 

 

Análise Preliminar das Atividades de Deslize em Ondas na Praia de Matosinhos  

22 

 

Tabela 2 – Despesas relativas às visitas de surf à Praia de Matosinhos. 

Número total de visitas de surf a 

215,000 / ano 

70% Nacionais 30% Estrangeiros 

Despesas (€) 

Despesas Deslocação 

230,000 – 700,000 

Outras Despesas 

620,000 – 1,400,000 

Despesas Alojamento 

1,100,000 – 2,600,000 

Outras Despesas 1 

1,400,000 – 3,400,000 

TOTAL 

3,350,000 – 8,100,000 € 

1 (Araújo, 2016) 

a Entendem-se por “visitas de surf” a quantidade total de deslocações para a praia que resultam na prática da 
modalidade. 

 

Já em relação à indústria de surf local, considera-se que fazem parte da mesma 16 escolas e 10 

lojas de surf, das quais 10 escolas e 6 lojas foram incluídas no levantamento de dados sob a 

forma de entrevistas. Com base nas informações fornecidas por essas entidades, calcula-se que 

o volume de negócio total desta indústria seja de 8,424,000 € anuais. Fazendo ainda uma média 

das percentagens de faturação de cada uma dessas empresas que corresponde a clientes 

nacionais e estrangeiros, estima-se que 57% do volume de negócio seja relativo a clientes de 

nacionalidade portuguesa. De forma a não haver uma sobreposição entre os valores da faturação 

destas entidades e os consumos efetuados pelos surfistas durante as suas visitas à Praia de 

Matosinhos, foi feita uma suposição de que 50% das despesas em Matosinhos durante as visitas 

de surf correspondem a consumos na indústria de surf local. Assim, o restante valor (volume de 

negócio adicional) corresponderá a clientes não surfistas e a consumos realizados por surfistas 

em momentos distintos àqueles em que frequentam a praia para a prática de surf. Desta forma, 

pode-se concluir que o volume de negócio adicional desta indústria se situa entre os 6 e os 7.4 

milhões de euros. De realçar que não foram aqui considerados outros negócios pertencentes à 

indústria de surf, como o restauro de pranchas e fatos, pela falta de dados e pela reduzida 

expressão económica individual. Deve, assim, ser considerada a estimativa otimista de 7.4 

milhões de euros, de forma a cobrir os valores que essas atividades representam. 
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Tabela 3 – Volume de negócio total anual da indústria de surf de Matosinhos. 

Indústria de surf local 

16 Escolas + 10 Lojas 

Volume de Negócio 

8,424,000 € 

57% Nacionais 

4,801,680 € 

43% Estrangeiros 

3,622,319 € 

(50% em visitas de surf) 

310,000 – 700,000 € 700,000 – 1,700,000 € 

Volume de Negócio Adicional 

4,101,680 – 4,491,680 € 1,922,319 – 2,922,319 € 

TOTAL 

6,000,000 – 7,400,000 € 

 

De forma a finalizar o cálculo estimado do contributo económico direto do surf em Matosinhos, 

foram consideradas as despesas efetuadas pelos acompanhantes dos surfistas que, apesar de 

não praticarem modalidades de deslize, se deslocam à Praia de Matosinhos juntamente com 

aqueles que o fazem. De acordo com as entrevistas realizadas, haverá uma média de um 

acompanhante por cada visita de surf a esta praia, pelo que este número rondará igualmente os 

215 mil anuais. Embora a amostra de acompanhantes entrevistados para o efeito deste estudo 

seja reduzida, considera-se, com base na informação que foi possível recolher, que a despesa 

média realizada por estes indivíduos se situará entre os 10€ e os 25€ por acompanhante, por 

visita. Assim, estima-se que acresça às restantes estimativas um valor anual situado entre os 

2,150,000 € e os 5,375,000 € de contributo económico anual direto que a prática de surf 

representa para Matosinhos. 
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Tabela 4 - Despesas relativas aos acompanhantes nas visitas de surf à Praia de Matosinhos. 

Acompanhantes nas visitas de surf 

215,000 / ano 

Despesa média 

10€ / visita 25€ / visita 

2,150,000 € 5,375,000 € 

TOTAL 

2,150,000 – 5,375,000 € 

 

Tabela 5 - Contributo económico direto total do surf em Matosinhos. 

 

Procedendo à soma de todos os valores estimados pode-se, então, apresentar uma estimativa 

total do impacto económico direto do surf em Matosinhos como estando situado entre os 

11,500,000 e os 20,875,000 €. Contudo, tendo em conta que não foram consideradas algumas 

entidades pertencentes à indústria de surf local, nem a dimensão competitiva e o contributo 

económico dos campeonatos realizados, sugere-se que deverá ser considerado o valor superior, 

que permite concluir de forma simplificada que o surf em Matosinhos representa um impacto 

económico direto superior aos 20 milhões de euros 

anuais. Tendo ainda em conta que 64% dos 

praticantes de surf da Praia de Matosinhos residem 

fora do concelho (Figura 17), percebe-se que a 

grande maioria das despesas efetuadas 

representam “importações” provenientes de outros 

concelhos e, portanto, têm uma importância 

acrescida por estimularem a circulação financeira 

dentro do concelho de Matosinhos. 

Contributo Económico Direto 

1. Visitas de surf 3,350,000 – 8,100,000 € 

2. Indústria de surf local 6,000,000 – 7,400,000 € 

3. Acompanhantes 2,150,000 – 5,375,000 € 

TOTAL 
11,500,000 – 20,875,000 € 
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Figura 17 – Concelho de residência dos surfistas 
nacionais que frequentam a Praia de Matosinhos 



 

 

Análise Preliminar das Atividades de Deslize em Ondas na Praia de Matosinhos  

25 

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A elaboração do presente relatório teve como objetivo fornecer uma breve caracterização do 

estado atual das atividades de deslize em ondas na Praia de Matosinhos, bem como dos 

contributos e impactos socioculturais, ambientais e económicos associados à prática destas 

modalidades. Tendo ainda apresentado uma breve nota histórica do surf em Matosinhos, bem 

como casos de outros destinos procurados por surfistas de todo o mundo, este documento 

consiste numa primeira contextualização deste mercado em Matosinhos e deverá ser tido em 

conta como o ponto de partida para a realização de análises mais concretas e detalhadas das 

diferentes dimensões aqui abrangidas. 

Concluiu-se que, apesar de muito recente no Norte de Portugal, o surf encontrou em Matosinhos 

um local com as condições ideais para se desenvolver rapidamente, levando ao aparecimento 

de uma indústria para dar resposta às necessidades do crescente número de praticantes. No 

presente momento, estima-se que estas atividades representem um contributo económico direto 

superior a 20 milhões de euros anuais. Contudo, especialmente na Praia de Matosinhos, foram 

identificados alguns riscos e impactos socioculturais e ambientais que podem pôr em causa a 

continuidade do desenvolvimento sustentável deste sector, havendo mesmo situações que 

podem representar o fim do surf nesta praia. 

Como tal, é necessário reconhecer os problemas existentes e procurar soluções eficazes e 

sustentáveis para os mesmos, pelo que é aqui apresentada uma série de recomendações para 

um desenvolvimento futuro que garanta a satisfação deste grupo de stakeholders cada vez mais 

relevante. 

• Deve-se valorizar e promover as condições únicas da Praia de Matosinhos para a 

iniciação à prática de surf. A esmagadora maioria dos participantes neste estudo têm a 

perceção que Matosinhos tem condições únicas no contexto europeu para aprender a 

surfar, além da consistência de ondas durante a época baixa, excelente para o treino de 

surfistas mais avançados. Esta característica diferenciadora deverá ser promovida 

internacionalmente, de forma a atingir os mercados de países europeus com elevado 

poder de compra e sem condições para a prática de surf. Este deverá ser um esforço 

conjunto entre os sectores público e privado, que deverá ser acompanhado pela criação 

de condições e atrativos para aumentar o número de surfistas estrangeiros que pernoitam 

no concelho de Matosinhos; 
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• Adaptação da regulamentação e gestão do espaço marítimo para a prática de surf. 

O aumento do número de praticantes de surf, apesar de estar revestido de diversos 

benefícios para as regiões com boas condições para a atividade, é também responsável 

por alguns impactos sociais negativos, dos quais se destaca a sobrelotação dos espaços. 

Este fator é evidente na Praia de Matosinhos, onde o excesso de praticantes é tido por 

grande parte da amostra como uma barreira à qualidade da experiência recreativa de 

cada um. Também os operadores de ensino de surf apontam que a regulamentação e 

processo de licenciamento deverão ser melhorados e que que a fiscalização deverá ser 

mais regular. Assim, o Edital da Capitania do Porto de Leixões para os operadores de 

ensino de surf deverá ser revisto e adaptado regularmente, com a participação dos 

principais stakeholders. Além disso, as diferentes zonas da praia para as várias 

utilizações deverão ser devidamente assinaladas e a informação relativa a esse 

zoneamento deverá ser disseminada por todos aqueles que frequentam a Praia de 

Matosinhos, evitando potenciais acidentes e situações de conflito; 

• Implementação de um modelo estruturado para o aumento da competitividade dos 

atletas locais. Deverá haver uma maior coordenação entre os sectores público e privado 

na realização de provas competitivas regulares, que permitam aos jovens atletas locais 

desenvolver as suas capacidades em contexto de competição e, assim, garantir a 

obtenção de resultados mais positivos a longo prazo. Além disso, deverão ser 

consideradas medidas de apoio aos atletas locais que permitam uma abordagem 

crescentemente profissional ao surf como desporto competitivo, à semelhança do que 

acontece na Região de Lisboa, de onde provem a grande maioria dos surfistas com 

resultados de destaque a nível nacional e internacional; 

• Aumento do reconhecimento das ondas para a prática de surf como recursos 

naturais que devem ser preservados e conservados. Estes recursos, pelas suas 

características únicas e irreplicáveis, constituem um ativo de elevado valor acrescentado, 

diferenciador dos territórios onde se encontram. Por esta razão, devem ser 

implementados mecanismos de monitorização regular dos impactos ambientais nas 

diferentes praias do concelho, com destaque para a Praia de Matosinhos, bem como 

planos de combate aos mesmos. Especificamente no caso abordado no presente 

relatório, deve-se fazer frente ao problema de poluição na Praia de Matosinhos, através 

de: (1) um aumento da sensibilização da comunidade perante os riscos ambientais e 

adaptação de boas práticas na utilização das praias; (2) realização de iniciativas de 

limpeza da praia mais profundas e regulares; (3) realização de análises da qualidade das 
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águas com maior regularidade e comunicadas publicamente; e (4) melhoria e aumento 

de capacidade dos sistemas de tratamento das águas residuais e pluviais que são 

descarregadas na Praia de Matosinhos. Além da poluição, os projetos de 

desenvolvimento que ponham em causa a qualidade das ondas para a prática de surf 

representam um importante risco para o desenvolvimento da modalidade. O surf em 

Matosinhos encontra-se, de momento, ameaçado pelo projeto de prolongamento do 

quebra-mar exterior do Porto de Leixões, situação que tem gerado uma grande 

preocupação junto da comunidade e indústria de surf locais. A análise dos estudos 

associados a este projeto de construção sugere que não foi dada a devida consideração 

aos praticantes de surf e às consequências que este poderá ter na qualidade e/ou 

existência de ondas para a prática de surf na Praia de Matosinhos. É absolutamente 

necessário que as consequências que projetos desta natureza representam para o surf 

sejam tidas em consideração com seriedade, procurando em todos os momentos 

encontrar alternativas capazes de satisfazer todos os agentes envolvidos; 

• Deverá ser promovida a realização de um estudo mais detalhado sobre o estado do 

surf em Matosinhos. O presente relatório apresenta apenas os resultados de uma 

análise preliminar a este fenómeno a nível local, pelo que Matosinhos deverá procurar 

garantir a realização de uma análise aprofundada que permita uma gestão mais eficaz 

deste sector. Recomenda-se que seja tido em consideração o exemplo inovador e de 

liderança do Município australiano da Gold Coast, onde foi desenvolvido um plano 

detalhado de longo prazo para a gestão das atividades de deslize em ondas. 
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ANEXO 

Parecer oficial da SOS em relação ao prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de 

Leixões. 

 

 

 

 

 

Parecer técnico do Impacte Ambiental do Prolongamento do Quebra-Mar 
Exterior do Porto de Leixões 
 

A SOS – Salvem o Surf (SOS), associação equiparada a ONGA, vem por este meio contribuir e 
apresentar argumentos técnicos que contrariam o prolongamento do quebra-mar exterior do 
Porto de Leixões. 
 
A praia de Matosinhos é uma das praias de Portugal com maior afluência durante todo o ano por 
praticantes de surf, por banhistas e por um crescente número de turistas, devido à sua localização, 
acessos, condições favoráveis à prática de desportos aquáticos e pela própria envolvente. 
 

 



 

 

 
O prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões deve ser evitado baseado em fortes 
argumentos técnicos, ou pelo menos deve ser profundamente revisto através de um estudo de 
impacte ambiental, devido aos efeitos negativos graves consequentes na vizinhança do porto de 
Leixões, de salientar:  

 

- Redução da qualidade de água na praia de Matosinhos:  
 
5.4.1. Fase de construção  
 
Nesta fase e tendo em conta as características do projeto em estudo, nomeadamente a localização 
perspetivada para o estaleiro, considera-se que poderão advir impactes sobre os recursos hídricos 
superficiais da instalação e atividade do estaleiro e da frente de obra, nomeadamente:  
Degradação da qualidade da água por efluentes líquidos produzidos no estaleiro, nomeadamente 
águas de lavagem (pavimentos, autobetoneiras, maquinaria, etc.) e efluentes domésticos de 
instalações sanitárias de apoio aos trabalhadores e do escritório do estaleiro; Degradação da 
qualidade da água por derrames de hidrocarbonetos (combustíveis e outros óleos), em meio 
terrestre e em meio aquático, de veículos, navios e maquinaria afetos à obra; Degradação da 
qualidade da água por colocação de enrocamentos na construção do quebra- mar.  
Os dois primeiros são impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais, massas de água 
Leça e CWB-I-1B. Estes impactes poderão afetar diversos usos da água, fora do porto, na massa 
de água costeira CWB-I-1B, nomeadamente o uso balnear e a prática de desportos aquáticos e a 
apanha de moluscos bivalves (NEMUS (2018)). 
 
 
 
5.4.2. Fase de exploração  
 
As principais atividades relacionadas ao projeto em estudo que poderão originar impactes sobre 
os recursos hídricos superficiais durante a fase de exploração são as seguintes 
Presença do prolongamento do quebra-mar exterior; Tráfego de navios afeto ao Porto de Leixões; 
Dragagens de manutenção no Porto de Leixões (NEMUS (2018)). 
 
 
5.4.2.1. Presença do prolongamento do quebra-mar exterior  
 
A presença do prolongamento do quebra-mar exterior irá causar em termos médios, tal como 
indicado na secção 5.5, de Avaliação de Impactes Ambientais – Hidrodinâmica e regime 
sedimentar, uma atenuação da hidrodinâmica local, circulação e agitação, no interior do porto e 
no acesso ao Porto de Leixões e na zona adjacente à Praia de Matosinhos. Daí resultará uma 
redução das condições de dispersão de poluentes no meio aquático, potenciando a degradação da 
qualidade da água pelas fontes poluentes intervenientes na área e, de forma geral, a afetação do 
estado da massa de água.  



 

 

Trata-se de um impacte negativo, direto e provável, localizado, afetando essencialmente a massa 
de água costeira CWB-I-1B, mais especificamente na área compreendida entre o Porto de Leixões 
e a praia de Matosinhos, permanente, imediato, reversível. A magnitude e significado é variável 
conforme o local e o aspeto da qualidade dos recursos hídricos superficiais em consideração. De 
acordo com a secção 4.4, de Caracterização do ambiente afetado – Recursos hídricos superficiais, 
importa avaliar o impacte sobre a qualidade para fins conquícolas, qualidade balnear e estado da 
massa de água face ao objetivo ambiental de qualidade definido (NEMUS (2018)). 
 
 
Quanto à qualidade balnear na Praia de Matosinhos e considerando a relevância das mesmas 
fontes de poluição, especialmente o ribeiro, prevê-se igualmente que o projeto provoque a 
redução, em geral, das condições de dispersão da poluição. É importante referir-se que a análise 
da qualidade microbiológica para fins balneares desta praia por Amorim et al. (2014) sugere que 
já na situação atual o reduzido hidrodinamismo explicará de forma importante a relativamente 
pior qualidade encontrada nesta praia face a outras praias urbanas na proximidade. Pelas 
características das principais fontes de poluição da água adjacente à praia é possível que no 
período chuvoso, quando a qualidade da água no ribeiro da Riguinha e Carcavelos é 
tendencialmente mais degradada (cf. secção de Caracterização ambiente afetado – Recursos 
hídricos superficiais).  
 
Este impacte poderá afetar o uso balnear e o uso para desportos aquáticos (incluindo desportos de 
ondas) da Praia de Matosinhos. 
(NEMUS (2018)). 
 

- A prática de surf diminuirá consideravelmente: 
 
Verificou-se que, para qualquer ponto, as alturas de onda significativas mais frequentes 
são as da classe até 0.5 m. A redução de altura de onda em frente à praia devido ao 
prolongamento do quebra-mar é evidente, para as seis configurações, na medida em 
que aumenta o número de registos inferiores a 0.5 m e diminuem os registos superiores 
a 0.5 m, qualquer que seja a configuração considerada (Fortes et al., 2017); 
 

 
 
Alturas de ondas sobre a batimétrica -2.0m nos 500 m a norte, em frente à praia, com 
NM=+4.0m (Fortes et al., 2017). Para a configuração S1 (a configuração principal 
apontada pela APDL) nos primeiros 500 m (norte da praia) a redução será de 60% para 
alturas de onda com 1 m, 10 s de período e direção 292.5 graus. 



 

 

 
 

 
 

Alturas de ondas sobre a batimétrica -2.0m nos 500 m a sul, em frente à praia, com 
NM=+4.0m (Fortes et al., 2017). Para a configuração S1 (a configuração principal 
apontada pela APDL) nos últimos 500 m (sul da praia) a redução será de 37% para 
alturas de onda com 1 m, 10 s de período e direção 292.5 graus. 
 

 
Baseado em (NEMUS (2018)) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fortes et al., 
2017) 

ALTURA DE ONDAS Hs Número médio de dias  em cada ponto de controlo (% de variação face à  s i tuação atual )

Pontos  P42 P46 P43 P47 P44 P48 P45 P49

(Hs  de 0,5-1m) 39 (-49%) 61 (-23%) 70 (-7%) 71 (-19%)

(Hs  de 1-2m) 11 (-65%) 23 (-56%) 36 (-40%) 45(-42%)

(Hs  de 1-2,5m) 1 (-75%) 13 (-63%) 3 (-70%) 26 (-57%) 10 (-47%) 42 (-42%) 10 (-47%) 55 (-42%)

(Hs  de 2-3m) 1 (-83%) 3 (-50%) 5 (-67%) 5 (-64%) 16 (-48%) 9 (-50%) 16 (-48%) 16 (-45%)



 

 

 
- Erosão na zona sul da praia devido à rotação da entrada da ondulação, ocorrerá 
uma alteração da dinâmica sedimentar no sentido anti-horário.  
 
O prolongamento do molhe norte afetará também a praia de Matosinhos. As melhores 
condições de abrigo na parte norte da praia e as diferentes condições de abrigo 
proporcionadas à praia em função da direção da agitação conduzirão a uma rotação da 
praia no sentido anti-horário. Esta rotação reforçará a atual tendência de acumulação de 
areia no extremo norte da praia e de erosão da zona sul. Se esta tendência não for 
contrariada por intervenções regulares, a acumulação de areia junto ao quebra-mar sul 
poderá levar a algum assoreamento no canal de acesso ao porto a médio prazo. 
Simultaneamente, a erosão no extremo sul da praia poderá fomentar galgamentos 
nessa zona (Fortes et al., 2017). 
 
 

Conclusão  

 

Para concluir, a SOS, como defensora da orla costeira nacional, considera necessário construir 
uma consciência coletiva sobre o impacte negativo que o projeto da APDL de 
prolongamento do molhe exterior do Porto de Leixões terá na prática de desportos 
aquáticos, no ambiente, na economia, no turismo e na qualidade de vida dos habitantes 
de Matosinhos, Porto e região norte de Portugal.  
 
As principais falhas devem-se à Administração do Porto e Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. 

ignorar os graves impactes antes apresentados, provados em modelos numéricos, que são 

consequentes do prolongamento do molhe exterior do Porto de Leixões. 
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Com os nossos melhores cumprimentos, 
atentamente, 
 
SOS – Salvem o Surf. 
Contacto: salvemosurf@gmail.com, tel.+351 916674770 






















































































































