
                                                                                                  

 

Universidade de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

 

Perfil do praticante do subsetor desportivo do Surf adaptado: estudo de caso da 

SURFaddict 

 

Dissertação Apresentada Com Vista à Obtenção do Grau de Mestre em Gestão do Desporto 

 

Orientador: Professor Doutor Rui Claudino 

 

Júri: 

            Presidente: Professor Doutor Carlos Jorge Pinheiro Colaço 

            Vogais: Professor Doutor Miguel Moreira 

                         Professor Doutor Rui Claudino 

   

Duarte S. F. Santos Matos 

2015 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na água sentimos a liberdade e a adrenalina de sermos um entre iguais. Quando estou a surfar, 

não sou uma pessoa em cadeira de rodas, e o que eu quero, é que cada vez mais pessoas como 

eu, possam sentir o que eu sinto. Eu não quero saber se é difícil, eu só quero saber se é possível” 
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Resumo 

 

Esta investigação consiste em avaliar, caracterizar, explorar e compreender o 

perfil do praticante de surf adaptado, onde iremos constatar que é uma modalidade 

desportiva grande crescimento na atualidade. 

Em parceria com a Associação Portuguesa de Surf Adaptado (SURFaddict), 

mais propriamente com o apoio do Nuno Vitorino (Presidente/Fundador desta 

associação, de realçar que foi a pioneira a trabalhar nesta área em Portugal e na 

Europa), conseguimos de Norte a Sul do País, de Abril a Outubro, participar em 

inúmeros eventos de surf adaptado, onde tive a feliz experiencia de poder contribuir 

como voluntário, e onde em paralelo conseguimos realizar os questionários como 

método de estudo/recolha de informação, aos vários praticantes que tiveram contacto 

com a modalidade. 

Como método de recolha de informação foi criado e utilizado nos respectivos 

eventos um Questionário com a finalidade de caracterizar o surf adaptado na 

atualidade, identificar perfil do praticante, saber a sua opinião referente a esta 

modalidade e também perceber o que se pode melhorar em prol do desenvolvimento 

desta modalidade adaptada desportiva. 

Outro dos objectivos desta investigação, irá ser demonstrar que o surf 

adaptado é uma modalidade com cada vez mais praticantes em Portugal, onde 

podemos refletir que poderá ser visto como um modelo de negócio no futuro. 

 

 

Palavras-chave: Desporto Adaptado; surf; surf adaptado; Gestão 
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Abstract 

 

The main goal of this study consists in evaluate, characterize, explore and 

comprehend the adapted surf as an adapted sport, which has been having more 

relevance nowadays as a sport modality in this contemporary times. 

With the sponsor of SURFaddict, specifically with the support of Nuno 

Vitorino (President and Founder of this association, first of its kind in Portugal and 

Europe), from April to October, we achieve to participate in several events of 

Adapted Surf, where I had the happy experience of contribute as a volunteer, and 

where the questionnaire was applied, as a form or information collect, to the 

participants who were in contact with this sport modality. 

For information collect, was created and applied on the events a 

questionnaire with the purpose of characterize the Adapted Surf nowadays, identify 

the practitioner and also to understand what can be improved towards the 

development of this sport adapted modality. 

Secondly, this investigation will try to show that Adapted Surf is a modality 

has an increasing number of participants in Portugal, where it can be seen an 

increase of more sponsors and national visibility. 

 

 

 

Keywords: Adapted Sport; Surf; Adapted Surf; Management 
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Introdução 

As modalidades de ondas são cada vez mais praticadas, nos dias de hoje, em 

Portugal e no resto do Mundo. Verificamos que existe um boom de praticantes em 

experimentarem e darem continuação a prática do surf. Constamos que só na 

Federação Portuguesa de Surf tem 11 mil inscritos, difícil será dar um valor 

numérico correspondente as pessoas que todos os dias o praticam de forma lúdica. A 

nível mundial os estudos referem que haja 18 milhões de surfistas a praticarem esta 

modalidade.  

Em consequência deste enorme boom de pessoas em quererem iniciar-se no 

surf, consideramos que esta modalidade desportiva poderá ser vista como um 

negócio que se desenvolve e tem potencial de se expandir muito mais. Em 2009, um 

estudo elaborado por Pedro Bicudo e Ana Horta, ambos do Instituto Superior 

Técnico, referem que este desporto poderia render três mil milhões de euros por ano 

ao sector do turismo. 

A apresentação deste estudo está dividida em capítulos, onde se desenvolvem 

as diversas etapas da investigação. Iremos a analisar e caracterizar o perfil do 

praticante de surf adaptado e a sua relação que tem com a modalidade em Portugal, a 

descrição do material utilizado pelos praticantes, procurar através dos dados mais 

recentes a sua evolução, a relação com os patrocinadores, caracterização e evolução 

dos últimos eventos nos últimos anos. 

Como método de recolha de informação, utilizámos o Questionário. 

Consideramos que foi a ferramenta mais aconselhável para a recolha de dados e o 

posterior tratamento de dados. Iremos também constatar o que deve ser melhorado 

no que respeita ao material utilizado nesta modalidade desportiva, com o objectivo 

de desenvolve-la e fazer que com se evolua em prol da sua progressão. 

Através de dados estatísticos elaborados em parceria com a SURFaddict 

(Associação Portuguesa de Surf Adaptado), constatámos que o surf adaptado em 
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Portugal está a crescer de “vento em popa” não só no que se trata na evolução da 

modalidade e material utilizado mas verificando que de ano para ano existe um 

número crescente de praticantes a quererem experimentar este desporto, no qual irá 

originar o interesse de marcas desportivas, que acabam por se tornar os grandes 

mecenas desta modalidade desportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

13 
 

 

CAPITULO I –  Colocação do problema 

 

A elaboração deste trabalho insere-se nos objectivos de avaliação 

estabelecidos para a Dissertação de Mestrado no âmbito do Curso de Mestrado em 

Gestão do Desporto, da Faculdade de Motricidade Humana, edição 2013/2014. 

Assim, este estudo integra-se na problemática da Gestão do Desporto, e em 

particular na modalidade surf adaptado em Portugal. Com a elaboração deste estudo, 

pretende-se ficar a conhecer a situação atual do surf adaptado e a sua rápida ascensão em 

Portugal. Através da parceria com a SURFADDICT (Associação Portuguesa de Surf 

Adaptado), iremos ficar a conhecer mais pormenorizada a caracterização do perfil do 

praticante de Surf Adaptado, a relação que tem com o Surf e vamos poder constatar que 

esta modalidade se está a desenvolver em relação ao crescimento do número de 

praticantes, maior numero de eventos realizados de ano para ano, mais 

patrocinadores a quererem financiar/apoiar em prol desta modalidade desportiva e 

iremos verificar também que a acessibilidade das praias é cada vez melhor, quer nos 

acessos de estacionamento quer nos acessos ao mar. 

O tema das modalidades de ondas é muito recente, e mais recente ainda, é 

visualizarmos pessoas portadoras de deficiência a praticarem uma modalidade como o Surf. 

Pretende-se com esta investigação disponibilizar informação atual referente à promoção 

desta modalidade. 

Assim, ambicionamos dar resposta às seguintes questões que consideramos 

fundamentais para o favorável progresso desta investigação: 

 Questão 1: Compreender a caracterização do praticante de surf adaptado em 

Portugal? 

 Questão 2: Pratica desporto regularmente ou de forma sazonal? 

 Questão 3: Qual o transporte que utilizou para a prática do Surf Adaptado? 

 Questão 4: Quando se desloca para a praia praticar a modalidade, desloca-se 

sozinho ou acompanhado? 
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 Questão 5: Qual o motivo que levou o praticante a querer experimentar o Surf 

Adaptado? 

 Questão 6: O material existente é de fácil utilização? 

 

 

1. Objetivos 

Pretende-se com esta investigação, analisar o perfil do praticante 

de Surf Adaptado em Portugal, bem como perceber o que se pode fazer para 

melhorar esta mais recente modalidade desportiva, que conta com cada vez mais 

praticantes. 

Neste sentido, como objectivos específicos evidenciam-se:  

• Caracterizar o perfil de praticante de surf adaptado em Portugal. 

• Caracterização da relação que o praticante tem com o surf. 

• O que deve ser melhorado para que os praticantes sintam um maior grau 

de agradabilidade/atração na prática da modalidade 

• Características da evolução do surf adaptado 

• Evolução da modalidade em Portugal 

 

2. Pertinência do Estudo 

 

A escolha que foi realizada para o tema da dissertação final do mestrado de 

Gestão do Desporto, resulta da necessidade de investigar e entender o que se faz na 

atualidade pelo surf adaptado em Portugal e através desses resultados que iremos 

alcançar, perceber qual o caminho mais correto a seguir, em prol do 

desenvolvimento da respectiva modalidade em Portugal. 
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Teremos sempre em conta nesta investigação o conceito de Gestão, 

contribuindo ainda assim para a pertinência da realização do presente estudo, todos 

os dados relativos ao aumento do valor das modalidades de ondas e desportos 

radicais a nível mundial que, em 2007. se situava nos sete mil milhões de euros, com 

base nos estudos realizados pela European Surf Industry Manufacturers Associations 

(EUROSIMA).  

Como iremos constatar, estamos a investigar uma modalidade desportiva 

com um enorme potencial de crescimento, verificando também que na vertente que 

se vai investigar, o surf adaptado, abrange cada vez mais indivíduos a praticar como 

vamos podemos verificar através dos dados estatísticos facultados pela 

SURFADDICT, logo será necessário realizar com qualidade o ponto de situação 

face a esta vertente do surf. 
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CAPÍTULO II - Revisão da Literatura 

 

3. Definição de deficiência 

 

A história do conceito de deficiência cresceu numa aura de algumas atitudes 

discriminatórias que, infelizmente, ainda se verificam nos tempos presentes. As 

atitudes dos indivíduos face à deficiência têm sido bastante diferentes ao longo dos 

anos, onde muitas das vezes, estas atitudes podem estar representadas ao tipo de 

inaptidão que as pessoas possam apresentar. 

Existe uma maior sensibilidade nas atitudes para com as pessoas com 

deficiência, contudo as pessoas com deficiência ainda continuam, muitas vezes, a ser 

observadas de forma negativa pela sociedade. Contudo, podemos reconhecer 

admiráveis mudanças. 

A definição de deficiência foi ao longo dos anos sofrendo ligeiras alterações 

na evolução da nossa História. Em 1989, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

através do Manual de Classificação das Consequências das Doenças descreve-nos 

que a deficiência representa qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou de uma 

função psicológica, fisiológica ou anatómica.  

Verifica-se também possíveis alterações ou perdas, temporárias ou 

permanentes, onde se inclui uma anomalia, perda de um membro, tecido ou até 

mesmo um órgão. A deficiência caracteriza-se pela manifestação de um estado 

patológico, onde irá refletir crises a nível do órgão. Define-se ainda pela dificuldade 

em desempenhar uma atividade considerada normal para um ser humano, consoante 

o sexo, idade e os factores socioculturais. Constamos então que esta dificuldade 

espelha a expressão social de uma deficiência ou incapacidade, e como tal reflete as 

consequências culturais, sociais, económicas e ambientais que, para o indivíduo, 

derivam da existência da deficiência e da incapacidade (Amiralianet al., 2000). 
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Com base na Constituição da República Portuguesa (art71) -Cidadãos portadores de 

deficiência, refere que: Os indivíduos portadores de deficiência física ou mental exerçam os 

seus direitos e estão sujeitos aos deveres destinados na Constituição, com ressalva do 

exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados. O Estado 

apoia também as organizações de cidadãos portadores de deficiência, e o Estado está em 

obrigação de realizar uma política nacional de prevenir e integrar os cidadãos portadores de 

deficiência, e de apoiar as suas respectivas famílias. 

Através também do artigo.79 da CRP- Cultura Física e desporto, consta que todos 

tem o direito a cultura física e ao desporto; e onde será incumbido ao Estado, em parceria 

com associações e escolas desportivas estimular, orientar, promover e apoiar a prática e a 

difusão da cultura física e do desporto, bem como impedir a violência no desporto. 

 

3.1. Tipos de Deficiência 

 

A OMS adopta uma classificação que reconhece os seguintes tipos de 

deficiências como os mais frequentes: mental e motora, auditiva, visual e múltipla. 

Os principais tipos de deficiência podem ser classificados em quatro grandes grupos: 

dificuldade de locomoção, dificuldade na fala e/ou na audição, dificuldade na visão, 

dificuldade na aprendizagem, retrocesso ou desordem mental. 

 

Podemos considerar que a deficiência auditiva caracteriza-se por ser uma 

lesão do aparelho auditivo, o que origina uma gradual dificuldade para a pessoa 

poder ouvir. Constatamos que existem dois tipos de deficiência auditiva: a 

temporária, que se caracteriza por ser possível tratar-se, através de tratamentos 

médicos. E a definitiva, caracterizando-se por ser uma perda total em que afectara o 

o individuo no decorrer da sua vida (Correia 2008). 
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Tabela 1 - Tipos de Deficiência Auditiva 

Tipos de Deficiência Auditiva 

Deficiência 

Auditiva 

Condutiva 

Qualquer interferência na transmissão do som desde o conduto 

auditivo externo até a orelha interna (cóclea). A orelha interna tem 

capacidade de funcionamento normal mas não é estimulada pela 

vibração sonora. Esta estimulação poderá ocorrer com o aumento da 

intensidade do estímulo sonoro. A grande maioria das deficiências 

auditivas condutivas pode ser corrigida através de tratamento clínico 

ou cirúrgico. 

Deficiência 

Auditiva 

Neuro-

Sensorial 

Ocorre quando há uma impossibilidade de recepção do som por lesão 

das células ciliadas da cóclea ou do nervo auditivo. Os limiares por 

condução óssea e por condução aérea, alterados, são 

aproximadamente iguais. A diferenciação entre as lesões das células 

ciliadas da cóclea e do nervo auditivo só pode ser feita através de 

métodos especiais de avaliação auditiva. Este tipo de deficiência 

auditiva é irreversível. 

Deficiência 

Auditiva Mista 

Ocorre quando há uma alteração na condução do som até o órgão 

terminal sensorial associada à lesão do órgão sensorial ou do nervo 

auditivo. O audiograma mostra geralmente limiares de condução 

óssea abaixo dos níveis normais, embora com comprometimento 

menos intenso do que nos limiares de condução aérea.  

Deficiência 

Auditiva 

Central, 

Disfunção 

Auditiva 

Central ou 

Surdez Central 

Este tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, 

acompanhado de diminuição da sensação auditiva, mas manifesta-se 

por diferentes graus de dificuldade na compreensão das informações 

sonoras. Decorre de alterações nos mecanismos de processamento da 

informação sonora no tronco cerebral (Sistema Nervoso Central). 
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Definição de Deficiência Física: 

Segundo Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes – ONU, 

consideram que a Deficiência Física refere-se ao comprometimento do aparelho 

locomotor que compreende o sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema 

nervoso. As doenças ou lesões que afectam quaisquer desses sistemas, isoladamente 

ou em conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade 

variáveis, segundo o(s) segmento(s) corporais afectados e o tipo de lesão ocorrida. 

 

Tipos de deficiência física: 

 Lesão cerebral (paralisia cerebral, hemiplegias); 

 Lesão medular (tetraplegias, paraplegias); 

 Miopatias (distrofias musculares); 

 Patologias degenerativas do sistema nervoso central (esclerose múltipla, 

esclerose lateral amiotrófica); 

 Lesões nervosas periféricas; 

 Amputações; 

 Sequelas de politraumatismos; 

 Malformações congénitas; 

 Distúrbios posturais da coluna; 

 Sequelas de patologias da coluna; 

 Distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos membros; 

 Artropatias; 

 Reumatismos inflamatórios da coluna e das articulações; 

 Lesões por esforços repetitivos (L.E.R.); 

 Sequelas de queimadura; 
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Definição de Deficiência Mental 

Segundo Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes – ONU, 

consideram que a Deficiência Mental se traduz numa performance intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

 Comunicação; 

 Cuidado pessoal; 

 Habilidades sociais;  

 Utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 

5.296, de 2004); 

 Saúde e segurança; 

 Habilidades académicas; 

 Lazer;  

 Trabalho;  

 Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; 

 

Tipos de Definição Mental 

Os indivíduos portadores de deficiência mental não são prejudicados da 

mesma forma, assim, dependendo do grau de responsabilidade. De acordo com a 

OMS, em 1976, esses indivíduos eram qualificadas como portadoras de deficiência 

mental leve, moderada, severa e profunda. 

Contudo, atualmente, tende-se a não enquadrar previamente a pessoa com 

deficiência mental em uma categoria baseada em generalizações de comportamentos 

esperados para a faixa etária. 

O nível de desenvolvimento a ser alcançado pelo indivíduo irá depender não 

só do grau de comprometimento da deficiência mental, mas também da sua história 

de vida, particularmente, do apoio familiar e das oportunidades reanimadas. 
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Definição de Deficiência Múltipla 

Segundo Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes - ONU podemos 

considerar a Deficiência Múltipla da seguinte forma: 

Surdo/cegueira é uma deficiência única que apresenta a perda da audição e 

visão de tal forma que a combinação das duas deficiências impossibilita o uso dos 

sentidos de distância, cria necessidades especiais de comunicação, causa extrema 

dificuldade na conquista de metas educacionais, vocacionais, recreativas, sociais, 

para alcançar as  informações. 

Múltipla deficiência sensorial é a deficiência auditiva ou a deficiência visual 

associada a outras deficiências (mental e/ou física), como também a distúrbios 

(neurológico, emocional, linguagem e desenvolvimento global) que causam atraso 

no desenvolvimento educacional, vocacional, social e emocional, dificultando a sua 

auto-suficiência. 

Tipos de Deficiência Múltipla: 

 Surdo cegueira: 

 Cegueira congénita e surdez adquirida 

 Surdez congénita e cegueira adquirida 

 Cegueira e surdez congénita 

 Cegueira e surdez adquirida 

 Baixa visão com surdez congénita ou adquirida 

 Múltipla deficiência sensorial: 

 Surdez com deficiência mental leve ou severa 

 Surdez com distúrbios neurológicos, de conduta e emocionais 

 Surdez com deficiência física (leve ou severa) 

 Baixa visão com deficiência mental leve ou severa 

 Baixa visão com distúrbios neurológicos, emocionais e de linguagem e 

conduta 

 Baixa visão com deficiência física (leve ou severa) 
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 Cegueira com deficiência física (leve ou severa) 

 Cegueira com deficiência mental (leve ou severa) 

 Cegueira com distúrbios emocionais, neurológicos, conduta e linguagem 

 

Definição de Deficiência Visual: 

Segundo a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes – ONU, o termo 

deficiência visual caracteriza-se por uma gradual diminuição da visão, mesmo após 

o término de tratamentos médicos e uso de óculos adaptados a pessoa. A diminuição 

da resposta visual pode ser leve, moderada, severa, profunda (que compõem o grupo 

de visão sub-normal ou baixa visão) e ausência total da resposta visual (cegueira). 

Segundo a OMS (1992), a pessoa com reduzidos níveis de visão ou visão 

sub-normal é aquele que apresenta redução das suas respostas visuais, mesmo após 

tratamento e/ou retificação ótica convencional. 

 

 

Classificação de Deficiência Visual: 

 Há vários tipos de classificação.  

Tabela 2 - Tipos de Classificação de Deficiência Visual 

Intensidade da Deficiência 

 Visual leve 

 Visual moderada 

 Visual profunda 

 Visual severa 

 Perda total de visão 

Comprometimento do Campo Visual 

 Comprometimento central 

 Comprometimento periférico 

 Sem alteração 
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De acordo com a idade de início, a deficiência pode ser congénita ou 

adquirida. Se está associada a outro tipo, como surdez, por exemplo, a deficiência 

pode ser múltipla ou não. 

 

 

 

 

3.2. Deficiência em Portugal 

A caracterização da população portadora de deficiência em Portugal, 

conhecida através dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que o 

número de pessoas com deficiência recenseadas em 12 de Março de 2001 era de 634 

408, representando 6,1% da população residente. Os dados estatísticos existentes no 

nosso país categorizam a deficiência em seis tipos: visual, auditiva, motora, mental, 

paralisia cerebral e outras deficiências não consideradas nos tipos anteriores. 

Tabela 3 - Taxa de Deficiências na População Portuguesa 

Tipo de Deficiências Taxa de Deficiência 

Deficiência Visual 1.6% 

Deficiência Motora 1.5% 

Deficiência Auditiva 0.8% 

Deficiência Mental 0.7% 

Paralisia Cerebral 0.1% 

Outras 1.4% 
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Os indivíduos com deficiência/mobilidade reduzida vivem na nossa 

sociedade numa evidente situação de exclusão num contexto social opressivo das 

suas especificidades. Apesar de sucessivas propostas legislativas e do continuado 

desenho de políticas sociais, a realidade social vem dando prova de um 

“esquecimento "deste quadro excludente. 

Em Portugal a entidade, já anteriormente referida, a Associação Nacional de 

Desporto para Deficientes Motores (ANDDEMOT), surge como associação que visa 

fomentar, coordenar, organizar e desenvolver atividades físicas e desportivas no 

âmbito do lazer, ocupação dos tempos livres e recreação, do rendimento/competição 

para os cidadãos com deficiência motora. 

Esta associação, composta por cerca de 200 atletas, 187 do género 

masculino, e 17 do género feminino. Representada por 36 clubes, nas 2 regiões 

Autónomas, Açores e Madeira e em 11 Distritos de Portugal Continental. 

 

 

 

3.2.1. Dados do total de deficientes que fazem desporto em Portugal 

 

Os elementos de seguida descritos reportam-se à época transacta, 

2012/2013, onde se apresentam os valores da situação desportiva, abordando 

também a estrutura organizativa da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas 

com Deficiência (FPDD). 

 A FPDD consiste como uma Federação Multidesportiva e 

Multideficiente onde promove e desenvolve a prática cumulativa de diversas 

modalidades desportivas. Divide sete categorias desportivas internacionais por 

deficiência a saber: Intelectualmente, Visual/Cegos, Paralisia Cerebral e deficiências 

neurológicas afins, Amputados, Lesionados Medulares, Les autres e por último 

Auditivas/ Surdos. 
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Neste momento como associados efetivos as cinco Associações 

Nacionais de Desporto por Área de Deficiência, denominam-se por: 

 Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Motora, ANDDEMOT. 

 Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Intelectual, ANDDI- Portugal. 

 Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Visual, ANDDVIS. 

 Liga Portuguesa de Desporto para Surdos, LPDS. 

 Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto, PC-

AND. 

 

 Constatamos na FPDD e nas ANDD`s fazem parte 178 clubes 

existentes nos 18 Distritos e nas 2 Regiões autónomas, dos Açores e da Madeira. 

De um Universo de cerca de um milhão da população Portuguesa, 

com uma ou mais deficiência, 1643 atletas que praticam regularmente atividade 

física, incluindo-se nas competições desportivas tendo também seguro desportivo 

(INE, 2002). 

A implementação geográfica de agentes desportivos nas várias 

modalidades desportivas no país é em número total de 475, distribuídos da seguinte 

forma: 

Tabela 4 - Agentes Desportivos 

Dirigentes 107 

Juízes e Árbitros 81 (onde se incluem os classificadores) 

Treinadores e 

Monitores 

177 (não estão incluídos neste resultado os praticantes não 

competitivos e técnicos desportivos assistentes) 
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Estima-se que existam cerca de 37 milhões de pessoas com deficiência na 

União Europeia, segundos os censos 2001. Em 12 de Março de 2001, o 

Recenseamento da População aprimorou 636 059 pessoas com deficiência, através 

dos critérios definidos neste cálculo estatístico. 

Os gráficos de seguida demonstrados, representam um estudo que realiza 

uma análise as pessoas com deficiências, segundo os tipos de deficiência, estrutura 

etária. 

 

3.2.2. Caracterização da População com Deficiência 

 

Com base nos Censos 2001, a população com pelo menos um tipo de 

deficiência representa 6,1% da população residente total. Por curiosidade a taxa é 

mais elevada no sexo masculino (6,7% contra 5,6% do sexo feminino). 

 

 

Figura 1 - Distribuição da população com deficiência, por tipo de deficiência, Portugal 2001 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001 
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Em relação à Figura 1, o somatório de pessoas com deficiência, 

aproximadamente referiram-se ao nível sensorial (auditiva e sensorial). Ao verificar 

os dados, deparamos nos com uma diferença entre os dois tipos: os indivíduos com 

deficiência visual representavam quase o dobro das que se caracterizavam com 

deficiência auditiva. De apontar também que a deficiência visual só neste caso foi a 

única que obteve um maior numero de mulheres (52,4% contra 47,6% dos homens). 

A deficiência motora foi anotada por cerca de 25% do total das pessoas com 

deficiência. Esta modalidade registou, por sua vez, a maior diferença entre os dois 

sexos, superior para os homens: 56,9% contra 43,1%das mulheres. A deficiência 

mental, com 11,2% e a paralisia cerebral, com 2,4%, eram os tipos de deficiência 

menos expressivos na população. Por fim, as outras deficiências contabilizavam 

23,0% do total do grupo populacional em análise, também com uma proporção mais 

importante no sexo masculino. 

 

 

 

Figura 2 - Estrutura etária da população com deficiência, por tipo de deficiência 2001 
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Da análise à Figura 2 sobressai, desde logo, um acréscimo da proporção das 

pessoas com deficiência motora e com outras deficiências gradualmente à idade, 

sobretudo entre a população masculina. Podemos constatar uma proporção maior 

das pessoas com deficiência motora e com outras deficiências relativamente a idade, 

com maior ênfase no sexo masculino. Verifica se também no sexo feminino um 

aumento progressivo à idade da deficiência motora e de outro tipo de deficiências, 

nomeadamente desde os 60 anos de idade. 

Entre os 50 e os 65 anos, quase um terço dos homens com deficiência 

apontaram o tipo motor e idêntica proporção referiram ter outro tipo de deficiência. 

Em idades mais adolescentes, 15 e os 30 anos, a consideração relativa destas duas 

modalidades era bastante inferior, situação que pode justificar-se por algumas das 

características dos dois tipos de deficiência estarem directamente confrontadas com 

o envelhecimento. 

O aumento proporcional à idade da deficiência motora e de outras 

deficiências verifica-se igualmente na população feminina, embora a primeira seja 

notória a partir dos 60 anos, sensivelmente. 

A deficiência mental, pelo contrário, regista uma incidência ligeiramente 

superior em idades mais jovens, quer nos homens, quer nas mulheres. Da mesma 

forma, a paralisia cerebral, para além de apresentar a menor proporção do conjunto 

da população com deficiência, quase desaparece na população idosa. Este facto está 

provavelmente relacionado com a própria natureza dos tipos de deficiência 

observados e com uma menor esperança média de vida dos indivíduos portadores 

destas deficiências. 

Comparativamente à deficiência visual, prossegue rigorosamente a mesma 

importância relativa em todos os grupos etários e em ambos os sexos. Por outro lado 

já não se verifica com a deficiência auditiva, onde se pode notar uma tendência de 

agravamento com a idade. 

De referir que nas especificações de ambos os tipos, a deficiência auditiva 

engloba os indivíduos que utilizam dispositivos para abrandar ou resolver o 

problema, enquanto as especificações na deficiência visual são mais restritas, 

incluindo apenas os indivíduos que, recorrendo aos aparelhos específicos, têm 

dificuldade em visualizar. 
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Por outro lado, sabe-se que a dimensão que os problemas com a perda ou 

diminuição da audição afectam na população com idades mais avançadas, 

provavelmente mais intensa que os problemas visuais, quer pelos avanços nas 

ciências médicas, quer pela maior facilidade de adaptação dos dispositivos 

disponíveis para abrandar os problemas. 

 

 

 

 

Tabela 5 - Taxas de deficiência segundo o tipo, Portugal e NUTS II, 2001 

 

A análise da Tabela 5 informa-nos que face a distribuição regional, no 

Centro do País existe um maior número de portadores de deficiência. Lisboa e Vale 

do Tejo registaram valores de taxas elevadas também. As regiões autónomas dos 

Açores e da Madeira registaram valores de taxas mais baixas. Contudo podemos 
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visualizar uma distribuição muito idêntica nos vários tipos de deficiência nas várias 

regiões do País. 

Podemos concluir que os indivíduos que são portadores de deficiência 

abrangem um grupo socialmente heterogéneo. O tipo de deficiência de cada pessoa 

seja ela de cariz sensorial, motora, auditiva, mental ou outra poderá impor barreiras 

do pleno exercício da cidadania, levando a situações extremas de discriminação.  

Segundo os resultados dos Censos em 2001, em Portugal cerca de 6 pessoas 

em cada 100 eram portadoras de algum tipo de deficiência. Daí existirem variados 

motivos para que se alcance o objectivo principal em sensibilizar a sociedade para a 

necessidade de fazer com que o pleno exercício da cidadania seja realizado. 

 

 

3.3. Desporto Adaptado em Portugal 

Em Portugal, o primeiro passo no desporto adaptado teve a sua origem na 

guerra colonial, em hospitais de reabilitação, nomeadamente, no Centro de 

Reabilitação de Alcoitão, através da ocupação dos tempos livres com atividades 

desportivas (Louro, 2001). 

Tabela 6 - Legislação relacionada com Deficiência 

Legislação relacionada com Deficiência 

Artigo 79º da CRP 
Direito de todo o cidadão à cultura física e ao 

Desporto 

Lei 38/2004, de 18 de Agosto 

Bases Gerais do Regime Jurídico da Prevenção, 

Habilitação, Reabilitação e Participação da Pessoa 

com Deficiência 

Artigo 31º da CRP Direito à Saúde 

Artigo 39 da CRP Acesso à Prática do Desporto de Alta Competição 

Capitulo II, Artigo 6 da Lei de Bases da 

Atividade Física e do Desporto 
Promoção da atividade física 
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Resolução 84/7 da Carta Europeia do Desporto Desporto para pessoas com Deficiência 

Resolução 99/9 da Carta Europeia do Desporto Papel do Desporto na Promoção da Coesão Social 

 

 

Após o 25 de Abril de 1974, os portadores de algum tipo de deficiência 

começaram se a organizar em grupos associativos. Com base no artigo 79 da CRP, 

verificamos que se evidencia o princípio da universalidade no acesso a prática 

desportiva, no qual cabe ao Estado em parceria com associações, escolas orientar e 

promover a prática e a difusão do desporto e cultura física. 

Verificamos que em 2004, a Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e 

Integração das pessoas com deficiência nº9/89, de 2 de Maio é revogada, 

consagrando-se as Bases Gerais do Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação, 

Reabilitação e Participação da Pessoa com Deficiência nº 38/2004, de 18 de Agosto. 

Permitindo as pessoas portadoras de deficiência um espaço para a realização da 

pratica desportiva, tendo como prioridade a garantia dos direitos que a CRP oferece. 

Será importante referir que a evolução desta problemática manifesta-se 

também na atual legislação e criação de estruturas adaptadas que consigam garantir 

a igualdade de oportunidades para a pessoa com deficiência em diversas áreas da 

sociedade, permitindo que estas se assumam como cidadãs na plenitude dos seus 

direitos. 

O Estado também quer adoptar medidas específicas necessárias para 

assegurar o acesso da pessoa com deficiência a usufruir dos tempos livres, incluindo 

o acesso à prática do Desporto de Alta Competição. Segundo o artigo nº31(Direito à 

saúde)  da CRP compete-lhe adoptar medidas específicas necessárias para assegurar 

os cuidados de promoção e vigilância da saúde, o despiste e o diagnóstico, a 

estimulação precoce do tratamento e a habilitação e reabilitação médico-funcional 

da pessoa com deficiência, bem como o fornecimento, adaptação, manutenção ou 

renovação dos meios de compensação que forem adequados. 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

32 
 

Novamente o papel do Estado segundo a Lei de Bases da Atividade Física e 

do Desporto (Decreto – Lei nº 5/2007) de 16 de Janeiro, segundo Capitulo II 

(Politicas publicas artigo 6.º Promoção da atividade física, refere que o Estado, as 

Regiões Autónomas, e as autarquias locais terão que promover a generalização da 

atividade física, como instrumento indispensável em prol da condição física, saúde e 

qualidade de vida do cidadão. 

 

Este processo conjuga-se com a Carta Internacional de Educação Física e do 

Desporto, adaptada pela Conferência Geral da UNESCO em 21 de Novembro de 

1978, a Carta Europeia do Desporto adaptada pelo Conselho da Europa, a Resolução 

(75/2) relativa à intervenção dos poderes públicos, no que respeita ao 

desenvolvimento do desporto para todos, a Resolução (84/7) sobre o desporto para 

pessoas com deficiência e outros grupos de pessoas com saúde deficiente, e a 

Recomendação (99/9) sobre o papel do desporto na promoção da coesão social. 

Segundo Carvalho (2009), o desporto tem o mérito de dar visibilidade às 

capacidades dos indivíduos, e não às suas dificuldades, menciona que o desporto 

adaptado surge como uma Reabilitação Funcional e de Inclusão bem como uma 

atividade de Lazer e Prazer, que poderá ter como fim último uma atividade de Alto 

Rendimento-Alta Competição. 

Constatamos uma vez mais que as sociedades da atualidade se distinguem 

das anteriores pela afirmação do respeito pela dignidade humana. Este requisito está 

registado na atual Constituição da República Portuguesa. Temos que ter 

consideração o procedimento que esta noção de deficiência tem sido entendido em 

algumas situações internacionais importantes. 

 

3.3.1. A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e 

Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Motora 
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O desporto adaptado tem vindo a ser uma das preocupações a nível nacional, 

atualmente já existem organizações desportivas para pessoas com deficiência, que 

promovem esta atividade física adaptada nas diversas modalidades existentes, o que 

possibilita a inclusão destes indivíduos na sociedade. A FPDD é criada em 1988, 

como uma Federação Multidesportiva impulsiona a prática de diversas modalidades 

desportivas, para as cinco categorias desportivas internacionais por deficiência: 

 Intelectual; 

 Visual; 

 Paralisia cerebral e deficiências neurológicas afins; 

 Amputados, lesionados medulares e auditivos; 

Mantêm-se como Associados efetivos as cinco as Associações 

Nacionais de Desporto por Deficiência: 

 ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal, 

que deu lugar em Novembro de 2008, a – Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes Visuais (ANDDVIS); 

 ANDDI-Portugal, Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Intelectual a LPDS, Liga Portuguesa de Desporto para Surdos; 

 PC-AND, Paralisia Cerebral Associação Nacional de 

Desporto; 

 ANDDEMOT, Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Motora; 

 Esta última associação, a ANDDEMOT, que demonstra como está 

atualmente a situação da prática desportiva dos deficientes motores ao nível 

nacional, uma vez que a investigação irá incidir sobre este tipo de deficiência. 

A FPDD é um órgão que administra desporto para as pessoas com 

deficiência, a nível nacional. Com o apoio em de Associações Nacionais por 

área de deficiência, onde promovem os vários objectivos: promover, 

regulamentar e dirigir a nível nacional a prática de modalidades desportivas para 

as pessoas com deficiência em articulação e cooperação com os órgãos 

responsáveis pela tutela do desporto nacional, pela prevenção, reabilitação, 
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integração e participação social das pessoas com deficiência, com as 

Associações Nacionais por áreas de deficiência, com o Comité Olímpico de 

Portugal, com a Confederação do Desporto de Portugal e outras federações 

congéneres; estimular a constituição e apoiar o funcionamento de associações 

por áreas de deficiência com fins desportivos. 

Em 2008, é criado o Comité Paralímpico de Portugal (CPP). Este representa 

uma organização incluída no movimento Paralímpico. 

O CPP garante a sua participação, como sendo o seu objectivo a nível 

nacional, nas ações a favor da paz, promoção dos indivíduos com deficiência no 

desporto, sem que haja qualquer tipo de descriminação face a religião, género, 

raça, língua ou até mesmo de nível económico. 

Tem como missão ainda o Desporto para Todos e Recreação, direito a 

atividade física, na promoção da qualidade de vida, inclusão social, ocupação 

dos tempos livres, no desporto na escola nos Estabelecimentos das Entidades 

Públicas ou Privadas.  

Seabra ( 1999) refere  que em Portugal, a FPDD, compete-lhe a 

responsabilidade da participação portuguesa nos Jogos Paralímpicos. Contudo, 

nos dias de hoje, são poucos os clubes portugueses onde existe o desporto 

adaptado. 

Apesar de poucos clubes, o desporto adaptado tem beneficiado de uma 

crescente popularidade pelo aumento do número de praticantes e eventos. 

Varela (1991) refere que o desporto para pessoas com deficiências consiste 

em práticas adaptadas particulares, que o identificam, atribuindo-lhe uma 

identidade própria, contudo, ainda não garante um espaço social comparando 

com o desporto em geral. 

Refere ainda o mesmo autor que o desporto para pessoas portadoras de 

deficiência, a sua componente sociocultural adquire uma nova dimensão. 

Através da sua prática e do próprio individuo no desporto em geral e na sua 

reabilitação social. 
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3.3.2. O Desporto Adaptado e os seus benefícios 

 Podemos interiorizar que o desporto tanto poderá ser importante para uma 

pessoa com deficiência/mobilidade reduzida como para uma pessoa sem 

deficiência, mas sem dúvida que para uma pessoa com deficiência por vezes 

passe a adoptar um carácter imprescindível. 

O desporto poderá ser visto de igual grau de importância tanto para uma 

pessoa com deficiência como para um indivíduo sem deficiência, muito embora 

para uma pessoa com deficiência por vezes passe a assumir um carácter mais 

importante. Não sendo objectivo de todos se tornarem atletas, a simples prática 

já traz grandes benefícios (Louro, 2001). É do conhecimento geral que são 

vários os riscos de saúde associados a estilos de vida sedentários e, para as 

pessoas com deficiência, esses riscos sofrem ainda um desenvolvimento, pois há 

uma maior tendência para o descanso. 

Segundo Nunes (1999), refere que através de investigações realizadas, a falta 

de exercício físico nos indivíduos com algum tipo de deficiência, origina 

problemas de saúde. 

Os benefícios da prática desportiva são de várias ordens: psicológica, social, 

física e fisiológica, isto porque na sua maioria promove um melhor 

conhecimento do corpo, uma melhora nas competências, na eficiência e na 

sociabilidade (Carvalho, 2002). 

Potter (1975) refere que a atividade física desportiva realizada pelo indivíduo 

portador de deficiência, introduzia-lhe benefícios a nível fisiológicos: exploração 

dos limites articulares, controlo dos movimentos voluntários. Por outro lado a 

nível psicológico: domínio dos gestos conduzindo à autoconfiança, à diminuição 

da ansiedade e aumento da comunicação; a nível social: melhora a autonomia e 

integração social.  
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Segundo Shephard (1990), muitas pessoas utilizam o desporto em geral 

como forma de combater as dissemelhanças e ir ganhando uma gradual aceitação 

social. 

Com o decorrer dos anos, podemos verificar que, o que os levou à prática 

desportiva, ou a ordem desses aspectos foram tomando um rumo diferente, 

talvez pelas alterações dos valores e da mentalidade das sociedades 

As pessoas com deficiência têm os seguintes objectivos, através do desporto: 

promoção do contacto com as pessoas sem deficiência e sensibilização da 

população para as suas reais capacidades, objectivos este que vão fortalecer a 

auto-estima e contribuir decisivamente para a sua integração na sociedade Silva 

(1992). 

 Teixeira (1998) refere que o desporto é visto como uma ferramenta de 

socialização, permitindo a interação com outros, com o objectivo de se integrar 

na sociedade. A pessoa com deficiência, através do desporto, encontra os seus 

limites e potencialidades ultrapassando algumas barreiras impostas pela 

sociedade. Sanchez&Vicente (1998) refere uma vez mais que existe uma grande 

importância dos Jogos Desportivos neste tipo de populações. A prática de 

desporto e atividade física, garante a estes indivíduos encontrar a sua 

personalidade, ultrapassando os obstáculos com mais facilidade fazendo com 

que a atividade física os faça sentir mais capazes. 

O desporto tem tido um papel fulcral na inclusão social e na verificação das 

capacidades e potencialidades das pessoas com deficiência (Carvalho, 2009). 

 

Cerqueira (2003) através de uma investigação que se compromete a 

comparar os motivos que levam à prática desportiva entre pessoas com e sem 

deficiência, incluindo 57 praticantes do género masculino com idade entre os 13 

e os 57 anos, praticantes de basquetebol, as razões mais evidenciadas foram que 

a falta de prática de atividade física por vezes surge devido a inexistência de 

apoios, e o que lhes dava mais satisfação devia-se ao facto de serem treinados 

por um bom treinador. 
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Outro estudo investigou as razões que levam o indivíduo com deficiência a 

praticar atividade física. De uma amostra de 720 indivíduos do género masculino 

e 418 do género feminino praticantes de diversas modalidades como (Futebol, 

atletismo) com idades entre os 8 e 18 anos, descreve como conclusão, a 

existência do divertimento, o desafio, a melhoria de competências que possuem 

em as respectivas novas aprendizagens (Gill, 1983). 

Almeida (2009) através de uma investigação realizada  com uma amostra de  

65 indivíduos amputados, onde a finalidade do estudo consistia em perceber o 

motivo  que os levou à prática desportiva. Concluíram que se deve a 

preocupação com a saúde e bem-estar, vida social, satisfação social. Por outro 

lado os motivos que evitam a pratica da atividade física, deve -se ao facto de 

evitarem lesões. 

A participação na atividade física e desportiva é essencial na vida de um 

Tetraplégico e Paraplégico, permitindo-lhe disciplinar e impor uma nova ordem nos 

hábitos, tornando-o mais independente e onde irá com mais facilidade ultrapassar 

obstáculos com que se depara (Teixeira, 1998). 

3.4. Surf Mundial 

 

3.4.1. A Origem e o Renascimento 

 

O o nascimento do surf está diretamente relacionado com os primeiros povos 

da Polinésia. Através das migrações, os Polinésios alcançam o Havai, 

desenvolvendo os seus hábitos e mais tarde o surf. O britânico Capitão James Cook 

em 1778, pela primeira vez tem contacto com o arquipélago do Havai, surgindo os 

primeiros registos da prática do surf. Foi século XIX que o surf foi quase extinto 

como modalidade desportiva, representando assim um período negro na história do 

surf. Mais tarde em 1890 os missionários retiram-se do Havai, onde se encontra um 

período de recuperação e desenvolvimento do surf. Apelidado de Royal Sport por 

Jack London o surf alcança uma grande popularidade no início do século XX 

(Warshaw, 2010).  
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 Três anos depois, um grupo de havaianos, entre estes DukeKahanamoku, 

cria um clube designado por HuiNalu. Multiplicam-se as demonstrações e exibições 

do surf por todo o mundo nomeadamente por George Freeth, que em 1907 leva pela 

primeira vez o surf à praia de Redondo na Califórnia (Warshaw, 2010).  

 

 

3.4.2. A Evolução 

 

3.4.2.1. A introdução do Surf em Portugal 

 

 

Segundo Valente (2000) Pedro Martins de Lima desenvolveu esta modalidade 

dando inicio ao surf em Portugal. Em Biarritz comprou a sua primeira prancha 

nos finais dos anos cinquenta, e iniciou esta modalidade desportiva em 

Carcavelos.Com o decorrer dos anos surgiu a primeira geração do surf em 

Portugal, demorando alguns anos a aparecerem. 

Tiago Pires (“Saca”) em 2008 integrou a elite do surf Mundial, constituído 

por quarenta e quatro melhores surfistas do mundo, situação que se mantém até 

hoje. 

Portugal nos dias correntes já abrange várias provas e campeonatos Do 

Circuito Mundial de Surf. A nossa costa oferece um vasto leque de 

possibilidades de realização de campeonatos. 

 

 

3.4.2.2. O surf na atualidade 
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O surf na atualidade caracteriza-se por ser uma modalidade desportiva que 

de dia para dia capta novos praticantes. Segundo EuroSIMA(2006), refere que 

existem cerca de 23 milhões de surfistas em todo o mundo, através de um estudo 

realizado. 

O surf como modalidade desportiva e actividade económica, verificamos um 

desenvolvimento positivo em Portugal, no qual se reflecte um gradual aumento 

do número de praticantes de toda a faixa etária, no qual irá originar um aumento 

de lucros associados a este mercado. 

Segundo Bicudo e Horta(2009a) referem que em Portugal, a venda de 

produtos relacionados com o surf nas lojas movimentam entre trinta e quarenta 

milhões de euros por ano. 

Buckley(2002) refere que o surf desenvolveu se de tal forma que se tornou 

numa industria que abrange dois vectores: turismo e lazer. No qual compõe três 

grandes elementos: as viagens de surf, pranchas e acessórios ligados ao surf e 

por fim as marcas associadas ao surf. 

 

 

3.5. História do surf adaptado em Portugal 

 

Em Portugal, o desporto para deficientes não se desenvolveu ao mesmo ritmo que 

internacionalmente. Até meados da década de setenta, registava-se uma baixa 

participação dos deficientes em encontros desportivos. É após a guerra colonial e 

pós 25 de Abril de 1974 que começa a haver um desenvolvimento do desporto para 

as pessoas com deficiência, pois é nesta altura que se começa a falar dos direitos da 

pessoa com deficiência. 

Direção Geral de Desportos, 1977,actualmente Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ),criou um sector dedicado aos deficientes. Neste 
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mesmo ano, surge também o Secretariado Nacional de Reabilitação (SNR). O 

SNR tinha por objectivo ser o instrumento do Governo para a implementação de 

uma política nacional de habilitação, reabilitação e integração social das pessoas 

com deficiência, assente na planificação e coordenação das ações em ordem à 

concretização do artigo 71º da Constituição da República Portuguesa. 

No ano de 1979 é formado um grupo de trabalho para a elaboração dos 

estatutos da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência 

(FPDD) mas apenas em 1988 é que foi constituída legalmente. 

 

A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência possui como 

membros diversas Associações Nacionais de Desporto por Deficiência (ANDD): 

 ANDDVIS, Associação Nacional de Desporto para 

Deficientes Visuais; 

 ANDDI – Portugal, Associação Nacional de Desporto para 

a Deficiência Intelectual; 

 ANDDEMOT, Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Motora; 

 LPDS, Liga Portuguesa de Desporto para Surdos; 

 PC-AND, Paralisia Cerebral Associação Nacional de 

Desporto 

O Surf Adaptado é um sucesso dentro e fora de água. De ano para ano têm 

aumentado o número de praticantes, pois a iniciativa consiste em incentivar as 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a praticar um desporto 

improvável. Promove a inclusão e integração social, bem como o saudável 

convívio e troca de experiências entre voluntários e participantes. 

O Surf Adaptado, em Portugal, teve início em 2009 com o projeto Estado 

Liquido. O primeiro evento Surf for All foi realizado em 2010 com a Duckdive 

Nature sports. Mais tarde, em 2012, é criada a primeira Associaçâo de surf 

adaptado em Portugal (SURFaddict). Em 2013, a Associaçâo Salvador 

desenvolve o projeto ondas para todos e surge a Associaçâo Surf for all. 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

41 
 

A SURFADDICT nasceu de um projeto, criado em 2009 chamado "Estado 

Liquido". Esta associação manteve-se fiel aos princípios gerais do projeto 

inicial, mas foi incorporando novos desafios. Fundada em 16 de Maio de 2012, a 

SURFADDICT é a primeira associação de surf adaptado da Europa. Criada por 

um grupo de amigos, empenhados em transformar a modalidade num desporto 

para todos, e fazer com a que a deficiência, ou a cadeira de rodas, não sejam um 

impedimento para que qualquer pessoa possa sentir as ondas. 

 

3.5.1. Desenvolvimento do surf adaptado 

Ao iniciarmos o estudo a investigar, conseguimos com o tempo visualizar que o surf 

adaptado como modalidade desportiva é uma vertente desportista em grande 

evolução quer em Portugal quer no resto do Mundo, no presente e nos dias futuros. 

Constatamos uma ligeira evolução da atitude da nossa sociedade face as 

pessoas com mobilidade reduzida. Esta evolução justifica-se também a atual 

legislação e criação de estruturas adequadas que possam garantir a igualdade de 

oportunidades para a pessoa portadora de deficiência em diversas áreas da 

sociedade, fazendo com que estas se assumam como cidadãs com igualdade nos 

seus direitos cívicos. Em Portugal, o primeiro passo no desporto adaptado teve a 

sua origem na guerra colonial, em hospitais de reabilitação, nomeadamente, no 

Centro de Reabilitação de Alcoitão, através da ocupação dos tempos livres com 

atividades desportivas (Louro, 2001). Com base em Carvalho (2009), 

verificamos que o desporto tem o poder de demonstrar as capacidades dos 

indivíduos, e não às suas dificuldades, no qual o desporto adaptado emerge 

como uma Reabilitação Funcional e de Inclusão bem como uma atividade de 

Lazer e Prazer, que poderá ter como fim último uma atividade de Alto 

Rendimento-Alta Competição.             Podemos também observar que as 

sociedades da atualidade se distinguem das anteriores pela afirmação do respeito 

neste caso ao portador de qualquer necessidade especial lhe será permitido 

incluir se nas diferentes metas do exercício social sem qualquer impedimento 

psicológico ou físico. Como Professor que sou, mas todos nós, educadores, pais, 

amigos e restante sociedade cabe a nós adoptar princípios e atitudes de igualdade 
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de oportunidade, cooperação e colaboração, aceitando as diferenças individuais 

de cada um, e fazendo com que cada um de nós ultrapasse as atitudes 

discriminatórias. 

Creio que este será o capítulo com um grau de relevância superior aos 

outros, é neste capítulo que será uma breve suma sobre todas as ilações que se 

pode reter desta investigação, para que no futuro se possa trabalhar com mais 

sucesso o surf adaptado. 

O surf e a consistência/variedade de ondas de Norte a Sul de Portugal 

auxiliam o turismo português a proporcionar milhões de euros anualmente. 

Portugal é considerado um dos mais locais estratégicos a ser visitado por 

surfistas, por estarmos centralizados no Mundo. 

Portugal neste momento possui a maior onda surfável do mundo, realizada 

na Nazaré. A sua costa atlântica caracteriza se pela sua qualidade e variedade de 

ondas e de ventos diferentes, onde muito dificilmente se pode encontrar noutro 

local do mundo. Na Ericeira temos uma reserva Mundial do surf, uma das mais 

raras a nível mundial. Falando em números, consegui obter informações sobre o 

número de praticantes de surf em Portugal, no qual segundo dados fornecidos 

pela Federação Portuguesa de Surf,11 mil estão inscritos, sem contar com as 

centenas que realizam este desporto de forma lúdica, sem compromisso. O surf 

em Portugal é uma modalidade que, comparada com as outras, ainda está a dar 

os primeiros passos no alto rendimento. É um negócio que cresce a olhos visto, 

mas será importante perceber o que se deve fazer por ele, logo é fundamental a 

criação de uma estratégia Nacional. 

Os estrangeiros que praticam a modalidade surf, já sabem que Portugal é 

uma excelente escolha para local de férias. A costa atlântica portuguesa oferece 

boas ondas, ventos favoráveis, diversidade de praias, diversos tipos de fundo 

(areia, rocha). A sua Industria tem evoluído progressivamente, através da criação 

de várias escolas de surf que aumentam de dia para dia tanto como as lojas de 

apoio ao surfista. Um estudo elaborado em 2009 por Pedro Bicudo e Ana Horta 

que representam o Instituto Superior Técnico, concluíram que o surf como 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

43 
 

modalidade desportiva poderia render três mil milhões de euros por ano no ramo 

do turismo. 

O surf adaptado no geral é uma modalidade pouco divulgada, mas com 

diversos praticantes nos quatro cantos do Mundo. Inclui praticantes por todo o 

Mundo. Califórnia, Brasil, Austrália e Hawaii são os locais que podemos 

verificar que esta modalidade está mais desenvolvida (SURFADDCIT). Em 

Portugal esta modalidade desportiva já se encontra em grandes progressos, quer 

a nível de praticantes, quer a nível de escolas /associações que apoiam e 

promovem a modalidade como também marcas/patrocinadores que dão a cara 

pelos eventos que ocorrem anualmente. O surf adaptado tem-se apresentado 

como um brilhante aliado na reabilitação de pessoas com algum tipo de 

deficiência, além de seus benefícios mentais e físicos, é capaz de criar  

momentos de conquistas e desafios. O surf adaptado é sem dúvida um enorme 

sucesso dentro e fora de água. Com o decorrer do tempo podemos verificar que o 

número de praticantes em querer experimentar esta modalidade desportiva tem 

aumentado consideravelmente. 

O surf adaptado em Portugal é considerado uma modalidade desportiva ainda na 

fase embrionária, ou seja, não existe qualquer estudo/investigação/artigo 

científico elaborado com que nos possamos “guiar” ou fundamentar o que quer 

que seja. Contudo, a parceria com a SURFADDICT possibilitou-nos avançar 

com este projeto. Como já foi referido anteriormente esta Associação foi 

fundada em 16 de Maio de 2012, a SURFADDICT –foi fundada pelo Nuno 

Vitorino e pelo seu grupo de amigos, motivados em transformar a modalidade 

num desporto para todos, e fazer com a que a deficiência, ou a cadeira de rodas, 

não sejam uma barreira para que qualquer pessoa possa sentir o deslizar nas 

ondas. A SURFADDICT pretende criar um movimento à escala nacional e quem 

sabe à escala europeia que permita às pessoas com deficiência desfrutarem o 

mar, baseando-se num princípio simples: dar formação às escolas de surf e criar 

entre a comunidade surfista, um grande movimento de voluntários.  

Esta associação representa um exemplo de que o surf adaptado não tem 

obstáculos, caracterizando-se por não excluir qualquer interessado em praticar,  
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considerando-se uma modalidade com cada vez mais adeptos em Portugal, 

englobando sem esquecer o Arquipélago dos Açores e da Madeira. 

 

 

3.6. Descrição do material utilizado no surf adaptado 

 

Apresento de seguida a lista correspondente ao material necessário para a 

prática do surf adaptado. 

O fato de neoprene é uma espécie de material de borracha que serve de 

barreira térmica entre o corpo, vento e a água. Depois de termos o primeiro contacto 

com a água, o fato absorve uma certa quantidade de água que se vai mantendo á 

temperatura do corpo. Existem vários tipos de espessuras de fatos de neoprene, 

consoante o clima em que o surfista está envolvido (ex: oshortde manga curta e meia 

perna, o 3’2 para temperaturas mais quentes e o 4’3 para temperaturas mais frias). 

O primeiro fato projetado para deficientes que praticam surf adaptado foi 

desenhado e feito em Portugal, sendo criado à medida e necessidades específicas do 

seu praticante. Nuno Vitorino, presidente da SURFADDICT, é o responsável pelo 

protótipo, produzido por um dos seus atuais patrocinadores. Onde todos os detalhes 

técnicos, nomeadamente os velcros especiais para se ser permitido vestir como um 

calção e para manter as pernas unidas, foram imaginados e desenvolvidos em 

conjunto com a JANGA, uma empresa portuguesa da Figueira da Foz. Importante 

referir que cada fato é feito segundo as características de cada pessoa, face ao seu 

peso, altura, e perfil motor de cada um. Para facilitar o uso do fato de neoprene para 

os vários tipos de deficiência existentes, conseguimos visualizar pormenores que 

podem facilitar o vestir/despir do mesmo. Pequenos detalhes como os fechos nas 

pernas, facilitam ao praticante o seu uso. 
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Figura 3 - Nuno Vitorino (Surfaddict) com o seu fato protótipo 

 A Camisa de Lycra (figura 4) tem como principais objectivos manter o 

corpo do praticante numa temperatura mais agradável ainda, proteger o corpo com 

temperaturas elevadas onde neste caso não seja necessária a utilização do fato de 

neoprene, e por último para proteger o praticante mas zonas de maior mobilidade 

(axilas, pescoço) de se arranhar. 

 

 

Figura 4 - Lycra 

  



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

46 
 

O Leash designa-se por se por ser uma corda utilizada para prender a prancha ao 

pé do surfista (Figura 4). 

 

 

 

 

Figura 5 - Leash 

 

As Botas/luvas (figura 6) também composto por material neoprene, são 

utilizadas para manter a temperaturas nas respectivas partes do corpo do praticante. 

As botas também são recomendáveis para a proteção dos pés nas praias onde o 

fundo seja constituído por rocha/coral. Sem esquecer que são fundamentais para 

quem pratica surf adaptado, pelo facto do praticante utilizar as botas para proteger os 

seus pés devido a serem arrastados desde a cadeira na areia até se posicionar na 

prancha, no mar. 
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Figura 6 - Botas e Luvas 

 

 

 O Capacete (figura 7) serve essencialmente para proteger a cabeça, no qual é 

geralmente utilizado em praias com fundo de rocha/coral. Poderá também ser 

colocado no capacete uma espécie de máquina fotográfica, com o objectivo de 

captar momentos durante o deslize da onda, com a finalidade de se poder perceber 

os erros a serem melhorados e ter boas recordações para mais tarde se poder 

vivenciar. 

 

 

 

Figura 7 - Capacete 
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Devido à superfície da prancha ser muito deslizante, é sempre recomendável 

e indispensável a utilização da cera (wax) que serve para que o surfista tenha uma 

maior aderência à prancha. Contudo para a prática do surf adaptado, o mais 

recomendável será a utilização dos decks(borrachas anti-derrapantes) com o 

objectivo de fazer com que o praticante fique o máximo imóvel possível na prancha 

em todo o deslizar na onda. 

 

 

 

Figura 8 - Barras de wax 

 

O deck (borracha antiderrapante) é utilizado com o objectivo do praticante 

sentir as suas pernas mais seguras, que por sinal não “derrapem” para os lados. É 

sem dúvida essencial o uso deste material técnico, para ter o maior sucesso no 

deslizar da onda. 
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Figura 9 - Deck 

 

As pegas de footstreps são utilizadas com o intuito do praticante de surf 

adaptado se poder agarrar na prancha em todo o seu trajeto, também o auxiliando e 

direcionando a prancha, seja para a esquerda ou para a direita. Sem dúvida bastante 

recomendável numa prancha adaptada. 

 

Figura 10 - Pega de footstreps 
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Figura 11 - Cadeira anfíbia (tiraló) 

 

Por último e indispensável na pratica do surf teremos que descrever a função 

da prancha. Na aprendizagem deve evitar se vícios e movimentos incorrectos, para 

que no futuro não seja mais difícil de poder corrigi-los se necessário. Inicialmente a 

prancha para um praticante iniciante tem que abranger algumas características 

próprias. A prancha deverá ser larga, para facilitar o praticante a combater os 

desequilíbrios iniciais, tanto na remada, no take-off(por se de pé na prancha), como 

na fase final (deslizar na onda). 

A prancha utilizada para a prática do surf adaptado deverá ter especiais 

características para proporcionar segurança ao praticante em causa. A prancha 

deverá ter duas pegas perto do noose da prancha (parte da frente da prancha) para 

que o praticante se possa agarrar e sentir seguro no deslizar da onda, e também 

composta por vários decks (anti deslizante) na prancha com o objectivo de fazer com 

que o praticante não escorregue da prancha e se sinta firme em toda a sua deslocação 

na onda. 
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Figura 12 - Prancha de Surf Adaptado 
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CAPÍTULO III - Metodologia 

 

 

3.7.1 Caracterização da amostra 

 

Este estudo tem como objeto os praticantes de surf adaptado, residentes em 

Portugal, que estiveram presentes em três eventos de surf adaptado (ver Tabela 8). A 

amostra do questionário em estudo é constituída por 85 indivíduos (N = 85), 58 do 

sexo masculino e 27 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 8 e os 60 

anos. O questionário foi aplicado aos atores dos eventos, logo após a realização do 

mesmo, através de um questionário composto por 10 questões de resposta fechada e 

4 respostas abertas. 

No evento que ocorreu na praia de S. Torpes (Sines), foram inquiridos 20 

participantes, correspondendo a 100% dos participantes. A média de idades 

correspondeu a 32 anos e 75% eram do sexo masculino e 25% do sexo feminino. 

No evento que ocorreu em Peniche (Prainha), foram inquiridos 35 

participantes. A média de idades dos inquiridos foi de 29 anos, sendo que 62,86% 

eram do sexo masculino e 37,14% eram do sexo feminino. 

Já no evento que ocorreu em Lisboa (Praia de Carcavelos), foram inquiridos 

todos os participantes cuja média de idades foi de 33 anos e a percentagem de 

inquiridos do sexo masculino foi de 70%. 
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Tabela 7 - Número de participantes por evento 

Número de participantes por evento 

 Sines Peniche Carcavelos Total 

Masculino 15 / 75% 22 / 62,86% 21 / 70% 58  

Feminino 5 / 25% 13 / 37,14% 9 / 30% 27  

Total 20 35 30 85 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Caracterização da amostra 

Escalões etários Valores absolutos Valores relativos (%) 

8 a 21 anos 8 9,41 

22 a 35 anos 57 67,06 

36 a 49 anos 13 15,29 

50 a 60 anos 7 8,24 

Total 85 100 
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Figura 13 - Idades dos participantes em valores absolutos 

Através da Figura 13, conseguimos visualizar que as idades compreendidas 

dos 22 aos 35 apresentam valores absolutos bastante elevados comparando com as 

outras faixas etárias, esta caracteriza-se por representar 57 praticantes. Com valores 

ligeiramente mais reduzidos, constatamos que nas idades 36 aos 49 registaram-se 13 

pessoas, dos 8 aos 21 verificamos 8 praticantes e por último, com idade superior a 

50 anos tivemos 7 praticantes num total de 85 inquiridos. 
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Figura 14 - Idades dos participantes em valore relativos 

 

Com base na figura 14, podemos verificar que os praticantes com idades 

compreendidas entre os 22 aos 35 apresentam valores relativos bastante superiores( 

67,06 %) em relação as outras idades. Os praticantes com idades entre os 8 e os 21 

representam 9,41%, dos 36 aos 49 anos representam 15,29 % e por último idades 

superiores a 50 anos caracterizam-se por 8,24 % de um total de 100% . 

 

 

 

Tabela 9 - Distribuição dos questionários 

Localização Número de inquiridos Data do Evento Praia do Evento 

Sines 20 25 de Maio São Torpes 

Peniche 35 23 de Julho Prainha 

Lisboa 30 25 Outubro Praia de Carcavelos 

9,41%

67,06%

15,29%

8,24%

Idades dos participantes

8 a 21 anos 22 a 35 anos 36 a 49 anos 50 a 60 anos
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 Em relação a tabela 8, podemos constatar que o primeiro evento de surf adaptado 

foi organizado em Sines, na praia de São Torpes a 25 de Maio, onde compareceram 20 

praticantes de surf adaptado. A 23 de Julho na Prainha (Peniche) verificamos uma adesão de 

35 praticantes, este foi o segundo evento que presenciamos. Em Lisboa, mais precisamente 

na praia de Carcavelos no dia 25 de Outubro, 30 indivíduos tiveram a oportunidade de 

experimentar esta modalidade desportiva. 

3.7.2 Instrumento de medida – Questionário 

 

O instrumento utilizado para a recolha de dados foi a aplicação de um questionário. 

Elaboramos e planeamos com o máximo de cuidado para que este questionário procura 

se ser agradável e cativante para o entrevistado. As questões caracterizam-se por ser 

curtas, claras, de fácil interpretação e objectivas com a finalidade de facilitar a 

compreensão ao entrevistado. 

  Este Questionário que teve como finalidade de recolher informação no decorrer 

dos eventos de surf adaptado é composto por 14 Questões, divididos por dois capítulos: 

Caracterização da relação do praticante com o Surf e a Caracterização do Material. Quanto a 

forma, as questões caracterizam-se por ser fechadas e abertas. 

As questões fechadas garantem uma diversidade de respostas previamente fixadas, 

no qual o entrevistado terá apenas que assinalar uma ou várias opções propostas pelo 

entrevistador. Este tipo de questões garante ao entrevistado a fácil compreensão, 

interpretação e preenchimento do mesmo. 

Em relação as questões abertas, o entrevistado é livre de referenciar a sua opinião 

da forma que mais considerar plausível. As questões abertas permitiram-nos adquirir 

informações sobre diversos temas. 

Em síntese, as respostas são anunciadas de forma quantitativa e qualitativa 

dependendo do tipo de assunto abordado. 

Este questionário (Anexo I) teve como missão conhecer o perfil do praticante de 

surf adaptado, e conhecer a situação da mesma em Portugal na atualidade. Para tal 

incidiu na caracterização pessoal dos surfistas que se encontravam a praticar surf 
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adaptado nos Eventos em causa, na sua relação com o surf, bem como a caracterização 

desta atividade e do seu potencial para o futuro. 

Em parceria com a SURFADDICT e com o Professor Mestre Sandro 

Maximiliano foi elaborada uma proposta do questionário que foi verificada e aceite 

pelo Nuno Vitorino (Fundador da Surfddict).  Como especialista nesta modalidade 

desportiva, o Professor Mestre Sandro Maximiliano argumenta referindo que "de 

acordo com uma breve análise ao trabalho, com especial atenção para a Amostra e 

Objectivos, penso que o instrumento utilizado na recolha de informação, 

designadamente o Questionário elaborado especificamente para esse efeito, abrange 

as questões essenciais do trabalho e designadamente consegue recolher informação 

pertinente para de uma forma geral desenvolver a análise pretendida do surf 

adaptado". 

 

 

 

 

3.7.3 Aplicação do questionário 

 

Os questionários foram elaborados com a finalidade de poderem ser entregues, aos 

praticantes de surf adaptado presentes nos respectivos eventos que decorreram entre 

meados de Maio e Outubro de 2014. 

Esta foi a época do ano que se considerou mais relevante para a realização 

dos questionários, visto que é nesta altura que se realiza todo o tipo de eventos 

direcionados ao surf adaptado em Portugal. 

A amostra recolhida é considerada uma amostra por conveniência por se 

considerar não sendo probabilística, tendo por base critérios de escolha 

intencional, com o intuito de determinar as unidades de população que fazem 
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parte da amostra. Em várias investigações esta amostra é recorrida para fazer 

estudos em profundidade. 

 

 Os questionários foram aplicados presencialmente em três eventos. Na 

tabela 10 encontra-se informação sobre: o número de praticantes, a data de 

realização do evento, e o local escolhido. 

 

Tabela 10 - Realização Questionários 

Localização Número de praticantes Data do Evento (2014) Praia do Evento 

Sines 20 25 de Maio São Torpes 

Peniche 35 23 de Julho Prainha 

Lisboa 30 25 Outubro Praia de Carcavelos 

 

3.7.4 Tratamento dos dados do questionário e procedimentos estatísticos 

 

De forma a apresentar a ideia dos praticantes de surf adaptado acerca da 

situação atual do Surf Adaptado em Portugal, utilizou-se uma análise explicativa 

como técnica estatística. Consiste em analisar descritivamente os dados do 

questionário de acordo com as características das variáveis e da associação entre as 

mesmas. A representação dos dados foi indicada através de tabelas e gráficos. 

 Os dados recolhidos foram analisados através do Microsoft Office 2013 - 

Excel para a realização de gráfico e análise de dados recolhidos. 
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CAPÍTULO IV - Apresentação e discussão dos resultados 

 

Após o término da recolha de dados através dos questionários, realizados pelos 

praticantes nos respectivos eventos, procedeu-se à sua análise. 

Considerando a amostra de estudo constituída por 85 indivíduos, apresentou-

se inicialmente a análise descritiva da caracterização pessoal dos inquiridos e da 

caracterização da relação com o surf. De seguida realizou-se a análise da 

caracterização do surf adaptado na atualidade, e que patamar pode realmente esta 

vertente do surf alcançar em Portugal. 

 

 

3.8 Análise dos resultados 

De seguida serão expostas as questões que o Questionário abrangeu, os 

respectivos gráficos/quadros com as respostas dos inquiridores e uma breve análise 

face aos mesmos (n = 85). 

De acordo com o primeiro objectivo, apresentam-se os dados que 

caracterizam o perfil do praticante de surf adaptado em Portugal. 
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Figura 15 - Perfil do inquirido (género) 

 

 

A Tabela 3 (questão 1) correspondente ao Género dos inquiridos em 

quepodemos verificar que num total de 85 inquiridos/participantes, 58 correspondem 

ao género masculino, 27 ao feminino, com uma média de idades de 31 anos. 

 

Tabela 11 - Perfil do inquirido (idade) 

Escalões etários Valores absolutos Valores relativos (%) 

8 a 21 anos 8 9,41 

22 a 35 anos 57 67,06 

36 a 49 anos 13 15,29 

50 a 60 anos 7 8,24 

Total 85 100 

 

Relativamente a tabela 11, constatamos que as idades compreendidas dos 22 

a 35 representam valores absolutos de 57, e valores relativos de 67,06%. Com 

valores ligeiramente mais reduzidos temos a faixa etária dos 36 a 49 anos, com 

valores absolutos de 13 e de valores relativos de 15,29%. Com idades 

compreendidas dos 8 aos 21 anos temos como valores relativos de 9,41% e de 

valores absolutos de 8 praticantes. Dos 50 aos 60 anos temos como valores absolutos 

de 7 praticantes e de valores relativos 8,24 %. De salientar que o total de praticantes 

corresponde a 85 inquiridos e a percentagem total corresponde a 100%. 
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Figura 16 - Tipo de desporto praticado 

 

Em relação ao tipo de desporto praticado (questão 2), podemos observar que 

o desporto com maior adesão é sem dúvida o surf adaptado, abrangendo 38 

participantes, por outro lado com menos aderência temos por exemplo a vela, 

bicicleta ou o BTT com apenas 1 participante. 

 

 

Figura 17 - Regularidade de prática de actividade física 
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Em relação à Figura 14 (questão 3), constamos com maior ênfase que 35 dos 

participantes praticam desporto 1 a 3 vezes por semana com regularidade, por outro 

lado temos 10m participantes que respondem que não praticam desporto com 

regularidade. 

 

 

 

Figura 18 - Meio de transporte utilizado 

 

Verificamos que em relação à figura 15 (questão 4), 69 dos participantes 

responderam que utilizam o carro como meio de transporte para se poderem deslocar 

para a realização da atividade física, por outro lado temos outras opções como o 

comboio ou Outro com valores de baixa relevância. O autocarro é outras das 

hipóteses com valor acentuado de 10 indivíduos. 
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Figura 19 - motivo para experimentar surf adaptado 

 

Em relação a Questão 11 (figura 19), o motivo Amigos e Curiosidade 

abrange 19 e 17 num total de 85 participantes. O motivo Desporto aquático atinge 

apenas um valor de 2 participantes. 

De acordo com os dados recolhidos, o perfil do praticante é definido como 

sendo um atleta com uma idade compreendida entre os 22 e os 35 anos, do sexo 

masculino, pratica maioritariamente Surf Adaptado e Natação, 1 a 3 vezes por 

semana, desloca-se para a praia de carro e o motivo que o levou a iniciar esta 

atividade física foram os amigos, logo seguido da curiosidade. 
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Quanto ao objetivo de determinar a relação do praticante com o Surf, os 

dados recolhidos indicam o seguinte. 

 

 

Figura 20 - Com quem se faz acompanhar 

 

Face a questão 6 (figura 20), podemos observar que 67 participantes se 

deslocam com amigos/ família, e 18 se desloca sozinho 4. 

No que diz respeito ao gosto pela modalidade Surf Adaptado (questão 9), 

100% dos inquiridos responderam que gostam de praticar esta modalidade. 

 

 

Figura 21 - Como obtiveste conhecimento do surf adaptado 
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A Questão 12 (figura 21), podemos visualizar com maior adesão foi a opção 

Amigos, que abrange 25 de 85 participantes. Valores mais baixos, como a opção 

Família apenas conta com 2 inquiridos. 

Assim, constata-se que a maioria dos inquiridos tem a companhia de 

amigos/familiares para a prática de surf, que tiveram conhecimento do surf adaptado 

através dos amigos e que 100% dos inquiridos gostam da modalidade em causa. 

 

Com o objectivo de aferir o que pode ser melhorado nesta modalidade, foram 

feitas algumas questões com a seguinte análise. 

 

 

Figura 22 - Como qualifica os acessos à praia 

 

Constamos através da figura 22 que 27 pessoas consideram o estacionamento 

da praia como razoável, 22 respondem que seja Bom, e por outro lado apenas 2 

pessoas consideram ser Mau. 
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Figura 23 - O material é de fácil utilização 

 

Verificamos correspondente à Questão 13 (figura 23) que 50 dos inquiridos 

refere que a utilização do material não é de fácil utilização, 33 assinala como sendo 

de fácil utilização e Não tendo resposta apenas 2 participantes. 

 

 

Por último, a figura 24 (questão 14) informa-nos que 32 dos participantes 

refere que o surf adaptado exige fatos mais acessíveis com a finalidade de responder 

as necessidades dos participantes. Com valores mais baixos temos o “Melhoramento 

de Tiraló” abrange apenas 5 respostas. 
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Tabela 12 - Melhorias ou modificações a implementar no material para responder às tuas necessidades Figura 24 - Melhorias ou modificações a implementar no material para responder às tuas necessidades 
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O que podemos retirar destes dados é que a maioria dos inquiridos indica que 

o material é de difícil utilização e o que os fatos são aquele equipamento que poderá 

ser mais melhorado no sentido de melhorar o grau de agradabilidade/atracão para a 

prática da modalidade. Relativamente ao estacionamento, os inquiridos consideram 

estes como sendo “razoáveis”. 

 

Quanto ao objectivo de analisar se o surf adaptado poderá ser visto como 

sendo um negócio com grande impacto no futuro, foram recolhidos os seguintes 

dados. 

 

 

Figura 25 - Alguma vez desististe por falta de transporte/apoio para a prática de desporto na praia 

 

Em relação à figura 25(questão 7) analisamos que 72 pessoas nunca 

desistiram de realizar atividade física por falta de transporte, por outro lado temos 13 

inquiridos que respondem afirmativamente. 
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Em relação à questão 8 do questionário, constata-se que 83 dos participantes 

respondem que utilizariam um transporte personalizado para os levar a praticar surf 

adaptado, apenas 2 respondem que não utilizariam e que 100% dos inquiridos 

mantêm a vontade e interesse em praticar surf adaptado (questão 10). 

Assim, não é o transporte que influencia a decisão de desistir da modalidade, 

no entanto, 83 dos inquiridos respondem que utilizariam um transporte 

personalizado. A vontade de praticar surf adaptado mantêm-se inabalável com 100% 

de respostas no sentido da sua continuidade. 

 

4 Surf adaptado -nicho de mercado em crescimento 

 

Para Dalgic(2006) nicho de mercado refere-se num mercado de menos 

dimensão, onde engloba só um consumidor ou um pequeno grupo de consumidores 

com semelhantes características de consumo. 

Para Kotler (1998, p. 227), um nicho de mercado que seja apelativo abrange 

um conjunto de características: os seus consumidores possuem um conjunto de 

necessidades no qual estão dispostos a pagar a instituição, com a finalidade de 

satisfazer as suas próprias necessidades. 

Conforme as respostas aos Questionários, os praticantes/consumidores 

possuem um conjunto de valores e necessidades muito próprias, que por sua vontade 

estão dispostos a realizarem mais sessões de surf adaptado, ou seja, sabem diante de 

mão que esta terão que suportar custos como o transporte para se mobilizarem para o 

local do evento, mas as suas necessidades de querem sentir de novo o sentimento de 

bem-estar e adrenalina origina uma satisfação superior aos gastos monetários que 

irão despender. 

 

. 
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Figura 26- Número de voluntários 

 

 

A Figura 26 representa o número de voluntários que deram o seu contributo 

nos vários eventos de surf adaptado, desde 2012 a 2014. Podemos verificar que 

existe um decréscimo de 2012 para 2013 (450 para 300 voluntários/colaboradores), 

por outro lado constatamos um gradual aumento do número de pessoas a tornarem-

se voluntários, de 2013 para 2014 (300 para 400 voluntários). É importante referir 

que este aumento é extremamente positivo, porque sem voluntários, a leccionação 

do surf adaptado torna-se praticamente impossível de ser realizada. 

De seguida estão representados os gráficos correspondentes aos eventos de 

Surf Adaptado que decorrem em 2012/2013 e 2013/2014. 

Através dos gráficos disponibilizados por Nuno Vitorino (SURFADDICT) 

podemos verificar o número de participantes e o seu respectivo grau de deficiência, 

nos respectivos eventos de Norte a Sul de Portugal, sem esquecer os eventos que 

decorreram no arquipélago da Madeira/Açores. Podemos verificar que nos gráficos 
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em baixo representados nos apresentam os dados respectivos ao Ano do evento, 

localização do evento, idade dos praticantes, tipos de deficiência (mobilidade, 

visual, intelectual/cognitiva) e por último o Total de participantes. 

 

Tabela 13 - Evento Surf Adaptado - Ano 2012 

 

Observamos no gráfico acima representado que no decorrer do ano 2012 

foram realizados 5 eventos de surf adaptado com um total de 187 participantes. O 

primeiro evento realizou-se no Baleal (Peniche) contando com 30 praticantes, na 

Figueira da Foz 13 participantes tiveram a oportunidade de realizar uma sessão de 

surf adaptado, de seguida em Cortegaça com uma adesão de 45 pessoas, em 

Carcavelos (Lisboa) tivemos 27 pessoas no evento, por ultimo e de volta a Peniche, 

na famosa praia dos Supertubos com uma adesão enorme de 72 pessoas. 
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Tabela 14 - Evento Surf Adaptado - Ano 2013 

 

 

Verificamos que no decorrer de 2013 se realizaram o mesmo número de 

eventos comparando com o ano anterior. Podemos verificar que surgiram novos 

dados correspondentes ao número de participantes. Verificamos que existe um 

declínio face ao número de participantes neste ano. A associação apostou em realizar 

um evento no arquipélago dos Açores, não será ainda alheio o facto da deficiência 

nos Açores ser ainda vista como algo negativo, o que leva a prática desportiva não 

esteja muito acessível a esta população. Por outro lado foi uma mais-valia porque se 

mostrou algo novo e possível aos habitantes do Arquipélago, algo que até a data do 

evento muitos pensariam que seria impossível. Podemos então considerar que houve 

um pequeno decrescimento de praticantes no total de eventos, contudo um 

significante número de pessoas em aderirem aos eventos. 
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Tabela 15 - Eventos Surf Adaptado - Ano 2014 

Ano Evento Número de participantes 

2014 Praia da Rocha 10 

2014 São Torpes 20 

2014 Figueira da Foz (Fusionevent) 8 

2014 Figueira da Foz 20 

2014 Cortegaça 30 

2014 Carcavelos 80 

2014 Carcavelos PRIME 30 

2014 Peniche 35 

2014 Peniche WCT 5 

2014 Ovar 22 

2014 Madeira 12 

TOTAL  272 

Tabela 16 - 

Por último o gráfico acima descrito representa os eventos de surf adaptado ao 

longo do ano de 2014. São dados estatísticos muito recentes, não conseguimos ainda 

descrever as variáveis idade e tipos de deficiência, mas podemos constar o mais 

importante, um aumento do número de eventos de Norte a Sul do Pais e um gradual 

aumento também dos participantes nos eventos. Verificamos que a SURFADDICT 

apostou novamente em alargar os locais de evento fora das grandes zonas urbanas. 

Podemos por curiosidade reparar que na praia de Carcavelos (Lisboa) temos uma 

adesão de 80 pessoas e por outro lado, em Ovar tivemos 22 pessoas em aderirem, 

são dados muito positivos, mas contudo é de louvar o incentivo que a associação 
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tenta estimular em incluir todas as pessoas com algum grau de deficiência, em 

experimentar esta modalidade, que dia para dia “ganha pernas”. 

 

Figura 27 - Número de eventos anuais 

 

Com base na figura 26, verificamos um gradual aumento do número de eventos 

realizados no decorrer dos anos. Verificamos que em 2012 e 2013 contaram com 5 

eventos de surf adaptado, contudo, no ano seguinte realizaram-se mais do dobro dos 

eventos realizados nos anos anteriores.  

 

Como já podemos constar anteriormente com dados estatísticos (Quadros 

referentes aos eventos de 2012/2013/2014), disponibilizados pela 

SURFADDICT, e pelos questionários preenchidos nos respectivos eventos no 

decorrer do ano lectivo, chegamos a uma conclusão que existem inúmeras 

pessoas com diferentes tipos de deficiência, com uma enorme vontade de serem 

praticantes desta modalidade com regularidade anual, e não apenas 

esporadicamente em alguns eventos que decorrem anualmente, mais 

precisamente no verão. Verificamos anteriormente que existe desde o ano de 

2012 um aumento gradual no que respeita ao número de pessoas em querer 
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experimentar o surf adaptado. Esta enorme adesão nos eventos que ocorreram 

durante o ano demonstra que se deve investir no ensino desta vertente 

desportiva, com a finalidade de se poder praticar com regularidade.  

 

 

 

A figura 28 representa a evolução do número de praticantes de surf adaptado 

do ano de 2012 para 2014. Como já foi referido e justificado anteriormente, existe 

uma diminuição dos praticantes de 2012 para 2013, por outro lado podemos 

verificar que no ano seguinte (2013/2014) constou-se um gradual aumento de 

pessoas portadoras de deficiência em querer experimentar/praticar surf adaptado nos 

respectivos eventos que decorreram de Norte a Sul de Portugal. 

Acreditamos também que se deve trabalhar na criação de um modelo de 

formação com a finalidade de transmitir toda a informação útil para que se possa 

criar professores de surf adaptado com todas as competências desejadas. Para que 

Figura 28 - Evolução do número de praticantes 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

75 
 

depois se possa leccionar o surf adaptado numaescola de surf, ou até mesmo a 

criação de um espaço que seja unicamente direccionado para esta modalidade 

desportiva. 

Com base na entrevista realizada ao Nuno Vitorino (Surfaddict), verificamos 

que esta associação trabalha em parceria com diversas escolas de surf em todo o 

País, no qual possui um grupo de 6 voluntários que tem como função, transmitir 

todo o know-how as respectivas escolas de surf antes do evento decorrer. 

Recentemente começaram a realizar formações nos cursos de treinadores de surf. 

A ferramenta de método de recolha de informação, os Questionários, serviu 

também para perceber e assimilar a opinião dos inquiridos sobre um tema 

importantíssimo – Acessibilidade nas praias. Um factor positivo, foi a opinião dos 

inquiridos face a esta questão de acessibilidade nas praias que sucederam os 

respectivos eventos de surf adaptado. Consideramos positivo pelo facto de a minoria 

considerar que existe razoáveis/boas condições quer de acesso ao parque de 

estacionamento quer o acesso ao mar. Contudo, verificamos que por outro lado 

temos inquiridos que se queixam das condições de acessibilidade. 

Com base nos dados estatísticos da Agencia Portuguesa do Ambiente, 

podemos verificar que em 2014 foram identificadas 558 águas balneares e cerca de 

194 estão associadas a zonas balneares classificadas como acessíveis. Destas 171 

localizam-se no Continente14 na Região Autónoma dos Açores (Grupo Oriental e 

Central)e 9 na Região Autónoma da Madeira. Cerca de 107 das praias classificadas 

como acessíveis têm cadeiras anfíbias para banho. Das zonas balneares classificadas 

como acessíveis 159 são costeiras e 35 são interiores. 

No gráfico seguinte ilustra-se a evolução do número de praias galardoadas 

desde 2005. 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

76 
 

 

Figura 29 - Praias acessíveis 

 

 

É fundamental existir esta sensibilidade em criar estas zonas balneares com 

equipamentos que permitam para uma melhor e eficaz utilização destas zonas por 

indivíduos com necessidades especiais, no qual se garanta as acessibilidades físicas 

às referidas locais de possível prática do surf adaptado. Uma vez mais através da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) verificamos que “Na sequência do Ano 

Europeu das Pessoas com Deficiência deu-se início, em 2004, ao Projeto "Praia 

Acessível, Praia para todos", visando harmonizar diversas iniciativas locais já 

empreendidas para tornar acessíveis as praias portuguesas às pessoas com 

mobilidade condicionada, estendendo-as ao maior número de zonas balneares 

possíveis (tanto costeiras como interiores). Podemos considerar que existe uma 

gradual preocupação do Estado Português e de outras entidades/ empresas em querer 

melhorar as condições de acessibilidade para pessoas com condições especiais as 

praias e zonas costeiras. 

Verificamos então que existem todos os “ ingredientes” necessários para se 

poder dar início ao desenvolvimento em prol do surf adaptado como modalidade 

desportiva. Não só temos o fundamental que são os clientes, como se começa a 

verificar as condições necessárias em algumas praias, quer dos acessos como de 

infra-estruturas que auxiliem as pessoas com necessidades especiais com a 

finalidade de se poder realizar o ensino do surf adaptado em Portugal. 

 



Duarte S F Santos Matos – O praticante do subsetor desportivo do Surf Adaptado: 

estudo de caso da SURFaddict 

 

77 
 

 

4.1 Eventos/ Patrocinadores 

 

Os Eventos desportivos têm como objectivos criar experiências entre o 

público e  a marca em causa com a finalidade de provocar sensações num 

determinado publico-alvo/consumidores.  

Podemos constatar que os eventos desportivos são considerados “ veículos de 

comunicação”, que servem de estratégias de penetração e desenvolvimento de 

mercados. Os eventos reforçam, como a imprensa, a imagem dos promotores e 

patrocinadores no mercado. Atraem a imprensa local, divulgando as marcas e 

produtos originando a conquista de novos clientes (Neto, 2001). 

Todos os eventos (Figura 26) que se realizaram deve se também ao 

imprescindível apoio de patrocinadores, que disponibilizaram meio financeiros para 

que o evento tenha o sucesso planeado. Para Hoyle (2003) os patrocinadores 

procuram retorno sobre o investimento realizado. Ou seja, apenas investem no 

projeto, se de facto constarem que irá ser uma mais-valia financeiramente para a 

própria marca/empresa. 

Desde o nascimento do desporto, muitas alterações surgiram. De uma 

simples atividade Física, nos dias de hoje, o desporto pode ser visto como um 

negócio, levando milhões de pessoas a tornar se atletas, telespectadores, 

patrocinadores dessa atividade direcionada para o lazer. Além disso, joga com a 

emoção de todas as pessoas abrangidas direta ou indiretamente 

As empresas nos dias de hoje utilizam o Desporto cada vez mais como meio 

de comunicação que lhes permite ter uma interação mais produtiva com o seu target 

ou público-alvo, alcançando uma melhor exposição das suas ideias e do seu produto, 

assim como lhes permite também um enorme retorno do investimento que realizam. 

Este retorno é possível porque as empresas que patrocinam as 

Federações/clubes/eventos se associam não só a estas, mas também ao sentimento 

que tem pelos praticantes da modalidade. Esta mudança poderá ser fundamental, 
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originando aos consumidores a preferência daquela marca porque é a marca 

associada ao seu clube/Federação/evento. 

De acordo com Melo Neto (1999), para os consumidores que presenciam 

eventos, agregar a experiência ao patrocinador é inevitável, tornando a marca mais 

familiar e forte. Patrocinar um evento é investir na mudança da atitude dos 

consumidores em relação à marca. Os eventos contribuem não só para a fidelização 

dos antigos clientes, mas para o alargamento e a obtenção de novos mercados.  

Quando surgiu a primeira reunião com o Presidente da Associação de Surf 

Adaptado em Portugal (Nuno Vitorino), sempre me referiu que nos dias de hoje os 

Mass Media/ veículos de informação (Televisão, internet (facebook, twitter, etc), 

publicações especializadas, jornais, rádio) têm um papel avassalador na medida que 

podem projetar algo em grande escala num curto período de tempo. É essencial 

perceber que se queremos que neste caso esta modalidade consiga cingir como se 

está a visualizar nos dias presentes, teremos que contar com o apoio incondicional 

de Patrocinadores. Ao longo do estudo que nos comprometemos investigar, tive o 

privilégio de ser voluntário em variados eventos que decorreram de Norte a Sul do 

País, e podemos constatar que sem a sua comparticipação, nada teria sido possível, 

ou por outras palavras já que não existe impossíveis no surf adaptado, não teriam 

alcançado o sucesso que obtiveram tão facilmente. Por outro lado, ou na outra face 

da moeda, verificamos que os Patrocinadores têm a sua táctica em entrar como “ 

Mecenas” neste tipo de eventos para pessoas portadoras de deficiência. Há que 

absorver a ideia que cada empresa tem objectivos a cumprir, e ao estabelecerem 

budgets monetários para apoiarem eventos no decorrer do ano, estes escolhem 

cuidadosamente o alvo que querem alcançar ou o objectivo a concretizar-se. Ou seja, 

como já referimos anteriormente, em quase todos os eventos em que tive a 

possibilidade de participar, sempre verifiquei no local vários jornalistas de televisões 

conceituadas da televisão Portuguesa, onde ao longo do evento realizavam 

filmagens, entrevistas aos praticantes, staff, pessoas que apenas passavam por acaso 

no local do evento, e sem querer afastar me do assunto que me remeto face aos 

Patrocinadores, estes sempre tem o seu retorno bastante viável conseguido, ao terem 

a sua imagem de marca no evento em causa, irá ser visualizado por milhares de 

pessoas que estão em contacto com o local do evento, desde o praticante ao simples 
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individuo que por ali percorre despercebido. Além de proporcionar a veiculação da 

marca durante o decorrer de todo o evento e em todas as comunicações do mesmo, o 

patrocínio é também, uma boa hipótese de veiculação da marca aos valores 

pertencentes ao evento e seu público-alvo, o que representa uma excelente 

oportunidade de ligação emocional com o público-alvo. 

 Todo o investimento de cada patrocinador é recompensado a curto ou longo 

prazo, isto é, irá ter sempre visibilidade nos noticiários diários, rádios, internet, 

jornais, entrevistas etc. Melo Neto (1999) afirma que a melhor maneira de se 

verificar o retorno de um evento é de acordo com os parâmetros de avaliação por ele 

propostos: benefícios concretos; resultados mensuráveis; definição de público; 

ampliação de mercado; agregação de valor; relação custo/benefício exposição do 

produto/marca; divulgação; ganhos de imagem e participação dos demais 

patrocinadores e parceiros. Esses são os parâmetros de avaliação que indicam que 

tipo de retorno foi obtido com a realização do evento. 

 

 

Figura 30 - Donativos em Euros 

 

Com base na Figura 28, verificamos que existe um decréscimo face aos 

Donativos Monetários no ano de 2013 para o de 2014. Contudo verificamos que 

existe um gradual aumento do Donativo Espécie nesse mesmo ano. E podemos 
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visualizar na Figura 29 em de seguida apresentada, que existe uma grande adesão 

por parte de eventuais patrocinadores, em querer associar-se a Surfaddict nesse 

mesmo ano de 2013 para 2014. O que irá contrariar o decréscimo de valores 

monetários que verificamos nos anos 2013 para 2014. 

 

Figura 31 - Número de patrocinadores 

Com base no gráfico acima representando, constatamos que existe um 

gradual aumento do apoio financeiro, para que se possa realizar toda a logística 

necessária em prol do desenvolvimento do surf adaptado em Portugal. Verificamos 

que existe uma pequena quebra de apoios financeiros do ano de 2014 comparando 

com o ano de 2013. O Nuno Vitorino (Surfaddict) justifica que este decréscimo 

financeiro para o ano de 2014 surge devido ao término do contrato com a empresa 

Delta. Em relação ao gráfico constatamos ainda que existem dois tipos de apoios: 

Monetários e em Espécie. Os apoios Monetários, revertem-se em dinheiro, no qual é 

investido na realização de todo o planeamento anual. Uma vez mais, Nuno Vitorino 

refere que os apoios em Espécie caracterizam-se por apoios que auxiliam os eventos 

que decorrem anualmente. Criação de protocolos com escolas de surf onde estes 

disponibilizam o material (fatos e pranchas) para o evento em causa; parcerias locais 

(protocolos com redes Hoteleiras, restaurantes) com o objectivo de patrocinar as 

alimentações nos dias dos eventos; parcerias nas empresas de transportes 

(SataAirlines), nos eventos que decorreram nas Regiões Autónomas dos Açores e 

Madeira o staff teve as viagens gratuitas e por último a criação de protocolos com 
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Rent a Car, com a finalidade de disponibilizar carros para mobilizar todo o staff nos 

respectivos eventos de surf adaptado. 

Com o decorrer dos eventos, assistimos a uma gradual evolução nas 

condições que os envolveram, como por exemplo as infra-estruturas ou até mesmo a 

qualidade da alimentação que foi servida a todos os que participaram nesse 

respectivo dia. Existe uma maior concorrência nas grandes marcas desportivas, a 

planearem patrocinar (Figura 29) ou poderem estar presentes neste tipo de ocasiões, 

por saberem em diante que será uma excelente oportunidade de serem projetados 

para a sociedade/público-alvo. 
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CAPÍTULO V - Conclusão 

 

 

Com a explicação dos objectivos e da posterior análise dos resultados adquiridos da 

utilização dos questionários, iremos dar aqui resposta às questões mais relevantes 

neste estudo. 

Podemos observar agora que o perfil mais predominante do praticante que 

realiza/pratica o Surf Adaptado é sobretudo caracterizado por: maioritariamente 

indivíduos com uma idade média de 31 anos, género masculino de maior 

relevância a nível de praticantes em relação ao género feminino. 

No que se refere a praticar desporto regularmente ou de forma sazonal, 

constamos que 35 dos 85 participantes/inquiridos praticam desporto 1 a 3 vezes 

por semana com regularidade. A opção regularidade também conta com vários 

inquiridos (25). 

Quando tentamos perceber o meio de transporte utilizado nas deslocações, 

conferimos que a grande maioria dos participantes responderam que utilizam o 

carro como meio de transporte, para se poderem deslocar para a realização da 

atividade física. 

No que refere em perceber se o praticante se desloca sozinho ou com 

amigos/família para a praia, observamos que a grande maioria se desloca com 

amigos/família. 

Em relação a motivo que levou o praticante a experimentar o surf adaptado, 

motivo Amigos e Curiosidade abrange 19 e 17 num total de 85 participantes. O 

motivo Desporto aquático atinge apenas um valor de 2 participantes. 
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No que se refere se o material, se é fácil de utilização, verificamos que 50 

dos inquiridos refere que a utilização do material não é de fácil utilização, 33 

assinala como sendo de fácil utilização e Não tendo resposta apenas 2 

participantes. 

Podemos também concluir que o surf adaptado se está a desenvolver como 

modalidade desportiva em Portugal. Com base nos dados estatísticos facultados 

pela Associação Portuguesa de Surf Adaptado podemos visualizar que existe um 

aumento progressivo de praticantes em quererem experimentar o surf adaptado. 

Comparando os anos de 2012 e o de 2014 podemos verificar que houve então 

um ligeiro aumento de 187 para 272 pessoas que se tornam praticantes de surf 

adaptado com regularidade. Constatamos também que existe um gradual 

aumento do número de voluntários/colaboradores (Figura 25) em quererem 

colaborar nos diversos eventos que se realizam no decorrer do ano. Verificamos 

ainda através da (Figura 28) e com base na (Figura 29) que se faz sentir um 

gradual aumento de patrocinadores ao longo dos anos (2012/13/14), tendo como 

objectivo apoiar o desenvolvimento em prol desta modalidade desportiva tão 

recente em Portugal. E também com base na (Figura 26) podemos visualizar que 

existe um progressivo aumento no número de eventos realizados pela Surfaddict 

por toda a costa Portuguesa. 
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4 Limitações e sugestões literárias 

Esta investigação apresenta algumas limitações, estas que podem servir de 

recomendação para investigações futuras, com o objectivo de enriquecer esta 

temática. 

A principal limitação encontrada ao longo da investigação que foi realizada, 

baseou se no suporte científico ser quase inexistente, o que dificultou bastante no 

desenvolvimento do estudo. 

Para estudos futuros, recomendo vivamente o desenvolvimento de 

investigações no âmbito desta área do conhecimento. 

Sugiro que este tema não seja esquecido, sem dúvida que irá dar que falar 

nos dias que se aproximam. 

Acesso a dados financeiros dos eventos para os classificar, nomeadamente, 

patrocínios. 

Estimular sorrisos e boa disposição, é sem dúvida um dos objectivos de 

trabalhar em prol do Surf Adaptado 
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Figura 32 - Surf Adaptado 

 

 

 

Figura 33 - Evento em S. Torpes 
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6 Anexos 

Anexos I -Legislação consultada 

 

-Carta Europeia do Desporto para Todos: as Pessoas Deficientes, 1988  

-Carta Europeia do Desporto, de 24 de Setembro de 1992  

-Carta Internacional de Educação Física e do Desporto da UNESCO, de 21 

de Novembro  

de 1978  

-Constituição da República Portuguesa  

-Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes Mentais, 1971  

-Declaração dos Direitos dos Deficientes, de 9 de Dezembro de 1975  

-Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro de 1948  

-Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto  

-Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto  

-Decreto-lei n.º 34/2007, de 15 de Fevereiro  

-Despacho Conjunto 36/SEAM/SERE, de 17/08  

-Lei n.º 37/2004, de 13 de Agosto – Lei das Associações de Pessoas 

Portadoras deDeficiência 

-Lei n.º 38/2004, de 18 de Agosto – Lei de Bases Gerais do Regime Jurídico 

da 
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Deficiência  

-Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto (lei anti-discriminação)  

-Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro - Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto  

-Lei n.º 9/89, de 2 de Maio – Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e 

Integração das Pessoas com Deficiência  

-Livro Branco sobre o Desporto, 2007  

-Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009, de 30 de Julho – 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 2009  

-Tratado de Amesterdão, 2 de Outubro de 1997 
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ANEXO II - Questionário 

Faculdade de Motricidade Humana 

 

 

Este questionário pretende conhecer a opinião dos praticantes de surf adaptado 

acerca da situação actual desta modalidade, encontrando-se integrado na elaboração de 

uma dissertação de Mestrado em Gestão do Desporto. 

O presente questionário não é um teste, como tal não existem respostas certas 

ou erradas, pois apenas pretendemos saber a sua opinião.  

O anonimato e a confidencialidade serão rigorosamente respeitados, razão pela 

qual, agradecemos que responda com sinceridade a todas as questões. Desta forma, 

julgamos contribuir para o desenvolvimento da investigação nesta área.  

Uma vez que a sua opinião é de extrema importância, agradecemos desde já a 

sua colaboração. 

 

 

Assinale a sua opinião com uma cruz (X) ou circunferência (O) e preencha 

os espaços de resposta  

Caracterização pessoal  

1. Informações gerais: 
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 Género  

 Idade:  

 

 

Caracterização da relação com o surf  

 

2. Que tipo de desporto realiza? 

  

 

3. Praticas com regularidade actividade fisica? 

 Praticas regularmente ou de forma sazonal?   Todos dias 

 1 a 3 vezes por semana 

 1 a 2 vezes por mês 

 Só no Verão 

 Outro (especifique) 

 

 

4. Qual o tipo de transporte que utilizaste para  a praticado surf adaptado? 

  Carro 

 Mota 

 Autocarro 

 Comboio 
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 Outro (especifique) 

 

 

 

5.Se respondeste Carro ou Mota, como qualificas o estacionamento da praia? 

   Muito mau 

 Mau 

 Razoável 

 Bom 

Muito bom 

 

 

6.  Deslocaste sozinho ou com amigos/familiares para a realização da aula de 

surf adaptado? 

  Sozinho 

 Com amigos/família 

 Outro (especifique) 

 

 

7. Alguma vez desististe de praticar alguma modalidade desportiva por falta 

de transporte/apoio para ires para a praia? 

  Sim 

 Não 
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8. Na tua opinião, recorrerias a um transporte personalizado com conforto e 

segurança, com a finalidade de te possibilitar de realizares a modalidade desportiva 

com as melhores condições para a sua pratica? 

 Sim 

 Não 

 Talvez 

 

 

9. Gostaste de ter realizado esta sessão de surf adaptado? 

 Sim 

 Não 

 Talvez 

 

10.Tens vontade de voltar a experimentar o surf adaptado no futuro? 

 Sim 

 Não 

 Talvez 

 

11.Qual o motivo que te levou em querer experimentar o surf adaptado? 

 

 

12.Como tiveste conhecimento do surf adaptado? 
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Caracterização do Material 

 

13) O material é de fácil utilização? 

 Sim 

 Não 

 

14) Na tua opinião, que modificações poderiam ser implementadas no 

material para responder às tuas necessidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pela tua colaboração 
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ANEXO III - Entrevista Nuno Vitorino– Presidente Surfaddict 

 

1. Quando surgiu o desporto adaptado em Portugal e como 

caracteriza o seu desenvolvimento? 

Em Portugal, o desporto para deficientes não se desenvolveu ao mesmo ritmo 

que internacionalmente. Até meados da década de setenta, registava-se uma baixa 

participação dos deficientes em encontros desportivos. É após a guerra colonial e 

pós 25 de Abril de 1974 que começa a haver um desenvolvimento do desporto para 

as pessoas com deficiência, pois é nesta altura que se começa a falar dos direitos da 

pessoa com deficiência. 

Em 1977, a Direção Geral de Desportos, atualmente Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ), criou um sector dedicado aos deficientes. Neste 

mesmo ano, surge também o Secretariado Nacional de Reabilitação (SNR). O SNR 

tinha por objetivo ser o instrumento do Governo para a implementação de uma 

política nacional de habilitação, reabilitação e integração social das pessoas com 

deficiência, assente na planificação e coordenação das ações em ordem à 

concretização do artigo 71º da Constituição da República Portuguesa. 

No ano de 1979 é formado um grupo de trabalho para a elaboração dos 

estatutos da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência 

(FPDD) mas apenas em 1988 é que foi constituída legalmente. 

2. Que associações colaboram com a FPDD? 
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A Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência possui 

como membros diversas Associações Nacionais de Desporto por Deficiência 

(ANDD): 

 ANDDVIS, Associação Nacional de Desporto para Deficientes 

Visuais; 

 ANDDI – Portugal, Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Intelectual; 

 ANDDEMOT, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência 

Motora; 

 LPDS, Liga Portuguesa de Desporto para Surdos; 

 PC-AND, Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto 

 

 

3. Como define a prática desportiva adaptada? Quais as suas 

vantagens? 

 

A prática de Atividade Física regular por parte de portadores de alguma 

deficiência proporciona diversos benefícios ao portador, nomeadamente prevenção 

de doenças secundárias à sua condição, promoção da socialização e, sem dúvida, o 

seu desenvolvimento cognitivo e motor. 

Os ganhos de agilidade, força muscular, coordenação motora e resistência 

são evidentes no que diz respeito ao desenvolvimento motor. Em relação ao 

desenvolvimento cognitivo, melhora a autoestima, proporciona a integração social, 

reduz a agressividade, entre outros fatores. 
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A opção por uma atividade física depende em grande parte das suas 

limitações físicas, oportunidades oferecidas, condição socioeconómica, materiais e 

locais adequados à sua prática, do estímulo familiar, entre outros fatores. 

A participação de deficientes em eventos competitivos tem sido um 

fenómeno em constante crescimento em termos de participantes a nível global. Os 

eventos são vistos como um processo de reabilitação e devem ser estimulados pela 

sociedade em geral, visando possibilitar ao portador da deficiência uma melhor 

qualidade de vida. 

 

4. Como apareceu o surf adaptado em Portugal? 

 

O Surf Adaptado, em Portugal, teve início em 2010 com o projetoSurf For 

All desenvolvido a partir de uma parceria entre a Associação Salvador, a Duckdive 

Surf School&Camp e o Estado Líquido-Org. 

Este primeiro evento de Surf Adaptado foi apenas o culminar de um longo 

processo e têm sido muitos os eventos demonstrativos de Surf Adaptado, como o 

Surf For All na Praia do Castelo - Costa da Caparica. 

5. Em que circunstancias surge a SURFADDICT? 

A SURFADDICT nasceu de um projecto, criado em 2009 chamado "Estado 

Liquido". Esta associação manteve-se fiel aos princípios gerais do projecto inicial, 

mas foi incorporando novos desafios. Fundada em 16 de Maio de 2012, a 

SURFADDICT é a primeira associação de surf adaptado da Europa. Criada por um 

grupo de amigos, empenhados em transformar a modalidade num desporto para 

todos, e fazer com a que a deficiência, ou a cadeira de rodas, não sejam um 

impedimento para que qualquer pessoa possa sentir as ondas. 

6. Como se tem desenvolvido a modalidade? 
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O Surf Adaptado é um sucesso dentro e fora de água. De ano para ano têm 

aumentado o número de praticantes, pois a iniciativa consiste em incentivar as 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a praticar um desporto improvável. 

Promove a inclusão e integração social, bem como o saudável convívio e troca de 

experiências entre voluntários e participantes. 

 

 

 

7. O material utilizado tem sofrido alterações ao longo dos anos. 

Quais as inovações mais recentes? 

O primeiro fato projetado para deficientes que praticam surf adaptado foi 

desenhado e feito em Portugal, sendo criado à medida e necessidades específicas do 

seu praticante. Nuno Vitorino, presidente da SURFADDICT, é o responsável pelo 

protótipo, produzido por um dos seus actuais patrocinadores. Onde todos os detalhes 

técnicos, nomeadamente os velcros especiais para se ser permitido vestir como um 

calção e para manter as pernas unidas, foram imaginados e desenvolvidos em 

conjunto com a JANGA, uma empresa portuguesa da Figueira da Foz. Importante 

referir que cada fato é feito segundo as características de cada pessoa, face ao seu 

peso, altura, e perfil motor de cada um. Para facilitar o uso do fato de neoprene para 

os vários tipos de deficiência existentes, conseguimos visualizar pormenores que 

podem facilitar o vestir/despir do mesmo. Pequenos detalhes como os fechos nas 

pernas, facilitam ao praticante o seu uso. 

8- Refira estatisticamente, a quantidade estimada de voluntários/colaboradores em 

2012, 2013 e 2014? 

 

Posso te constatar que no decorrer dos anos 2012/13/14 verificamos uma gradual adesão 

de pessoas, que querem fazer parte dos nossos projectos, tornando-se voluntários nos 

diversos eventos que vão sucedendo ao longo do ano. O ano de 2012 tivemos cerca de 
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450 voluntários, no ano seguinte (2014) trabalhamos com 300 voluntários, em relação 

ao ano de 2014 constamos 400 colaboradores /voluntários. 

 

9-Em relação aos treinadores/monitores de surf adaptado, existe algum tipo de 

formação? 

 

Nos trabalhamos em parceria com escolas, temos um grupo de 6 voluntários que 

transmite todo o know-how as escolas antes dos eventos. Mais recentemente 

começámos a realizar formação nos cursos de treinadores de surf. 

 

 

10-O preço do material é muito dispendioso? O preço tem vindo a diminuir ou a 

aumentar? 

Nos não gastamos dinheiro em material. Funcionamos com a parceria com escolas de 

surf.Nos dias dos eventos, disponibilizam-nos o material para a prática do surf 

adaptado. 

 

11- A Surfaddict conta com algum tipo de apoio/ patrocínio com o objectivo de vos 

ajudar nos diversos eventos que realizam? 

 

Sempre tivemos apoios financeiros monetário e em espécie. Sem eles, não 

conseguiríamos suportar todos os custos e gastos que nos comprometem. Contamos 

com várias parcerias e protocolos com redes hoteleiras, restaurantes, escolas de surf, 

lojas de surf, câmara Municipais, companhias de transportes (disponibilização de carros, 

viagens pela Sataairlines gratuitas para todo o staff). Estes caracterizam o apoio em 

espécie. Por outro lado temos os patrocínios monetários que nos garantem um valor 

anual, e com esse valor desenhamos e planeamos os vários eventos que vão decorrer 

durante o ano. Constatamos que existe um maior número de patrocinadores em querer 
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associar-se a Surfaddict.O que é excelente, porque sem eles, o desenvolvimento em prol 

desta modalidade seria muito mais difícil. 

 

 

 


