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Resumo 

No âmbito da realização anual do evento RipCurl Pro Peniche, torna-se fundamental refletir sobre os 

efeitos positivos e negativos ao nível económico, financeiro, turístico e social, que a passagem do 

Campeonato Mundial de Surf tem no concelho de Peniche desde 2009. 

Para responder à questão-chave da investigação – Quais os efeitos positivos e negativos ao nível 

económico-financeiro, turístico e social do evento RipCurl Pro em Peniche? – foram realizadas 

entrevistas  a diversas entidades locais, desde organizadores do evento a comerciantes locais, 

utilizando o método de análise qualitativa. 

Ao nível económico e financeiro, este evento desportivo tem contribuído para um forte 

desenvolvimento da economia local, uma vez que alavancou a abertura de novos negócios ligados à 

modalidade de Surf e não só, assim como, para o aumento das entradas de receitas turísticas no 

concelho de Peniche. 

Quanto ao nível turístico, permitiu o acelerar do processo de desenvolvimento da modalidade de 

Surf, e aumentar a procura de visitantes à região. Desta forma a época balnear aumentou, e a 

sazonalidade sentida nos meses de inverno diminuiu bastante. 

Do ponto de vista social, teve bastante impacto na vida da população residente, pois desde 2009 o 

número de praticantes de Surf aumentou exponencialmente, contribuindo para um estilo de vida 

saudável. Para além disso, o aumento dos negócios existentes na região, permitiu a criação de novos 

postos de trabalho. A visibilidade e o impacto nos media foi enorme, tornando o concelho de Peniche 

bastante conhecido internacionalmente. 

No que toca aos efeitos negativos consideram-se irrelevantes quando comparados com as vantagens 

que o evento trouxe para o concelho de Peniche, pois dizem respeito principalmente ao 

congestionamento das infra-estruturas turísticas, e ao aumento do tráfego rodoviário durante o 

evento, o que é perfeitamente natural tendo em conta que se trata de um evento com notoriedade e 

conotação mundial. 

A conquista da passagem do Campeonato Mundial por Peniche é um exemplo de sucesso da 

realização de um evento que contribuiu para o desenvolvimento de uma região. 

Palavras-chave: Turismo Desportivo; Evento; Surf; Efeito económico-financeiro; Efeito turístico; 

Efeito social; Peniche  
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Abstract 

In scope the annual competition of the Ripcurl Pro Peniche, it is essencial to reflect about the positive 

and negative impacts on the economic, financial, tourist and social, that the passage of the World 

Surfing Championship has in Peniche county since 2009. 

To answer the question keyword research - What are the positive and negative impacts on the 

economic and financial, tourist and social event Ripcurl Pro in Peniche? - interviews were conducted 

at various local entities, from event organizers to the local merchants, using qualitative analysis 

method. 

We can say that the economic and financial level, this sporting event has contributed to a strong 

development of the local economy, once leverage the opening of new business in the Surf sector and 

beyond, as well as to increase tourism revenue in Peniche county. 

As for the tourist level allowed the speed of the sport of Surfing development process, and increase 

demand for visitors to the region. In this way the bathing season increased, and seasonality felt in 

the winter months has decreased considerably. 

From the social point of view, it had enough impact on the lives of the resident population, because 

since 2009 the number of Surf practitioners increased exponentially, contributing to a healthy 

lifestyle. Furthermore, the increase of existing businesses in the region, allowed the creation of new 

jobs. The visibility and impact in the media was enormous, making the Peniche county well known 

internationally. 

As for the negative impacts are considered irrelevant when compared to the benefits that the event 

brought to the county of Peniche, because they relate mainly to congestion of the tourist 

infrastructure, and the increase in road traffic during the event, which is perfectly natural when 

talking about an event with awareness and global connotation. 

The conquest of the passage of the World Championship for Peniche is a successful example of the 

realization of an event that contributed to the development of a region. 

Keywords: Sports Tourism; Event; Surf; Economic and financial impact; Tourism impact; Social 

impact; Peniche 
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Glossário 

A 
ANS – Associação Nacional de Surfistas; 
ASP – Association of Surfing Professionals; 

B 
Bodyboard – Modalidade desportiva aquática, que consiste em deslizar deitado nas ondas do mar 
através de uma pracha; 

C 
CAR – Centro de Alto Rendimento; 
CM – Correio da Manhã; 
CMP – Câmara Municipal de Peniche; 

D 
DG Turismo – Direção-Geral do Turismo; 

E 
ESTM – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar; 

F 
FPAS – Federação Portuguesa de Atividades Submarinas; 
FPS – Federação Portuguesa de Surf; 

I 
INE – Instituto Nacional de Estatística; 

O 
OMT – Organização Mundial do Turismo; 

P 
PENS – Plano Estratégico Nacional de Surf; 
PENT – Plano Estratégico Nacional do Turismo; 
PIB – Produto Interno Bruto; 
Pipeline Europeu–Melhores tubos para praticar Surf na Europa; 

R 
RTP – Rádio e Televisão Portuguesa; 

S 
SAER – Sociedade de Avaliação Estratégica e Risco; 
SIC – Sociedade Independente de Comunicação; 
Spots – Localização; sítio; 
Surf – Prática desportiva aquática, que consiste em deslizar em pé sobre as ondas do mar através de 
uma pracha; 
Surfcamp – Unidade hoteleira adaptada para alojar praticantes de Surf; 
Surfhostels – Unidade hoteleira de preços acessíveis e adaptada a praticantes de Surf; 
Surfschool – Escola de Surf; 
Surfshop – Loja de venda de artigos de Surf; 

W 
WCT - World Championship Tour; 
Webcast – transmissão de áudio e vídeo utilizando a tecnologia streaming media via internet. 
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1 Introdução 

Esta dissertação tem como base a análise do efeito do evento RipCurl Pro no concelho de Peniche 

para demonstrar de que forma um evento desportivo poderá contribuir para o desenvolvimento de 

uma região. 

Neste contexto de crise económica em que o país atravessa, torna-se fundamental para as 

localidades seguirem determinadas estratégias de sobrevivência da sua economia, e muitas fazem-no 

através do turismo. Cada região deverá destacar-se da melhor forma perante a concorrência de 

outros destinos, através de características como a inovação, desenvolvimento de produtos regionais, 

ou pelo tipo de oferta turística. 

Peniche é um concelho situado no litoral-oeste de Portugal. Sendo um concelho que tem a sua 

fronteira oeste totalmente banhada pelo Oceano Atlântico, optou por utilizar esta característica 

geográfica como uma vantagem competitiva para o desenvolvimento do seu turismo. É através das 

suas ligações ao mar que Peniche tem ficado conhecido pelo mundo fora, primeiramente com a 

atividade piscatória e neste momento muito associado ao turismo náutico, nomeadamente com um 

desporto de deslize que é o Surf. Peniche é cada vez mais visto como uma referência para a prática 

desta modalidade, e esse fenómeno muito se deve à passagem do Campeonato Mundial de Surf nas 

praias do concelho. 

Este evento abrange toda uma economia local e respetivos residentes, resultando num conjunto de 

efeitos positivos e/ou negativos para o concelho. Para entender esses impactos, foram entrevistadas 

várias entidades locais, permitindo uma análise de três perceções: organizadores do evento; 

negócios ligados ao surf; e comerciantes locais.  

A escolha deste tema deve-se ao facto da existência de muitas críticas por parte da população local 

de que a Câmara Municipal de Peniche tem concentrado muito as suas atenções neste evento, 

esquecendo-se de outras áreas que as mesmas consideram igualmente importantes, e foi esta uma 

das motivações que levou a escolher este tema para o estudo. 

Esta dissertação encontra-se dividida em três partes fundamentais: revisão da literatura (esclarece 

temas como o turismo desportivo e o impacto de um evento numa região); metodologia (qual o 

método de análise utilizado e apresentação do RipCurl Pro Peniche); e por último o estudo de caso 

(apresentação dos resultados das entrevistas e respetivas conclusões). 

2 Revisão da Literatura 

2.1Enquadramento ao Setor do Turismo 

A presente revisão da literatura tem como objetivo principal esclarecer temas relacionados com o 

turismo e a sua envolvente, a evolução deste setor nos últimos três anos em Portugal, o turismo 

desportivo, o impacto de um evento numa região, os eventos desportivos, e por último, o 

surgimento e dimensão do Surf em Portugal. 



STEPHANIE SALES 
 RIP CURL PRO: ANÁLISE DO IMPACTO ECONÓMICO, FINANCEIRO, TURÍSTICO E SOCIAL NO CONCELHO DE PENICHE 

 

2 

 

Todos estes temas irão servir para uma melhor compreensão do Estudo de Caso em questão: Análise 

do efeito económico-financeiro, turístico e social do evento RipCurl Pro em Peniche. 

Para clarificar o conceito de turismo, a Organização Mundial de Turismo definiu em 1999 turismo 

como as "atividades realizadas pelos visitantes durante as suas viagens e estadas em lugares distintos 

do seu ambiente habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a 12 meses, com fins de 

lazer, negócios ou outros motivos não relacionados com o exercício de uma atividade remunerada no 

local visitado" (Turismo de Portugal, 2008, p.18). 

Quanto ao conceito de turista, definem como: "Visitante que permanece, pelo menos, uma noite 

num alojamento coletivo ou particular no lugar visitado" (Turismo de Portugal, 2008, p.20). 

Relativamente aos principais motivos que levam uma pessoa a viajar, os principais apresentados são 

(Turismo de Portugal, 2008, p.12): 

 "Lazer, recreio e férias”; 

 "Profissionais ou negócios";  

 "Visita a familiares e amigos";  

 "Saúde, por iniciativa voluntária";  

 "Religiosos" 

Posto isto, facilmente se entende que existem vários tipos de turismo, em resultado das diversas 

razões e motivações que levam as pessoas a viajar. Segundo um estudo da Sociedade de Avaliação 

Estratégica e Risco (SAER, 2005), os tipos de Turismo em Portugal podem ser divididos da seguinte 

forma: 

 Turismo de Sol e Praia; 

 Turismo Residencial; 

 Turismo Desportivo; 

 Turismo de Negócios; 

 Turismo Urbano; 

 Turismo Cultural; 

 Turismo Rural 

 Ecoturismo e Natureza; 

 Turismo de Saúde; 

 Turismo Espiritual; 

 Turismo Temático; 

 Cruzeiros. 

Como se pode obervar, são vários os tipos de turismo existentes consoante a motivação de viajar, 

pois desde os primórdios da existência do homem foi uma ambição conhecer o mundo além-

fronteiras. Nessa época a curiosidade e vontade de estabelecer novas relações com outros povos 

desconhecidos era enorme, mas na altura viajar acontecia muito esporadicamente. A história do 

homem deve-se em muito a essas deslocações e viagens que eram realizadas por motivos 

comerciais, religiosos, políticos, ou simplesmente por curiosidade e em busca de aventura (Cunha, 

2010). 
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Segundo Silva (2009), o surgimento do turismo é explicado pelas profundas alterações ocorridas na 

sociedade com a Revolução Industrial, que se caracterizou por ser uma época de alguma liberalização 

na rigidez dos procedimentos existentes no mercado de trabalho. “A primeira década do séc. XX 

caracteriza-se por uma inovação e transformação que alteraram profundamente os modos de vida: é 

a chamada BelleÉpoque. (…) o grande desenvolvimento industrial associado à racionalização do 

trabalho e às reivindicações sindicais conduzem a uma maior democratização das sociedades e a 

novos conceitos de vida. O tempo de trabalho diminui e alcança-se o direito ao repouso semanal, 

pelo que o conceito de lazer surge como uma nova noção e o turismo transforma-se num fenómeno 

da sociedade (...) ” (Silva, 2009, p. 19) 

Todos esses acontecimentos originaram nas pessoas uma imensa vontade de viajar, conhecer, e 

repousar, o que permitiu ao turismo tornar-se numa atividade económica mundial, que provocou um 

efeito bastante positivo e revelador na economia como nunca antes sucedido. É desta forma que a 

importância do turismo ganha outras dimensões, o que levou à criação de instituições 

governamentais para a sua promoção e organização na maioria dos países europeus (Silva, 2009). 

Segundo o fórum World Travel and Tourism Council (2014), esta é uma indústria que tem crescido 

muito nos últimos anos, ultrapassando setores de mercado igualmente importantes como o 

financeiro, transportes, e até de manufatura. Os níveis de procura e a capacidade de gerar elevados 

postos de trabalho, têm revelado a importância do mercado das viagens e do turismo para o 

desenvolvimento económico dos países. Grande parte deste crescimento está associado ao aumento 

dos gastos do consumidor, e pela recuperação que a economia tem vindo a atingir. Nos próximos dez 

anos, prevê-se que este setor continue a aumentar cerca de 4% do PIB por ano, continuando a 

manter-se à frente dos demais setores. 

2.2 Evolução do Turismo em Portugal 

Neste contexto, importa salientar as evoluções que ocorreram no setor do turismo nos últimos três 

anos em Portugal. De acordo como Instituto Nacional de Estatística (2014), apesar da economia 

nacional ter-se mantido em contração em 2013, a atividade turística registou uma evolução positiva 

nos últimos anos, tendo havido um aumento nas dormidas e nos proveitos neste setor.  

O Gráfico 1 demonstra a evolução das dormidas de turistas nacionais e estrangeiros, do qual se pode 

verificar um aumento significativo em 2013 para 41.569.716, justificado principalmente pelo 

crescimento que ocorreu no número de dormidas de turistas estrangeiros (+8,0%) face ao ano 

anterior. 

Gráfico 1 – Evolução das dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos 

turísticos e outros. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

39.440.315 
39.681.040 

41.569.716 

38.000.000

40.000.000
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Quanto à balança turística portuguesa, esta tem vindo a registar um crescimento desde 2011, devido 

ao facto das receitas superarem em muito as despesas na rubrica Viagens e Turismo, registando um 

aumento de 7,5% em 2013 nas receitas em comparação ao ano anterior. O Gráfico 2 demonstra a 

subida gradual do saldo desta rubrica nos últimos três anos. 

Gráfico 2 – Saldo da rubrica “Viagens e Turismo” da Balança de Pagamentos. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Relativamente às taxas de ocupação em estabelecimentos hoteleiros, como podemos observar pelo 

Gráfico 3, têm rondado os 50%, com um aumento em 2013 face aos anos anteriores. 

Gráfico 3 – Taxas de ocupação de quartos em estabelecimentos hoteleiros. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Também os proveitos globais em estabelecimentos hoteleiros acompanharam este crescimento, 

como podemos observar no Gráfico 4, passou de 1.906.006€ em 2011 para 1.954.569€ em 2013, o 

que demonstra mais uma vez o forte crescimento neste setor. 

Gráfico 4 – Proveitos globais em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos 

turísticos e outros. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Quanto ao número de pessoas (nacionais e estrangeiros) que desembarcou em Portugal, estando 

também incluídas as ilhas, houve um aumento gradual nos últimos três anos. Como podemos 

observar através do Gráfico 5, passou de 14.763.865 em 2011 para 15.768.115 em 2013, o que leva 

reforçar a ideia de que Portugal tem vindo a ganhar cada vez mais visibilidade ao nível mundial, 

tornando-se num destino turístico com forte potencial de crescimento. 

 

 

 

 

5.172.000 € 
5.660.000 € 

6.130.000 € 

4.000.000 € 

5.000.000 € 

6.000.000 € 

7.000.000 € 

2011 2012 2013

52,3% 

51,3% 

53,2% 

50,0%

51,0%

52,0%

53,0%

54,0%

2011 2012 2013

1.906.006 € 
1.856.450 € 

1.954.569 € 

1.800.000 € 

1.900.000 € 

2.000.000 € 

2011 2012 2013



STEPHANIE SALES 
 RIP CURL PRO: ANÁLISE DO IMPACTO ECONÓMICO, FINANCEIRO, TURÍSTICO E SOCIAL NO CONCELHO DE PENICHE 

 

5 

 

Gráfico 5 – Total de passageiros desembarcados em todos os aeroportos de Portugal. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Relativamente à procura turística dos residentes em Portugal, ao longo do ano de 2013 foram cerca 

de 3,98 milhões de portugueses que efetuaram no mínimo uma deslocação turística em que tenham 

dormido fora da sua habitação habitual. Face ao total das deslocações realizadas, em 2013 os 

residentes viajaram muito mais dentro do país (91,70% do total), do que para fora, comparando com 

2012 (INE Estatísticas do Turismo, 2013). 

Através do Gráfico 6, podemos observar que houve um decréscimo nas deslocações dentro do país 

face ao ano anterior, mas um aumento face a 2011.  

Gráfico 6 – Deslocações dos residentes dentro do país. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Relativamente às deslocações para o estrangeiro houve um ligeiro aumento, pouco significativo, 

sendo que ao longo dos últimos 3 anos manteve-se muito constante.  

Gráfico 7 – Deslocações dos residentes para o estrangeiro. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Quanto aos motivos que levaram as pessoas a viajar, através do Gráfico 8 verifica-se que se destaca a 

‘visita a familiares e amigos’ (46,9%), seguindo-se a razão de ‘lazer, recreio ou férias’ (41,5%). Com 

uma percentagem de 7,3% temos em terceiro lugar as pessoas que viajam por motivos profissionais 

e de negócio.  

Como é habitual, a grande maioria das deslocações por motivos de “lazer, recreio ou férias” são 

realizadas no 3º trimestre, registando uma percentagem de 49,80% do total.   
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Gráfico 8 – Principais motivos para viajar em 2013. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Em relação ao meio de transporte utilizado, podemos analisar pelo Gráfico 9, que o automóvel 

privado destaca-se em primeiro lugar com uma percentagem de 82,4% da sua utilização nas 

deslocações dos residentes. Para as deslocações dentro de Portugal, o automóvel privado continua a 

apresentar vantagem em relação aos restantes, registando um ligeiro aumento para 87,8% em 2013, 

em relação ao período homólogo que se situava nos 86,9%. Quanto às deslocações para o 

estrangeiro, o avião apresenta vantagem em relação ao automóvel, com uma percentagem de 65,1% 

em relação aos 22,8% do automóvel privado. 

Gráfico 9 – Meio de transporte utilizado nas viagens em 2013. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Outro indicador importante de ser analisado, são as despesas em viagens turísticas, que têm vindo a 

apresentar um decréscimo ao longo dos anos. Através do Gráfico 10 verifica-se que em 2011, a 

despesa média por pessoa em viagem atingia os 120,23€, mas em 2013 diminuiu para 106,30€. Ainda 

assim, no que diz respeito ao dispêndio nas deslocações ao estrangeiro registou-se um ligeiro 

aumento de 406,80€ em 2011 para 407,13€ em 2013, ao contrário do dispêndio em deslocações 

internas, que teve uma diminuição de 89,70€ para 78,91€ entre 2011 e 2013. 

Gráfico 10 – Despesa média dos residentes por pessoa em viagem. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Estatísticas do Turismo 2013, 2012 e 2011. 

Ainda nas Estatísticas de Turismo de 2013, é apresentado um conceito curioso de turismo que tem 

sido bastante evidente no nosso país: o excursionismo. Esta nova forma de turismo, está relacionada 

com a situação atual de crise económica do país. São deslocações em que o regresso é feito no 

mesmo dia de partida, não havendo dormida fora da habitação habitual. Cerca de 8 milhões de 

residentes realizaram pelo menos uma deslocação deste tipo, destacando-se as viagens pessoais em 

relação às viagens profissionais. 
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Segundo o INE (2013), são diversas as atividades económicas relacionadas com a extensa costa 

marítima que banha o nosso país, sendo uma delas, o Turismo. As empresas de alojamento e 

restauração beneficiaram da sua localização em zonas costeiras com um volume de negócios em 

2012 de cerca de 6,5 milhões de euros. A grande maioria (87%) do volume de negócios total das 

empresas de alojamento em Portugal concentra-seem zonas costeiras. O clima e a localização junto 

ao mar são fatores que explicam a extensa oferta turística em Portugal em segmentos como a pesca 

desportiva, o mergulho, o surf, entre outros.  

 2.2 Turismo Desportivo 

Como já vimos anteriormente, o turismo desportivo é um dos vários tipos de turismo existentes, e 

nesta dissertação importa esclarecer este conceito devido ao tema em análise relacionado 

diretamente com a modalidade desportiva de Surf praticada no RipCurl Pro Peniche. 

Deste modo, o turismo desportivo surge pela cooperação entre o desporto e o turismo, uma vez que 

o desporto é uma forma de desenvolver o turismo e vice-versa. Tal como Standeven e De Knop 

(1999) referem, é a participação ativa ou passiva em atividades desportivas, associada a uma 

deslocação da área de residência ou de trabalho. Tanto é turista desportivo o que se desloca para 

assistir a um campeonato ou uma prova desportiva, como o turista que viaja para praticar um 

desporto, estando incluídos os participantes na organização de um evento desportivo. 

No seu estudo, Lopes (2008, p. 138), refere que “o desporto, como estratégia de marketing, atrai 

para a região tanto o turista espetador como o turista praticante. O praticante que tanto pode ser 

atleta, como espetador, é igualmente consumidor de serviços e um futuro divulgador da região. 

Durante a sua estadia na região, usufrui dos serviços e das infraestruturas como outro turista, porém 

com nível de exigência diferenciado em razão do seu padrão de consumo”. 

Ao longo dos anos tem-se notado uma mudança quanto às motivações de viajar, tendo aumentado a 

procura por férias ativas, em ambientes de natureza, como o turismo em espaço rural, os cruzeiros, 

as atividades desportivas, entre outros (Cunha, 2010). 

Lourenço (2008) refere na sua análise que houve uma mudança neste setor, de um turismo inativo 

para um turismo ativo, em que as pessoas viajam não para se desligar do mundo, mas sim dispostas 

a praticar novas atividades e em busca de novas experiências. 

O segmento do desporto por sua vez também tem crescido imenso nos últimos anos, muito devido à 

mudança da mentalidade, costumes e valores das pessoas, que têm tornado cada vez mais evidente 

a vontade de praticar atividades desportivas, à procura de um estilo de vida saudável, e novas 

vivências para se abstraírem da vida profissional (Sérgio, 1996). 

Para suportar esta ideia, Peric (2010) distingue três tipos de motivadores praticantes de turismo 

desportivo: os motivadores físicos, que usam o desporto como forma de relaxar e refrescar o corpo 

e a alma, ou até por motivos de saúde; os motivadores interpessoais que praticam desporto com o 

objetivo de estabelecerem novas relações, isto é, como meio de interação social ou até mesmo para 

visitar amigos ou familiares; e por último os motivadores de prestígio, que praticam desporto para 

aumentar o seu ego e desenvolvimento pessoal, através da realização de objetivos e da conquista de 

vitórias. 
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No seu estudo, Standeven e DeKnop (1999) afirmam que o número de pessoas com vontade de 

praticar desporto durante as suas férias atualmente já é bastante elevado, e com uma tendência 

para uma procura de diversidade nas atividades desportivas. Estes autores afirmam que 10 a 20% 

dos turistas de países desenvolvidos viajam para praticar um desporto, e entre 25 e 80% são turistas 

que praticam desporto nas suas férias de forma pontual. 

Ambos os setores (turístico e desportivo) têm crescido individualmente, mas com áreas de 

sobreposição e interdependência, dando origem ao conceito de ‘Turismo Desportivo’. Este tipo de 

turismo está muito associado ao aparecimento de desportos radicais e de inverno nos Alpes, bem 

como, dos grandes campeonatos desportivos internacionais, como é o caso dos Jogos Olímpicos, e os 

Campeonatos Mundiais e Europeus de Futebol. Estes acontecimentos seriam impossíveis de se 

realizar sem o recurso ao setor do turismo que oferece os mais diversos serviços em viagens, 

unidades hoteleiras, e o conhecimento de agentes especializados nesta área (Pigeassou et al, 2003). 

Este desenvolvimento também é bastante notável nas unidades hoteleiras, uma vez que a maioria 

oferece aos seus clientes a possibilidade de usufruírem de recintos desportivos, como é exemplo os 

campos de ténis, piscinas, campos de golfe, ginásios, entre outros (Nunes, 2005). 

O aparecimento do avião como meio de transporte, contribuiu muito para desenvolver este tipo de 

turismo, permitindo desta forma queas pessoas se desloquem para destinos turísticos que até à data 

eram praticamente inacessíveis (Lourenço, 2008). 

No estudo de Robinson e Gammon (2004), é apresentada uma distinção consoante o contexto e 

motivação de praticar desporto durante uma viagem. Designam como ‘turismo desportivo’ o 

segmento de mercado que viaja com a principal motivação de praticar desporto e ‘desporto 

turistico’ quando os turistas consideram o desporto uma atividade secundária das suas férias. 

Aprofundando este exercício de classificação, Lourenço (2008) separa o turismo desportivo em duas 

tipologias essenciais: o espetáculo desportivo (deslocação para assitir a um evento desportivo) e a 

prática desportiva que se dividi em dois padrões: turista entusiasta que viaja com o principal 

objetivo de praticar um desporto, e o turista esporádico que viaja por outro motivo, mas que acaba 

por praticar uma atividade desportiva. 

Existe ainda a perspetiva de Pereira (2003) que divide o turismo desportivo consoante os objetivos 

de uma deslocação: os generalistas e os especializados. Quem procura férias para praticar diversos 

tipos de desporto, incluindo também a animação turística, é chamado o turista desportivo 

generalista. Sendo que, quem procura fazer uma viagem já programada para fazer um desporto em 

específico, é chamado o turista desportivo especializado.  

2.4 Impacto de um Evento numa Região 

Num contexto de grande concorrência global entre regiões turísticas, torna-se cada vez mais 

importante a organização de eventos como forma de promoção dos lugares e das regiões.  

Para esclarecer o conceito de evento, Brito e Fontes (2002, p.14) afirmam que é “a soma de esforços 

e ações planeadas com o objetivo de alcançar resultados definidos junto ao seu público-alvo”. Por 

outro lado, Pedro F. et al (2005), refere que um evento tem uma data, hora de início e de fim 

marcada, bem como, um local definido para a sua realização. O mesmo deve causar impacto junto 
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dos espectadores, através da sua criatividade, e de uma divulgação bem-sucedida, que no final crie 

um sentimento positivo e de satisfação nos seus participantes. 

Segundo Martin (2003, p. 38), “O evento tem características de um produto – deve ser inovador, 

satisfazer as necessidades do público, criar expectativas, apresentar um nome de fácil memorização 

e um forte apelo promocional”. 

O sucesso de um evento depende em muito dos profissionais que estão envolvidos no mesmo, uma 

vez que a “(…) sua complexidade, amplitude e importância, a promoção de um evento exige alta 

especialização técnica, experiência e especialização no tipo de evento que será realizado” (Zanella, 

2003, p.35). 

Segundo Watt (2004, p.27) “(…) as promoções paralelas são uma parte importante de espetáculos de 

grande porte e não devem ser considerados como acessórios, mas como algo absolutamente crucial 

e central para o projeto como um todo, contribuindo no planeamento e na implementação bem-

sucedidos (…)”. 

Se o evento tiver sucesso, a divulgação do mesmo é garantida porque “(…) o evento torna-se um 

importante meio de divulgação dele mesmo, pois, uma vez satisfeitos os seus participantes, estes 

farão parte da divulgação popularmente conhecida como ‘boca-a-boca’ ou ‘boca-a-orelha’ (…)” 

(Oliveira e Januário, 2007, p.61). 

Para além disso, é importante que a localidade onde irá realizar-se o evento disponha de todas as 

condições necessárias para o mesmo: “(…) seja básica (saneamento, água tratada, redes e 

tratamento de esgoto), de apoio (transporte, hospitais, segurança pública) ou turística (meios de 

hospedagem, restaurantes, agências de viagens)” (Oliveira e Januário, 2007, p.56). 

Cada vez mais as entidades locais públicas e empresas privadas estão a apostar neste setor, pois 

estão a tomar consciência de que este é um bom meio para o desenvolvimento nacional e local da 

economia, bem como, para a criação de emprego (Brito e Fontes, 2002). 

É através de diversos tipos de eventos que muitas cidades se dão a conhecer ao mundo e 

consequentemente proporcionam o desenvolvimento local. São vários os tipos de eventos (culturais, 

científicos, desportivos) existentes que podem ser organizados em determinada região. Por esta 

razão, tem existido um aumento significativo das candidaturas de diversas regiões para acolher 

eventos internacionais, uma vez que quanto maior for a dimensão do mesmo, maior será o efeito 

sentido pelas populações (Horne e Manzenreiter, 2006). 

No estudo de Getz (1997) sobre as estratégias genéricas para o turismo, os eventos podem ser 

usados como uma atração central, e em redor do mesmo pode-se desenvolver uma imagem de 

marca da própria cidade, sendo este plano adequado para cidades que ainda não tenham o setor do 

turismo muito desenvolvido.  

No caso das cidades que já possuam este setor desenvolvido, mas que se querem destacar e obter 

um crescimento em larga escala, o mais apropriado será a realização de mega-eventos para 

aumentar a sua visibilidade, e atrair um maior número de turistas (Getz, 1997). 
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Outra estratégia que pode ser usada numa região é o desenvolvimento do turismo através da 

realização de diversos pequenos eventos com temas variados, baseados em acontecimentos já 

existentes ou na criação de novos. O objetivo é diversificar a oferta, atraindo e satisfazendo vários 

tipos de turistas, consoante as suas preferências. Os custos serão neste caso menores, mas os 

esforços serão maiores, uma vez que as entidades organizadoras terão de ter uma maior flexibilidade 

nos seus conhecimentos (Getz, 1997). 

Relativamente aos seus impactos, existem inúmeros estudos que explicam as vantagens e 

implicações da realização de eventos como promoção de uma localidade. 

Malfas, Theodoraki e Houlihan (2004), referem que as razões e benefícios da criação de eventos são 

na grande maioria económicos, o que vem em parte contradizer as motivações (sociais, culturais, 

desportivas, ambientais) que levam as pessoas a aderir a esses mesmos eventos. Na mesma linha, 

Gratton, Shibili e Coleman (2006), referem que existe uma elevada correlação entre o número de 

espectadores de um evento e o impacto atribuído a esse evento. Na sua opinião, a forma mais 

apropriada para determinar o impacto económico atribuído aos eventos é através do cálculo do 

impacto económico diário. 

Matheson (2006) corrobora esta opinião, afirmando que estes estudos de impacto, baseados em 

previsões, resultam do impacto da economia de duas formas principais: i) do efeito da construção de 

infraestruturas desportivas ou outras e ii) da atividade comercial total que tem lugar durante o 

evento. Para o estudo desta atividade comercial são tidos em conta uma estimativa do número de 

visitantes, o número de dias que cada visitante vai ficar e o valor médio que cada visitante vai gastar. 

Para Mules e Faulkner (1996), um evento é bastante benéfico para o desenvolvimento de uma 

determinada localidade, ainda que acarretando elevados custos para as autoridades locais. Do ponto 

de vista urbano, é bastante vantajoso, pois muitos locais acabam por ser regenerados e vários 

edifícios antigos até então abandonados podem ser recuperados, o que rentabiliza muito mais a 

cidade do ponto de vista turístico. Por esta razão, é imprescindível encarar um evento como um fator 

de desenvolvimento para uma região não só a curto prazo, mas a longo prazo, com uma visão no 

futuro do local. 

Com a mesma ideia, Smith e Fox (2007) enfatizam a importância de um evento estar incluído no 

planeamento estratégico do local, uma vez que este deve servir as estratégicas de desenvolvimento 

urbano, e não o contrário. Ter boas infraestruturas também é essencial para a mobilização dos 

turistas com poder de compra que visitam a localidade com o intuito de consumir os produtos e 

serviços regionais. 

Por outro lado, Baade e Matheson (2003) referem que um evento pode trazer consequências 

negativas, como é o caso dos congestionamentos e a ocupação total das unidades hoteleiras, o que 

pode provocar um desinteresse nos turistas habituais que não visitam a cidade com o intuito de 

assistir ao evento, e desta forma deixarem de visitar a cidade, pelo menos durante a realização do 

evento.  

Segundo Mathieson e Wall (1982) podemos dividir os efeitos da realização de um evento numa 

localidade em quatro grupos com alguns exemplos: 
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 Impacto Económico: emprego, rendimento, câmbio monetário estrangeiro, desenvolvimento 

de negócio, investimento interno, entre outros; 

 Impacto Ambiental: inclui a construção, ambientes naturais, herança ambiental, 

conservação de grandes áreas verdes e regeneração urbana e rural; 

 Impacto Cultural: as artes, herança cultural, orgulho civil e nacional, diversidade cultural, 

direitos humanos e a ‘Cultura Comum Europeia’; 

 Impacto Social: saúde pessoal e comunitária, intercâmbio de pessoas com deficiência, 

coesão social, educação, e visita de amigos e familiares.  

São inúmeros os impactos sentidos nas regiões que realizam eventos, que permitem obter vantagens 

como: a redução da sazonalidade; o equilíbrio da balança comercial; melhorias na imagem da cidade; 

aumento do nível de emprego; desenvolvimento turístico; prestígio internacional; e por último o 

aumento da arrecadação de impostos (Martin 2003). 

No setor do turismo, a grande barreira das localidades que dependem dele para a sua sobrevivência 

é, sem dúvida, a sazonalidade. Em períodos de época alta surgem os problemas como o 

congestionamento e o aumento da poluição das águas, e em época baixa, as situações de 

encerramento de alguns negócios e consequentemente o aumento do desemprego. Existem dois 

tipos de sazonalidade, segundo Neri (2003): a de procura e a de oferta. A de procura diz respeito ao 

facto da maioria das pessoas tirarem férias no Verão, que pode ser combatido através de incentivos 

para os trabalhadores usufruírem de férias ao longo do ano e não apenas em época alta, oferecendo 

preços mais atraentes nas viagens, e através da promoção de outros tipos de turismo que não 

estejam associados ao clima. Em relação à sazonalidade da oferta,  dificilmente se consegue 

contornar, pois está dependente do clima. 

É neste contexto que os eventos surgem como um importante fator para combater a sazonalidade, e 

todos os impactos negativos que isso acarreta (desemprego; inflação; queda da faturação; falência 

de empresas). Posto isto, a organização de um evento é um bom motivo para refletir sobre a 

reorganização da cidade, da qualidade de vida, das facilidades locais, e do aperfeiçoamento dos 

serviços de um modo geral, com vista ao crescimento económico-financeiro, turístico e social (Neri, 

2003). 

2.5 Eventos Desportivos 

Após análise do impacto de um evento numa região, é importante focar nesta investigação a 

temática desportiva, tendo em conta que esta dissertação tem como estudo de caso osefeitos do 

evento desportivo RipCurl Pro em Peniche. No exercício de revisão de literatura sobre o tema foi 

possível encontrar várias definições para o conceito de evento desportivo, bem como os vários 

aspetos que envolvem esta temática. 

2.5.1 Definição de Eventos Desportivos 

Sanz (2003) define como evento desportivo um acontecimento com grandes efeitos na sociedade, 

devido à forte presença dos meios de comunicação, e que por si só origina resultados económicos. 
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Para Correia (2001) um evento desportivo é um serviço intangível que envolve a participação dos 

praticantes da modalidade, mas também de toda a audiência, proporcionando uma vivência com 

valor simbólico com diversas emoções e sentimentos, sendo uma experiência subjetiva de difícil 

mensuração para todas as pessoas envolventes. 

Um evento desportivo acontece numa determinada data e hora marcada, com uma planificação 

detalhada do mesmo, e objetivos delineados para serem atingidos estando de acordo com um 

cronograma, e envolvendo todos os participantes, espetadores e as entidades organizadoras do 

mesmo (Poit, 2006). 

Segundo Nicolini (2006) existem dois tipos de eventos desportivos quanto à sua frequência: os de 

vértice e os de base. Sendo que, os eventos desportivos de vértice trata-se de eventos realizados 

com maior assiduidade nas modalidades de ténis, natação, atletismo, voleibol, entre outros, uma vez 

que seguem um calendário oficial de Federações e Confederações, com propósitos promocionais. Os 

eventos desportivos de base são todos aqueles que não se regem por um calendário e que são 

realizados esporadicamente, como é o caso dos torneios de futebol salão, as maratonas populares, 

entre outros.  

2.5.2 Características dos Eventos Desportivos 

Os eventos desportivos têm captado cada vez mais a atenção de diversas modalidades para a sua 

utilização como ferramenta útil de marketing, permitindo criar um ambiente de interação entre os 

interessados da organização dos eventos desportivos e os respetivos consumidores (Madeira, 2007). 

Este é um segmento de mercado que facilmente atrai praticantes e espetadores, pois possui um 

elemento fundamental que o distingue de muitos outros: a emoção. Através deste sentimento, 

muitas pessoas se apaixonam pelos cenários criados em torno dos eventos desportivos, que 

satisfazem e mantêm atentos os seus seguidores (Lindon, 2004). 

O sucesso de um evento desportivo em qualquer tipo de desporto, local ou contexto, depende de 

três vértices fundamentais: o evento, os patrocinadores e as audiências (Sá e Sá, 2009). 

Outros autores (Mangalorkar e Bentt, 2002) referem que para atingir o sucesso é importante que um 

evento desportivo tenha uma boa equipa de organização em todos os seus momentos (antes, 

durante e depois), sendo este um dos pilares principais que mais se refletem nos resultados finais. É 

fundamental ter os recursos necessários (infraestruturas, tecnológicos, humanos) para se conseguir 

evitar erros que possam pôr em causa o êxito de um evento desportivo, pois qualquer falha é crucial, 

podendo ditar a vitória ou a derrota dos atletas que estão a competir. Quando se tratam de eventos 

mundiais, a responsabilidade é acrescida pois estão milhões de pessoas a assistir não só 

presencialmente, como através da televisão, a acompanhar e a avaliar o desempenho dos atletas e 

também de toda a organização. 

2.5.3 Impactos dos Eventos Desportivos 

Organizar um evento é por si só uma grande responsabilidade, e é maior ainda quando se trata de 

um evento com carácter desportivo, onde as provas acontecem ao vivo e em direto para milhares de 
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espetadores. Este facto causa uma grande pressão sobre a gestão adequada do mesmo, pois 

qualquer falha que aconteça pode prejudicar a imagem da organização para sempre (Cesca, 2008). 

Segundo Tavares (2007) o sucesso ou insucesso de um evento é conhecido após apurar seis tipos de 

resultados depois da sua avaliação: resultado financeiro; resultado não financeiro; resultado nas 

pessoas; resultado nos adeptos; resultados na sociedade e resultados nos meios de comunicação 

social. Os resultados nos adeptos vai depender muito de um bom desempenho pela organização, que 

se preocupa e estuda os desejos e preferências dos seus espetadores. Relativamente aos meios de 

comunicação social, é importante ter uma boa relação com os mesmos, pois são eles que transmitem 

notícias acerca do evento que podem ser positivas ou negativas, tendo uma forte influência na 

opinião das pessoas. 

Para completar esta idéia, Campos (2003) identifica na sua análise alguns efeitos resultantes da 

realização de um evento em determinada região: 

 Aumento da publicidade e informação sobre a localidade devido aos meios de comunicação 

nacionais, ou até, internacionais; 

 Melhoria e expansão das infraestruturas turísticas e dos serviços de turismo; 

 Aumento das atividades promocionais das indústrias do turismo a fim de rentabilizar o 

ambiente favorável que o evento cria; 

 Crescimento do número de visitantes durante e depois do evento. 

Segundo Crompton (1995), os eventos desportivos podem provocar um efeito multiplicador, 

estimulando e desenvolvendo a economia local. Este efeito multiplicador pode ser explicado da 

seguinte forma: um visitante que não resida no local que gaste 100 euros num determinado bem ou 

serviço está a criar uma receita inicial direta, uma vez que aumenta o volume de negócio, o nível de 

emprego, os rendimentos familiares e as receitas familiares. 

Por sua vez, os restaurantes, hotéis, retalhistas e toda a restante economia local que recebem o valor 

inicial desse consumo de 100 euros, provavelmente irão gastá-lo de cinco formas (Crompton, 1995): 

 Com outra indústria ou negócio privado, para se reabastecer de stocks para vendas futuras, 

para pagar seguros, para manutenção das suas instalações, entre outros fins; 

 Em salários para os seus funcionários, criando liquidez para estes gastarem nas suas 

despesas pessoais; 

 No pagamento de impostos aos governos locais, em licenças, impostos sobre as vendas, 

impostos sobre a propriedade, criando receitas para os governos locais; 

 No pagamento de impostos ao Estado Central; 

 Outros gastos em empresas, organizações, entre outros, não locais. 

As últimas duas fazem referência a entidades fora do local onde ocorre o evento, porque é uma 

realidade que pode acontecer, sendo que existe sempre algum dinheiro que não fica na região. 

Apenas as receitas que são criadas no local é que contam para o desenvolvimento do mesmo. 

Neste efeito multiplicador da economia local ficam de fora os espetadores locais, pois os consumos 

efetuados por estes durante o evento não irão gerar uma nova receita, não representam a circulação 
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de novo dinheiro, mas sim uma reciclagem ao dinheiro já existente no local, e por esta razão só se 

devem incluir os visitantes que vêm de fora do local do evento (Crompton, 1995). 

O impacto direto diz respeito aos primeiros 100 euros que são gastos em restaurantes, hotéis, ou 

outros negócios locais. O impacto indireto diz respeito ao circular do dinheiro que foi gasto pelos 

visitantes, que irá ser usado pelas entidades que receberam os primeiros 100 euros. O impacto 

induzido é o efeito em cascata causado pelos funcionários que ao receberem os seus salários irão ter 

liquidez para o consumo noutros negócios da cidade (Crompton, 1995). 

Outro autor Gratton (2000) concorda com esta teoria do efeito multiplicador que um evento pode 
provocar numa economia, e suporta-a com a seguinte fórmula, que acaba por ser um resumo àquilo 
que foi dito por Crompton: 

  +   +  

   

Efeitos Diretos Efeitos Indiretos Efeitos Induzidos

Despesa Inicial dos Visitantes
 

O resultado é o impacto real económico que o evento desportivo provocou na economia local de 
determinada localidade. Estaria errado ter em conta apenas o impacto direto, uma vez que a entrada 
de novo dinheiro é sentido por toda uma economia, e não apenas pelos negócios que estão 
diretamente relacionados com o evento em si. 

Para este autor, não é correto ter uma visão apenas económica dos impactos que um evento pode 

ter. Uma vez que, os eventos desportivos de grande dimensão muitas vezes acabam por resultar em 

grandes perdas de dinheiro das entidades públicas locais, pois exigem investimento em novas 

instalações desportivas e muitas vezes isso é pago em parte pelo governo central ou mesmo por 

órgãos desportivos internacionais, e nesses casos estes investimentos representam uma adição 

líquida para a economia local, pois o investimento vem de fora. Não podemos esquecer que todo 

esse investimento e as instalações permanecem após o término do evento, e podem ser usadas para 

futuras atividades desportivas. Cada vez mais, eventos desportivos fazem parte da estratégia e 

planeamento da localidade, com o propósito de aumentar os proveitos de uma cidade. Deste modo, 

o sucesso não pode ser apenas avaliado pelas despesas e receitas do evento em si. Muitas vezes a 

atração de eventos está ligada ao processo de renovaçãoda imagem, regeneração urbana e 

desenvolvimento turístico da região. Se os grandes eventos forem bem sucedidos têm a capacidade 

de projetar uma nova imagem e identidade para a cidade e ter consequências económicas e sociais a 

longo prazo, resultantes da promoção das cidades para o mercado internacional. 

Segundo Solberg e Preuss (2007), através da realização de eventos desportivos temos impactos que 
são visíveis e outros invisíveis, explicado da seguinte forma: 

Figura 1 – Impactos visíveis e invisíveis dos eventos desportivos. 
 
 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Solberg e Preuss, 2007 

Competição global entre destinos turísticos 

Aumento da procura de turismo 
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Muitas vezes os estudos sobre os impactos dos eventos desportivos têm erradamente em conta 

apenas os impactos visíveis, deixando de parte os invisíveis. Estes últimos podem por vezes ter mais 

importância que os anteriores. 

Daniels e Norman (2003) apresentam outro ponto de vista sobre os eventos desportivos de menor 

dimensão em localidades mais pequenas, dando preferência à realização destes de forma regular ao 

longo do ano do que à realização de mega-eventos. Esta opinião é suportada pelo facto de operarem 

dentro da capacidade de recursos já existentes, exigindo baixos custos de oportunidade e obtenção 

de bons benefícios para a comunidade. Por outro lado, os mega eventos exigem a construção de 

infraestruturas especiais, mais recursos turísticos de suporte, e a diversidade de recursos em outras 

atividades, representando um custo de oportunidade. 

Estes autores (Daniels e Norman, 2003) introduzem ainda um novo conceito de “desporto-para-

todos” existindo vários exemplos de sucesso de localidades que apresentavam um forte declínio 

neste setor. Este novo conceito veio permitir o envolvimento de qualquer turista ativode praticar 

atividades fáceis e diversificadas, que não exigem um conhecimento nem exigência física para um 

desporto em particular. 

Com uma abordagem semelhante ao tema apresentado anteriormente, Higham (1999) põe em causa 

os benefícios que um mega evento possa ter numa localidade, e compara os impactos desses com 

um evento regular com menor dimensão da seguinte forma (ver anexo 1). 

Na opinião deste autor, os mega eventos (como é exemplo os Jogos Olímpicos) acarretam maiores 

riscos para atingirem o sucesso, por apresentarem demasiados factos que podem pôr em causa os 

benefícios da realização de um evento desportivo em elevada escala, como é o caso dos elevados 

custos públicos em novas instalações; elevados custos em segurança; e muitas vezes servirem 

interesses privados ao invés dos interesses públicos da comunidade, como é dito no quadro anterior. 

Embora os eventos regulares e de menor dimensão ofereçam um menor potencial para gerar 

interesse e a atenção global, eles têm significativamente menos probabilidade de apresentarem 

impactos negativos (Higham, 1999). 

Várias pesquisas demonstram que os visitantes que se deslocam à região propositadamente para 

assistir aos mega eventos, apresentam estilos de consumo mais exigentes, quando comparados com 

os turistas habituais que visitam a cidade ao longo do ano. Esta situação acaba por obrigar a 

comunidade a ter disponível outro tipo de oferta em bens e serviços, mais adaptados a um nicho de 

mercado (Preuss, 2005). 

Em qualquer estudo realizado sobre os impactos de um evento numa região, nunca podemos 

esquecer que cada caso tem características particulares, podendo ser errado fazer generalizações. 

Como refere Solberg e Preuss (2007), não há garantias de que um evento que ocorreu em 

determinada região com sucesso tenha o mesmo impacto positivo se for realizado noutra localidade. 

2.6 Surgimento e Dimensão do Surf em Portugal 

Segundo Rocha (2008) o Surf em Portugal surgiu no início dos anos 60, durante e depois da 2ª Guerra 

Mundial, devido à aquisição de pranchas em França e numa altura em que as ondas portuguesas 

eram aproveitadas para a prática desportiva de surfistas estrangeiros: americanos e ingleses. Apenas 
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em 1969 o Surf em Portugal tem o seu primeiro destaque na revista americana Surfing, através de 

uma notícia que dá a conhecer as ondas da cidade de Sagres situada no Algarve. 

Pedro de Lima Martins surge como o “pai do surf português”, numa altura em que os materiais de 

surf eram ainda muito débeis e escassos, pois apenas em 1972, dá-se o início da fabricação de 

pranchas em Portugal, e a existência de revistas de surf americanas por assinatura, apesar da pouca 

adesão a este desporto até meados dos anos 70 (idem, 2008). 

O primeiro Campeonato Nacional de Surf em Portugal acontece em Maio de 1977 na Ericeira, pelo 

departamento da Federação Portuguesa de Atividades Submarinas e com o apoio da Direção-Geral 

do Turismo. Foi o início de muitos eventos deste carácter no nosso país, pois no mesmo ano as 

entidades que estiveram envolvidas no Campeonato Nacional de Surf organizaram o I Torneio 

Internacional de Surf em Novembro na cidade de Peniche (idem, 2008). 

Em 1978, foi criada a primeira fundação de surf em Portugal, a “Surfing Club de Portugal”, e em Abril 

de 1989, sentiu-se a necessidade da criação de uma Federação Portuguesa de Surf, devido ao forte 

impulso ocorrido a partir dos anos 70, com um incremento exponencial no número de praticantes 

(idem, 2008). 

O início dos anos 90 ficou marcado pelo elevado crescimento de praticantes de Surf, mas apesar 

deste facto, o grande boom do surf acontece no novo milénio, com o aparecimento de websites 

como a ‘SurfTotal’, do canal televisivo dedicado a desportos radicais ‘Extreme Sport Channel’, e a 

‘FuelTV’, diversas escolas de surf, lojas de vestuário e material para surfistas e também fábricas de 

pranchas. Nos últimos anos os praticantes de surf têm crescido de forma clara, bem como os seus 

espetadores e seguidores (idem, 2008). 

Hoje em dia, o papel do Surf em Portugal já conquistou o seu lugar, visto que já é referida a 

importância do seu desenvolvimento no Plano Estratégico Nacional do Turismo de 2012, como é dito 

“No âmbito do turismo náutico, verifica-se a necessidade de sensibilizar os municípios para a 

qualidade e boas condições de acesso às praias e condições mínimas para as instalações das escolas 

de surfing, e divulgar os eventos internacionais e promover a oferta de surfing” (PENT, 2012, p.39). 

Segundo o Turismo de Portugal (2012), o Surf é um segmento do turismo náutico que é responsável 

por desenvolver economias locais a partir de um recurso que o diferencia (o mar) e que permite a 

captação de mercado (PENT, 2012). 

O presidente do Turismo de Portugal, João Cotrim de Figueiredo, na entrevista à revista Surf Portugal 

(2014), afirma que Portugal é cada vez mais um país reconhecido pela prática de Surf, assumindo o 

papel de principal destino desta modalidade na Europa, devido à diversidade de oferta de ‘spots’ de 

qualidade e com localizações muito próximas. 

Através de uma notícia do Correio da Manhã (2012), Pedro Bicudo, praticante e investigador na área 

de surf, afirma que esta modalidade está a fazer crescer cada vez mais o Turismo em Portugal, 

porque as taxas de crescimento têm sido elevadas e vão continuar a ser nos próximos anos. Nesta 

mesma notícia, segundo Francisco Rodrigues da Associação Nacional de Surfistas (ANS), uma 

sondagem da Marktest/Surf Portugal estima-se que o número de praticantes ronda os 200 mil em 
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2011, afirmando que “o Surf é o desporto mais praticado em Portugal, a seguir ao futebol” (Correio 

da Manhã, 2012). 

Quanto aos eventos de Surf, estes criam diversos impactos positivos, como por exemplo, a 

diminuição da sazonalidade, por ser um desporto praticado em todas as estações do ano, 

dependendo exclusivamente das condições do mar. O facto de muitas vezes esses eventos serem 

patrocinados por marcas com renome a nível nacional ou até mesmo mundial, é também uma 

vantagem e uma estratégia para a região que os recebe, porque o impacto que esse evento vai ter 

sob a população é muito maior. As marcas conhecidas são sempre muito acompanhadas pela 

comunicação social, o que garante a transmissão televisiva da existência do evento para um maior 

número de pessoas, e assim criar uma imagem, positiva ou negativa, da região (Lopes, 2008). 

No que diz respeito a alguns dados estatísticos do Surf em Portugal, a Federação Portuguesa de Surf 

(2012), indica que a nível mundial temos a 6ª melhor Seleção de Surf, que foi pela 4ª vez campeã 

europeia.  

Para além disso, são vendidas mais de 4 mil pranchas de Surf em Portugal por ano, estão abertas 250 

escolas de surf, existem mais de 10 mil camas em surfcamps/surfhostels, cerca de 250 lojas 

especializadas para praticantes desta modalidade, 25 fábricas de pranchas e vestuário e 10 revistas 

especializadas em desportos de ondas (Silva, 2012). 

Economicamente são realizados 30 milhões de euros por ano em negócio direto com surfistas, 300 

milhões de euros por ano realizados no negócio global, onde já se inclui a indústria do vestuário. A 

taxa de crescimento anual ronda os 10%, e cerca de 37,5% do mercado de artigos de desporto 

pertencem aos desportos de deslize. Em média cada praticante gasta por ano 443€, sendo que a 

maioria o faz por lazer (Silva, 2012). 

No que toca ao perfil do surfista português, segundo Silva (2012), na sua grande maioria este 

desporto é praticado pelo sexo masculino, com idades entre os 15 e os 39 anos, são pessoas 

licenciadas e profissionalmente ativas, que praticam entre duas a três vezes por semana. Cerca de 

80% nunca competiu e fá-lo meramente por prazer. Ainda é dito que existem em Portugal cerca de 

220 mil surfistas e 330 mil praticantes de outros desportos de deslize, como é exemplo o bodyboard. 

No que diz respeito aos jovens portugueses no geral, 68% dos mesmos praticam/gostam de 

desportos relacionados com ondas.  

Esta modalidade desportiva está em constante crescimento e tem-sedestacado como um novo setor 

de mercado, com uma evolução bastante positiva em Portugal, tanto no número de praticantes, 

como nos lucros obtidos nesta atividade, nomeadamente nas lojas de Surf e escolas de Surf. É um 

nicho de mercado que tem crescido devido ao facto de ser uma prática desportiva para alguns, mas 

uma “forma de vida” para muitos (Silva, 2012). 

3 Metodologia 

3.1 Método de Recolha de Dados 

Após realização da revisão da literatura e compreendidos diversos temas importantes para esta 

dissertação relativos ao enquadramento do Turismo em Portugal, Turismo Desportivo, impacto que 
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poderá ter um evento desportivo em determinada região, e mais especificamente, qual a dimensão 

da modalidade de Surf em Portugal, interessa-nos avançar para a área empírica. Esta diz respeito ao 

estudo de caso, que foi o método de análise escolhido para abordar o tema em questão sobre o 

impacto que o evento RipCurl Pro tem no concelho de Peniche.  

Existem diversos autores que defendem este método, como Yin (2003) que define estudo de caso 

como “uma investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (Yin, 2003, p.32). O estudo de caso contribui essencialmente para entender 

fenómenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, que apenas com a revisão da literatura 

não seria possível de compreender.  

Também com a mesma opinião, Dooley (2002) defende que o estudo de caso é um bom método de 

investigação para expor a vida real, o ambiente, os eventos, os problemas e conflitos, ou seja, trata-

se de uma análise às boas ou más práticas, a falhas ou sucessos, que devem ser expostos tal como 

são, e não como deveriam de ser.  

Para a elaboração desta dissertação, também foi tido em conta as várias etapas de investigação 

referidas no Manual de Investigação em Ciências Sociais, de Quivy e Campenhoudt traduzido em 

1995 por João Marques, Maria Mendes, e Maria Carvalho, que divide as várias fases da dissertação 

ou estudo da seguinte forma: 

 1ª Etapa: Pergunta de partida; 

 2ª Etapa: A exploração; 

 3ª Etapa: A problemática; 

 4ª Etapa: A construção do modelo de análise; 

 5ª Etapa: A observação; 

 6ª Etapa: A análise das informações; 

 7ª Etapa: As conclusões. 

Na primeira etapa é definida uma pergunta de partida para orientar melhor o trabalho (Quais os 

impactos económico-financeiros, turísticos e sociais do evento RipCurl Pro no concelho de Peniche?) 

que segundo Quivy e Campenhoudt deverá ser “(…) uma pergunta precisa cujo sentido não se preste 

a confusões (…) é preciso primeiro esforçar-se por ser o mais límpido possível na formulação da 

própria pergunta” (Quivy e Campenhoudt, 1995, p.17). 

Em seguida, na segunda etapa é realizada a chamada exploração que se divide em duas fases: a de 

leitura e das entrevistas exploratórias. A fase de leitura diz respeito à escolha e organização dos 

artigos de investigação. Nesta fase procedeu-se à leitura de várias dissertações já existentes 

relacionadas com o turismo e o surf, bem como, de artigos de autores muito importantes sobre o 

estudo dos impactos dos eventos nas regiões. Quanto às entrevistas exploratórias, é um primeiro 

contacto com a análise empírica, pois serve essencialmente para explorar e levantar algumas 

questões junto de entidades que estejam relacionadas com o estudo de caso.  

A terceira fase é referente à chamada problemática, que segundo Quivy e Campenhoudt é “ (…) a 

abordagem ou a perspectiva teórica que decidimos adoptar para tratarmos o problema formulado 

pela pergunta de partida (…) de interrogar os fenómenos estudados (…) de explorar as leituras e as 
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diversas entrevistas e de fazer o balanço dos diferentes aspectos do problema que foram 

evidenciados” (Quivy e Campenhoudt, 1995, p.43). 

De seguida vem a quarta etapa, da fase de construção do modelo de análise, que é uma fase que 

acompanha toda a investigação pois “à medida que for avançando no trabalho de exploração, irão 

sobressaindo progressivamente conceitos-chave e hipóteses importantes, bem como as relações que 

seria interessante estabelecer entre eles” (Quivy e Campenhoudt, 1995, p.60). 

A observação é a fase seguinte, que diz respeito às entrevistas, em que se executou em primeiro 

lugar um guião de perguntas que consistiam em questões comuns a todas as entidades, e uma outra 

parte com questões adaptadas à entidade ou negócio em causa. Em seguida realizou-se a recolha de 

dados, em que foram entrevistados diversos hotéis, residenciais, surfcamps, surfschools, parques de 

campismo, bares e restaurantes do concelho de Peniche. Deste modo foi possível fazer a ligação 

entre aquilo que foi estudado e analisado na revisão da literatura e o que acontece na prática no 

caso de Peniche. 

Na tabela estão demonstradas as várias entidades entrevistadas, com um resumo das características 

de cada uma delas (ver anexo 2). 

A fase seguinte refere-se ao tratamento das informações. A informação obtida foi tratada de forma 

qualitativa, examinando-se de forma meticulosa todas as respostas recolhidas durante a fase de 

observação.  

Segundo Neves (1996), na pesquisa qualitativa “(…) faz parte a obtenção de dados descritivos 

mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo (…) esta 

procura entender os fenómenos segundo a prespetiva dos participantes da situação estudada (…) 

uma vez que o seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspetiva diferenciada da adotada 

pelos métodos quantitativos” (Neves, 1996, p.1). 

Por último vem a sétima etapa, das conclusões, que diz respeito a uma “ (…) retroespetiva das 

grandes linhas do procedimento que foi seguido; depois, uma apresentação pormenorizada dos 

contributos para o conhecimento originados pelo trabalho e, finalmentente, considerações de ordem 

prática” (Quivy e Campenhoudt, 1995, p.121). 

3.2 Apresentação do Evento RipCurl Pro Peniche 

Para melhor entender o estudo de caso, é importante apresentar a região de que se trata, o concelho 

de Peniche, e o evento RipCurl Pro que tem presença anual no mês de Outubro desde 2009 nas suas 

praias. 

Peniche encontra-se situado no litoral-oeste, e era até há bem pouco tempo uma região conhecida 

pela pesca e pelo mar. Mas nos últimos anos isso tem-se vindo a alterar, ganhando destaque devido 

a outros contornos, nomeadamenteà sua oferta de ondas para a prática de modalidades desportivas 

de deslize, isto é, do Surf e do Bodyboard.  
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3.2.1 História do Surf em Peniche 

O Surf em Peniche surgiu nos picos do Molhe Leste e na praia do Baleal, que ainda hoje são dos spots 

mais procurados para a realização desta atividade. Esta descoberta deu-se muito cedo, por volta da 

década de 60, e muitos eram os habitantes e os estrangeiros que procuravam as melhores ondas 

pelas praias do concelho para esta prática desportiva (Santos, 2013). 

Desde então, o crescimento tem sido gradual, com o aparecimento de diversos negócios 

relacionados com a modalidade, como é o caso das Escolas de Surf, Lojas de Surf, Surfcamps, bem 

como Hostels. 

Apesar de ser um nicho de mercado, a verdade é que através deste recurso natural, a cidade de 

Peniche tem ganho visibilidade nacional e internacional, tendo sido adotada há cerca de 5 anos a 

marca ‘Peniche - Capital da Onda’ criando, desta forma, uma nova identidade local (Município de 

Peniche, 2009). 

Tal como Pedro Adão e Silva diz, “Temos um clima temperado e condições para o surf durante todo o 

ano. Além disso estamos perto. É mais fácil apanhar o avião para Lisboa que ir à Indonésia ou à 

Austrália” (Blog do boy, 2010). 

A recente construção do CAR – Centro de Alto Rendimento em Peniche, inaugurado em 2012, 

também foi muito importante para o concelho, sendo o primeiro centro de alto rendimento 

construído em Portugal. Este permitiu um maior desenvolvimento desta modalidade, possibilitando a 

receção de atletas nacionais e estrangeiros praticantes de Surf (Federação Portuguesa de Surf, 2013). 

Todo o concelho, tanto a Norte como a Sul, oferece excelentes condições, independentemente da 

direção do vento ou da ondulação. A praia de Supertubos em Peniche é outro ponto de referência 

para muitos, sendo reconhecida como o Pipeline Europeu para muitos praticantes de Surf devido ao 

seu grande potencial de oferta de tubos perfeitos (Blog do boy, 2010). 

3.2.2 O Evento RipCurl Pro Peniche 

Por todas as qualidades que o concelho de Peniche apresenta para a prática de Surf, e por ser 

reconhecido por isso, pela primeira vez em 2009 foi o local escolhido para a realização do 

Campeonato Mundial RipCurl Pro Search (Santos, 2013). 

Este evento teve lugar entre 19 a 30 de Outubro de 2009, para a 9ª prova do ASP World Tour, sendo 

esta fase denominada “TheSearch”, pois refere-se a uma competição com o objetivo de descobrir 

novos potenciais destinos para integrarem as etapas do Campeonato do Mundo de Surf (Fórum 

Empresarial da Economia do Mar, 2011). 

Este primeiro evento recebeu os 45 melhores surfistas do mundo, tendo como vencedor Mick 

Fanning. Foi através desta prova que Peniche provou a potencialidade que tinha para ser um dos 

destinos obrigatórios das 10 etapas do WCT - World Championship Tour (Fórum Empresarial da 

Economia do Mar, 2011). 

Desta forma, Peniche foi dado a conhecer ao mundo, através da transmissão do evento pela 

televisão, rádio e internet. Foram muitos os que acompanharam através do site oficial do evento 
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(Webcast), estimando-se cerca de 6 milhões de pessoas. O evento pôde contar com o patrocínio de 

várias entidades muito importantes para a sua realização: Turismo de Portugal; Boundi; TMN; 

EuroSport2; Câmara Municipal de Peniche, entre outros (Fórum Empresarial da Economia do Mar, 

2011). 

A Câmara Municipal de Peniche teve um papel fundamental para que tudo se desenrolasse da 

melhor forma, colocando à disposição dos espetadores uma rede de transportes gratuitos entre o 

centro da cidade e os locais onde estavam a decorrer as provas; reforçou as forças de segurança 

(polícia; bombeiros e INEM) através de um Plano Especial de Emergência; contratou cerca de 30 

pessoas desempregadas para reforçar a sua equipa de organização (Fórum Empresarial da Economia 

do Mar, 2011). 

Estima-se que tenham estado cerca de 100 mil pessoas a assistir ao evento na praia, 

maioritariamente jovens dos 17 aos 30 anos e de nacionalidade portuguesa, uma das razões para a 

atribuição do título “Evento do Ano 2009” pelo Turismo de Portugal e pela Deloitte (Fórum 

Empresarial da Economia do Mar, 2011). 

Em 2010, realizou-se pela segunda vez o RipCurl Pro que decorreu entre 7 a 18 de Outubro. Esta 

edição foi pautada pela melhoria e inovação do evento, contando com o apoio da MEO para a 

transmissão do evento em 3D pela 1ª vez na história do Surf. O número de espetadores neste 

segundo ano situou-se em cerca de 5 milhões de pessoas através do site oficial, mas contou com 

cerca de 45 milhões de espectadores de todo mundo através dos canais televisivos EuroSport e 

FuelTV. Neste ano o grande vencedor foi Kelly Slater (Fórum Empresarial da Economia do Mar, 2011). 

Em 2011, pela terceira vez o evento realizou-se entre 15 e 24 de Outubro em Peniche, e recebeu 

cerca de 120 mil pessoas na praia dos Supertubos. Neste ano, a organização e patrocinadores 

quiseram permitir uma experiência diferente às pessoas com deficiência motora e/ou mental, 

proporcionando-lhes aulas de surf acompanhadas por especialistas. O grande vencedor foi o 

brasileiro Adriano de Souza (Jornal Record, 2001). 

Em 2012, o evento realizou-se pela quarta vez de 10 a 21 de Outubro, e mais uma vez o número de 

pessoas presentes aumentou, pois contou com cercade 130 mil pessoas na praia, e com a 

transmissão pelo site oficial, que teve cerca de 9 milhões de visualizações. Este ano decidiram inovar 

através da organização de um festival de música com atuações de Richie Campbell, Alpha Blondie, 

Orelha Negra, e os DJ’s Pedro Cazanova e Diego Miranda, tornando esta edição a mais completa e 

dinâmica até então. Neste ano o evento teve como campeão Julian Wilson (Welcome Media, 2012). 

Relativamente a 2013, a competição teve lugar entre o dia 9 e 20 de Outubro, e o grande vencedor 

foi o australiano Kai Otton. Este é o último ano em que existem informações estatísticas sobre o 

número de espetadores, que segundo um estudo da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

de Peniche (2014), aumentou novamente em relação ao período homólogo para 135 mil pessoas, 

com uma média de idades de 32 anos. Verificou-se uma tendência para a estabilização da maior 

parte dos indicadores, relativamente aos anos anteriores (Grupo de Investigação em Turismo ETSM, 

2014). 

Fazendo um balanço da evolução do evento entre 2009 e 2013 através destes dados, chegamos aos 

gráficos apresentados de seguida: 
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Gráfico 11 – Número de visualizações através do site oficial (Webcast). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 12 – Número de espetadores que assistiram ao evento na praia. 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Como já foi dito anteriormente e observando o gráfico para melhor percepção da evolução que 

houve, existiu um aumento gradual do número de espetadores que acompanharam a competição 

através do site oficial, e do número de pessoas que assistiram presencialmente na praia, sendo que 

houve uma ligeira diminuição em 2010 no número de visualizações através do site oficial, ao 

contrário do que aconteceu com a assistência na praia, que teve um aumento nesse ano. 

Face a 2012, em 2013 manteve-se uma estabilidade nos indicadores referentes ao número de 

visitantes nacionais e estrangeiros. É interessante verificar também que começa a identificar-se uma 

forte fidelização ao evento, uma vez que a maioria das pessoas já tinha assistido ao evento 

anteriormente. Para além disso, a maioria dos visitantes pretende voltar à cidade, ou no caso dos 

estrangeiros, ao país (Grupo de Investigação em Turismo ETSM, 2014). 

Podemos concluir que o evento tem vindo a crescer bastante desde o seu início, relativamente às 

pessoas que assistem através dos canais de comunicação, bem como, em direto no local do evento. 

Mas será que isso tem contribuído para o desenvolvimento económico, social e turístico do concelho 

de Peniche? É isso que irá ser esclarecido no tópico seguinte. 

4 Análise e Discussão dos Dados 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos durante a fase de observação, isto é das 

entrevistas efetuadas às diversas entidades, cruzando essa informação com a revisão da literatura 

realizada anteriormente. 

Através das várias respostas alcançadas, pretende-se chegar a uma conclusão relativamente ao 

efeito que a passagem do Campeonato Mundial de Surf tem no concelho de Peniche através da 

seguinte comparação: 
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Figura 2 – As três perspetivas sobre os efeitos do evento RipCurl Pro Peniche 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Após a recolha e análise às respostas obtidas, percebeu-se que esta divisão e comparação fazia todo 

o sentido, uma vez que as respostas eram muito semelhantes dentro de cada grupo. Através desta 

observação comparativa consegue-se entender melhor a diferença que existe entre a opinião de 

quem está por detrás da organização e estudo sobre o evento (Grupo da Organização do Evento); de 

quem está diretamente ligado à modalidade (Grupo dos Negócios de Surf); e por último de outros 

negócios da região que não têm qualquer ligação à modalidade (Grupo dos Comerciantes Locais). 

No grupo da organização do evento, temos três opiniões que são fundamentais: Sr. Jorge Amador 

(Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche); Dr. João Paulo Jorge (Professor da Escola 

Superior de Tecnologia do Mar e Responsável pela investigação e estudos sobre o evento); e por 

último, do Sr. Francisco Spínola (Diretor de Marketing da RipCurl). Este último foi contactado mas 

não se mostrou disponível para responder às questões, pelo que foi necessário recorrer a diversas 

entrevistas e conferências que o mesmo tem realizado sobre o RipCurl Pro Peniche. 

Os negócios ligados diretamente ao Surf consideram-se os Surfcamps, Surfschool’s e lojas de venda 

de artigos de Surf, sendo eles: Gerente do Surf Lodge (Surfcamp no Baleal); Sr. João Gaúcho, Gerente 

do Surf Castle (Baleal); e duas respostas anónimas de uma Surfcamp e de uma Surfschool em 

Peniche. Os últimos preferiram se manter no anonimato, caso contrário não responderiam às 

questões. 

No grupo dos comerciantes locais estão incluídos dois restaurantes de Peniche, do qual um preferiu 

manter-se no anonimato e o outro é o Restaurante O Pedro em Peniche; um bar (Danau Bar no 

Baleal); um hotel (Hotel Pinhal Mar em Peniche); duas Residenciais (Atlantis em Ferrel e Casa das 

Marés no Baleal). Neste grupo há que salientar o facto de terem sido abordados dois restaurantes 

em Peniche, na zona da Ribeira (uma zona que prima pelo movimento de pessoas e quantidade de 

restaurantes existentes), tendo os mesmos recusado-se a responder às questões, mas mostrando-se 

muito descontentes com o evento, afirmando que em nada tem contribuído para o seu negócio.  

Em seguida são analisadas as várias opiniões relativas ao evento ao nível económico e financeiro; 

turístico e social. 

4.1 Efeito Económico e Financeiro 

No que toca ao impacto económico e financeiro, a perspetiva do grupo dos organizadores é unânime 

quanto a isso, uma vez que desde o primeiro evento em 2009, existiu um grande desenvolvimento na 

economia local. 

Opinião da Organização do Evento Opinião dos Negócios ligados ao Surf. Opinião dos Comerciantes Locais 
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“No estudo realizado sobre o Impacto do RipCurl Pro Portugal (2012) é identificada a 

importância deste evento para a economia local e, também para a economia nacional. O 

estudo aponta como 7,9 milhões de euros de receitas em 2012 contra 7,1 milhões de 

euros em 2010, trazendo para Portugal um impacto fiscal de 926.529 euros. Em 2012, 

durante os 10 dias que o campeonato durou, a organização refere que Peniche recebeu 

entre 120 000 e 140 000 espectadores e que entre transporte, alojamento, alimentação, 

diversão, compras e outros itens o espectador português realizou uma despesa média de 

23,64€ e o espectador estrangeiro uma despesa média de 157,46€. Os impactos para a 

região são de toda a ordem, desde logo, os económicos, através da criação privada de 

várias oferta de alojamento e atividades ligadas à fileira da onda que gera postos de 

trabalho e receitas para a economia local.” – Sr. Jorge Amador, Vice-Presidente da CMP; 

“No que se refere aos impactos económicos deve-se salientar: o aumento das despesas 

efetuadas pelos visitantes, o aumento dos pequenos negócios (surfcamps, surf schools, 

restauração, bares, lojas…), o emprego gerado, algum investimento estrangeiro.” – Dr. 

João Paulo Jorge, Professor e Investigador da ESTM; 

"Se olharmos para o Moche Rip Curl Portugal Pro em Peniche, cujo retorno mediático em 

2014 foi superior a 28 milhões, é como se tivéssemos investido essa verba em promoção 

do país, dada a visibilidade que proporciona a Portugal, às suas ondas e não só. O 

impacto que devemos ter em conta vai além da zona de Peniche - é mundial. A taxa de 

ocupação hoteleira na cidade na altura do campeonato ronda os 100%, e em épocas fora 

do evento aumentou drasticamente. Peniche praticamente deixou de sofrer com a 

sazonalidade, e a sua indústria hoteleira, de restauração, bem como o emprego 

aumentaram substancialmente, pois foram criadas novas unidades, escolas de surf, lojas, 

e ao invés do que se passa em Portugal, continuam a abrir negócios na cidade.” – Sr. 

Francisco Spínola, Diretor de Marketing da RipCurl, para a revista Surf Portugal, 

04/06/2015. 

Estas opiniões estão de acordo com o que é indicado por vários autores na revisão da literatura, 

como é o caso de Mathieson e Wall (1982), que referem que um evento pode criar benefícios 

económicos e financeiros que vai desde o equilíbrio da balança de pagamentos; criação de riqueza; 

criação de emprego; melhoria das estruturas económicas; e ainda o impulsionamento da atividade 

comercial. 

Quanto ao segundo grupo dos negócios ligados ao surf, quando questionados sobre o 

desenvolvimento da economia local desde a existência do evento, a resposta foi afirmativa, sem 

nenhuma exeção.  

“Como pontos positivos podemos indicar a criação de postos de trabalho na região, o 

aumento do investimento por parte dos empresários, e o aumento das receitas vindas 

dos turistas que visitam a cidade.” – Surf Lodge, Surf Camp no Baleal. 

“O evento tem muita importância para o meu negócio, se não existisse o Rip Curl Pro 

desde 2009, este negócio não existiria. Embora já o tenha desde 2006, apenas funcionava 
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2 meses durante o verão, tinha que fechar o estabelecimento em Setembro e só tornava 

a abrir em Junho, agora funciona durante todo o ano!” – Anónimo, Surf School. 

Relativamente à questão sobre o que é gasto em média por cada turista, e tendo em conta que todos 

os surfcamps questionados têm à disposição pacotes com alojamento e aulas de surf, os valores 

podem ir dos 200€ aos 2.000€ por pessoa, consoante os dias e número de aulas. Outro aspeto a 

referir sobre este assunto, é que todos responderam que os estrangeiros gastam em média mais que 

os consumidores nacionais. 

Fazendo a mesma pergunta (O evento tem contribuído para o desenvolvimento da economia local?) 

ao grupo dos comerciantes locais, que incluem restaurantes, bares, um hotel, um parque de 

campismo e duas residenciais, as respostas não são unânimes, 5 responderam que sim, há exeção de 

dois: 

“Na cidade de Peniche pouco tem contribuído para o desenvolvimento da economia local, 

muito mais em Ferrel e no Baleal. Foi bom para a região porque tem criado mais negócios 

e empregos, mas não pode dar para todos.” – Anónimo, Restaurante; 

“Sim tem contribuído, mas principalmente no eixo Baleal/Ferrel.” – Sr. Luís Almeida, 

Dono do Parque de Campismo Peniche Praia, em Peniche 

Mesmo assim neste grupo há quem refira a vantagem do forte investimento financeiro que tem 

existido por parte dos estrangeiros. 

“Economicamente verificámos um maior investimento na área e mais interesse por 

investidores estrangeiros, o que implica uma crescente necessidade de pessoal com 

formação e com o domínio de línguas estrangeiras, logo nota-se um desenvolvimento na 

área do turismo.” – Srª. Rita Matias, Gerente Danau Bar no Baleal; 

“Os negócios que já existiam estão a funcionar melhor, e outros foram aparecendo. 

Influenciou também a criação de mais emprego na região, aumentou o número de 

visitantes, por isso só tenho coisas boas a dizer do campeonato, não consigo apontar 

nenhum aspeto negativo.” – Jeffrey Almeida, Diretor do Hotel Pinhal Mar em Peniche; 

“Na minha opinião impactos negativos não teve, apenas teve positivos. Sentiu-se uma 

maior procura, maior número de turistas, criação de negócios locais, e 

consequentemente a criação de postos de trabalho.” – Sr. Vitor Laranjeira, Residencial 

Casa das Marés no Baleal. 

“Desde a existência do evento que aumentou bastante a abertura de negócios 

relacionados com o surf, desde lojas de roupa, a alojamento e conservação e reparação 

de pranchas, sendo um sinal de que fez crescer a economia local. Aumentou os 

investimentos privados, e com isso vem o facto de criar mais emprego na região, e uma 

maior visita de pessoas durante o evento mas também durante todo o ano. Quantos mais 
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turistas vierem à região, mais receitas externas entram na economia local.” – Sr. Pedro 

Dias, Restaurante O Pedro em Peniche. 

A este nível os três grupos apresentam vários impactos positivos que o evento teve no concelho 

de Peniche, o que significa que os efeitos económicos são notáveis pela envolvente local. Este é 

um dos níveis mais sensíveis à sua realização, pois como foi indicado na revisão da literatura, 

segundo Theodoraki e Houlian (2004), na grande maioria da realização dos eventos, as razões e 

benefícios que levam à sua criação são na grande maioria económicos. 

4.1.1Os Setores de Mercado 

Com o objetivo de aprofundar e entender melhor o impacto económico da realização deste evento 

anual desde 2009, todas as entidades foram questionadas sobre os setores de mercado que mais 

têm beneficiado com o evento e quais os que têm permanecido à margem dos efeitos do mesmo. 

Mais uma vez a opinião dos entrevistados do grupo da organização do evento é idêntica, referindo 

que de um modo geral todos têm beneficiado direta ou indiretamente, sendo principalmente os 

negócios ligados ao turismo e ao mar, deixando de parte outros setores, como é indicado, o agrícola. 

“Todos os setores associados à fileira da onda e meios complementares (restauração, 

alojamento, entre outros). Os que têm ficado à margem são naturalmente os que não 

beneficiam nem interagem tanto com este setor, nomeadamente o setor agrícola. (…) 

Muitas famílias vivem deste desporto, engloba desde as lojas de venda de artigos ligados 

ao surf, empresas ligadas ao surf como é o caso dos shappers, alojamento (hotéis, 

hostels, surf camps).” – Sr. Jorge Amador, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Peniche; 

“Em primeiro lugar os serviços mais diretamente relacionados com a atividade turística, 

como o alojamento, a restauração e a animação turística, são os que mais têm 

beneficiado. Por outro lado sendo o turismo uma atividade bastante transversal a toda a 

economia, todos os setores económicos acabam por beneficiar indiretamente: comércio, 

pequenas unidades industriais (fabrico de pranchas e acessórios), etc.” – Dr. João Paulo 

Jorge, Professor e investigador da ESTM. 

Quando questionadas as entidades relacionadas com o surf sobre este assunto, as respostas foram 

na maioria muito idênticas ao que foi dito pelo grupo de entrevistados da organização. Afirmam que 

tem sido o setor da hotelaria, restauração e retalho, e que o pequeno comerciante não tem sentido 

tanto os efeitos do evento. A exeção foi do Surf Castle, que na sua opinião não existe nenhum setor à 

margem, explicando esta idéia da seguinte forma: 

“Nenhum, pois direta ou indiretamente todos os negócios da cidade beneficiam com o 

evento. Até mesmo o setor da pesca, acaba por beneficiar, uma vez que com o aumento 

da ida das pessoas aos restaurantes, e aos supermercados, isso fará aumentar também 

as vendas de peixe para estes negócios.” – Sr. João Gaúcho, Gerente do SurfCastle, 

SurfCamp no Baleal. 
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O grupo dos comerciantes locais também respondeu à mesma questão, e apenas um afirmou que 

não sabe quais os setores que têm beneficiado com o evento. Os restantes seis consideram que tem 

sido o setor hoteleiro, de restauração e retalho, dos quais dois incluíram na sua resposta “os 

negócios ligados ao surf”.  

Quanto aos que não têm beneficiado com o evento, as opiniões são diversas, uma vez que um 

respondeu o setor agrícola, outro referiu o setor da pesca, e ainda houve quem indicasse “Negócios 

relacionados com a náutica (não surf) e comércio tradicional“. Os restantes quatro responderam que 

não tem ficado nenhum setor de parte, tirando todos vantagem do evento. 

Para concluir, a grande maioria dos entrevistados considera que o evento tem contribuído para o 

desenvolvimento de toda a economia local, o que vai de encontro ao estudado anteriormente por 

Crompton (1995). Este autor estuda o efeito multiplicador que um evento poderá ter numa 

economia local, uma vez que o mesmo provoca impactos diretos e indiretos nos negócios e 

entidades da região, através da entrada de novas receitas por parte dos visitantes e consumidores de 

bens e serviços da localidade. 

4.2 Efeito Turístico 

Na opinião dos organizadores do evento, os resultados ao nível turístico prendem-se sem dúvida 

pelo aumento gradual, desde 2009, da visita de turistas durante todo o ano ao concelho de Peniche, 

o que permitiu diminuir bastante a sazonalidade sentida nesta região nos meses de inverno. 

“Ao nível turístico, este evento alavancou a procura turística combatendo a sazonalidade 

a que um destino de sol e praia está sempre sujeito. É do conhecimento de todos que os 

desportos marítimos, como o surf, têm registado um desenvolvimento significativo em 

Peniche nos últimos anos. Este desenvolvimento tem tido impactos positivos diretos na 

atratividade turística do local, por um lado através do elevado número de escolas de surf 

que atraem para o concelho durante todo o ano, centenas de praticantes destas 

modalidades; por outro, através da afluência de centenas de surfistas, muitos dos quais 

estrangeiros. Estima-se que anualmente mais de 7.500 pessoas participem em atividades 

subaquáticas, como o mergulho, promovidas por várias das empresas marítimo-turísticas 

que operam a partir do Porto de Peniche. (…) É considerado que os objetivos do evento 

foram conseguidos, atingindo os benefícios que o evento traz para a região e para o país 

conseguindo que a época tradicional turística aumentasse, proporcionando uma estadia 

média de 5 dias aumentando com isso também a procura turística e o valor das 

exportações turísticas atraindo visitantes nacionais, de Lisboa e centro do país, e 

internacionais, de Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Estados Unidos e Austrália.” 

– Sr. Jorge Amador, Vice-presidente da CMP; 

“Portugal é uma das provas com mais público na praia durante o circuito. O público 

português adere em massa, gosta de surf e percebe o que se passa, tanto dentro de água 

como nos rankings. Temos cada vez mais público na praia, o que é uma mensagem de 

sucesso forte para quem nos apoia: patrocinadores, governo, câmaras municipais.” – Sr. 

Francisco Spínola, Diretor de Marketing da RipCurl, para a revista Surf Portugal, 

04/06/2015; 
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“Em 2014, tivemos mais de 180 mil novos seguidores por mês nas redes sociais, o que 

mostra que a WSL está no bom caminho para trazer o surf a um público cada vez mais 

alargado. O Moche Rip Curl Pro Portugal é também um dos eventos com maior 

assistência no local da prova. Em 2014, durante os dias em que decorreu o evento, 

passaram pelo areal de Peniche 138.000 pessoas, um aumento significante face às 

100.000 pessoas que estiveram no evento em 2010.” – Sr. Francisco Spínola, Diretor de 

Marketing da RipCurl, na conferência World Surf League – O impacto em Portugal, 

03/06/2015 (Sapo Noticias); 

Às perguntas “O evento tem contribuído para o desenvolvimento turístico do concelho de Peniche?”; 

“Sente-se uma evolução da afluência de pessoas ao longo do ano desde o início da realização deste 

evento em Peniche?”; “O facto do concelho de Peniche ter este evento no mês de Outubro tem 

combatido a sazonalidade do negócio?” as quatro entidades responderam afirmativamente. 

“Na minha opinião foi o surf que desenvolveu o turismo do concelho de Peniche mas 

também as praias tiveram a sua influência nesse desenvolvimento. Temos pessoas de 

todas as nacionalidades, mas principalmente vindas da Suécia, e a maioria vem para 

praticar surf. O RipCurl Pro Peniche ajudou sem dúvida, mas o concelho antes do evento 

já era um ponto de referência conhecido pelo surf, muito antes de entrar no circuito do 

campeonato mundial.” – Surf Lodge, SurfCamp no Baleal; 

“Antes do evento já se praticava surf nas praias de Peniche. Antes de 2009 já havia 

muitos surfcamps, mas claro que o evento veio ajudar muito para o crescimento deste 

setor de mercado, e tornou a cidade mais conhecida lá fora. Na minha opinião, os 

impactos positivos prendem-se com o facto de o evento ter potenciado e dinamizado 

uma atividade que já existia, e que acabou por acelerar o processo de desenvolvimento 

do surf na cidade de Peniche. As pessoas que procuram o Surf Castle são aquelas que ao 

longo do ano têm uma vida muito agitada, que trabalham em escritórios e que procuram 

aqui uns momentos de relaxamento e descontração, através da praia e da prática de 

surf. Na maioria são clientes Europeus, de França, Alemanha, Inglaterra, Hamburgo, 

Suiça, Holanda.” – João Gaúcho, Gerente do SurfCastle, SurfCamp no Baleal. 

Foram feitas as mesmas questões ao grupo dos negócios locais. Dois dos respondentes responderam 

de forma negativa, referindo novamente o facto do turismo se ter desenvolvido mas principalmente 

na zona do Baleal/Ferrel. Ainda assim, existe quem tenha opiniões positivas quanto ao 

desenvolvimento turístico da região. 

“Sim, sente-se uma evolução na afluência de pessoas durante todo o ano. Os amantes de 

surf começam a evitar a época alta e começam a optar por virem durante a época baixa. 

No último ano notou-se mais turistas do sul da Europa e da Europa de Leste ainda que os 

países do norte e centro continuem a ser os maioritários. Existem também muitos 

Australianos e Americanos que viajam pela Europa e escolhem a altura do Rip Curl Pro 

para permanecer em Peniche/Baleal por algumas semanas.” – Srª. Rita Matias, Gerente 

Danau Bar; 
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“Na altura do evento recebemos muitas pessoas que vêm de propósito para ver o 

campeonato, depois ao longo do ano, temos também surfistas e muitos que procuram 

provar o nosso peixe, que é uma das qualidades da nossa região.” – Sr. Pedro Dias, 

Restaurante O Pedro em Peniche. 

Tendo em conta que as opiniões gerais das entidades entrevistadas referem a diminuição da 

sazonalidade como um benefício da existência do evento, podemos concluir que este impacto 

corresponde ao que foi estudado anteriormente por Neri (2003). Segundo este autor, é neste 

contexto que os eventos surgem como um importante fator para combater a sazonalidade, e todos 

os males que isso acarreta (desemprego; inflação; queda da faturação; falência de empresas). 

Higham (2010) reforça esta ideia, afirmando que os espetadores que se deslocam ao local para 

assistir ao evento, são susceptíveis de voltar para visitar a região mais vezes, e assim usufruir dos 

bens e serviços que a mesma oferece.  

4.3 Efeito Social 

Neste nível os impactos que são indicados pelos organizadores dizem respeito à forte divulgação do 

concelho de Peniche como um destino jovem e atrativo nos meios de comunicação social, assim 

como, o impacto que gerou junto das pessoas da região, uma vez que o número de praticantes 

aumentou, contribuindo para uma vida saudável e ativa. Também fez desenvolver a economia local 

que implicou a criação de novos postos de trabalho, aumentando desta forma o nível de emprego. 

“Socialmente falando, o incremento da prática desportiva, como sabemos, tem impactos 

positivos na qualidade de vida das pessoas. Este evento veio captar mais jovens para a 

sua prática e este fator é importante. Logicamente que os efeitos positivos ao nível de 

retorno financeiro do evento e das consequências que traz para a população poderá ser 

encarado com um benefício, também ele, social.” – Sr. Jorge Amador, Vice-presidente da 

CMP. 

“ (…) A RipCurl certifica-se que 85% dos materiais de decoração e ativação utilizados no 

evento e que não sejam reutilizáveis são doados a entidades de solidariedade como a 

CerciPeniche, que os aproveita e transforma em sacos, malas e outro tipo de utensílios do 

dia-a-dia.”– Sr. Jorge Amador, Vice-presidente da CMP. 

(…) promover o desenvolvimento do alto rendimento desportivo, orientado para 

aumentar a competitividade do concelho e proporcionar ganhos significativos na coesão 

económica e social, nomeadamente através da atração da juventude para a prática 

desportiva. A Câmara Municipal de Peniche celebrou também um protocolo com a Escola 

Superior de Desporto de Rio Maior que se compromete a colaborar nos domínios da 

formação, da investigação, do desenvolvimento e da promoção do surf, bem como na 

realização de estágios profissionais e dinamização de atividades.”– Sr. Jorge Amador, 

Vice-presidente da CMP. 

“Relativamente à imagem e promoção do destino os benefícios revelam-se a médio e 

longo prazo e são bastante positivos, pois trata-se de um evento de dimensão global 
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impulsionam a capacidade de captar investimento e visitantes para o destino. Segundo 

alguns estudos, os impactos ao nível da imagem e promoção são mais importantes que 

os impactos económicos diretos gerados pelo evento.” – Dr. João Paulo Jorge, Professor e 

Investigador. 

“Para além do contributo direto do surf para os fluxos e receitas turísticas este produto 

assume relevância na capacidade de relacionar Peniche como um destino turístico jovem, 

criativo, moderno, animado, respeitador da natureza. Mais do que apoiar eventos, que 

devem ser apoiados pelos agentes locais e regionais, temos usado o surf para ativar a 

marca Portugal, com forte presença nos meios de comunicação social e no marketing 

digital. O turismo de surf é um ótimo exemplo da economia do mar” – Sr. Francisco 

Spínola, Diretor de Marketing da RipCurl, para a revista Surf Portugal, 04/06/2015;  

Às perguntas “Foi o evento RipCurl Pro que tornou o concelho de Peniche conhecido pelo mundo 

fora?” e “O surf na cidade de Peniche veio abrir muitos negócios e criar postos de trabalho?” as 

quatro entidades dos negócios ligados ao surf responderam afirmativamente sem qualquer margem 

para dúvidas, pois quem conhece o concelho antes e depois da existência do evento nota as 

diferenças. 

“Todos podemos verificar isso. O evento deu um importante e decisivo contributo para o 

prestígio e reconhecimento internacional do concelho de Peniche” – Anónimo, SurfCamp 

em Peniche. 

Com a mesma opinião, os comerciantes locais referem a importância que o evento teve na promoção 

e visibilidade ao concelho de Peniche, e na vida da população local. 

“O evento introduziu Peniche no mapa mundial de surf e é algo que já não muda, desde 

que Supertubos continue a dar ondas os turistas vão continuar a vir e Peniche vai-se 

continuar a desenvolver em diversas áreas.” – Srª. Rita Matias, Gerente Danau Bar no 

Baleal; 

“O facto de existir publicidade ao concelho de Peniche é muito bom. Na minha opinião 

não existe má publicidade, pois Peniche é falado, mesmo que com isso acarrete algumas 

opiniões ou aspetos negativos. É bom aparecer nos jornais, na televisão.”– Jeffrey 

Almeida, Diretor do Hotel Pinhal Mar, em Peniche; 

“Tive de alargar o tempo dos contratos com os funcionários sazonais, de Maio a Outubro, 

desde a existência do evento.” – Jeffrey Almeida, Diretor Hotel Pinhal Mar em Peniche; 

“Teve aspetos positivos, pois divulgou Peniche, prolongou ligeiramente a época alta, 

provocou a proliferação de negócios com a cultura surf.” – Sr. Luís Almeida, Parque de 

Campismo Peniche Praia, em Peniche; 
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“Acredito que o evento tenha tido muita influência no facto da cidade ser conhecida 

internacionalmente, pois Peniche ganhou bastante visibilidade lá fora desde 2009.” – Sr. 

Vitor Laranjeira, Residencial Casa das Marés no Baleal. 

Por último, o que tem sido feito pela CMP a este nível (como por exemplo a doação dos materiais do 

evento à instituição de solidariedade CerciPeniche) vai de encontro ao referido por Mathieson e Wall 

(1982). O seu estudo mencionou que o impacto social dos eventos refere-se a resultados ao nível da 

saúde da população e comunitária, ao intercâmbio de pessoas com deficiência, à coesão social, à 

educação, bem como à visita de familiares e amigos.  

Segundo alguns entrevistados, existiu um aumento no número de praticantes desta modalidade, 

sendo o desporto um meio de interação social. Esta ideia corresponde ao indicado por Peric (2010), 

que refere a existência de muitos praticantes de turismo de desporto que o fazem com o objetivo de 

estabelecerem novas relações e experiências de vida, tornando o desporto um meio de interação 

social (Peric, 2010).  

4.4 Efeitos Negativos 

Como era de esperar, o evento também acarretou alguns impactos negativos para a região e que são 

apontados pelos entrevistados.  

“ (…) a afluência em massa de um grande número de turistas e visitantes na altura do 

campeonato causa alguns transtornos aos locais devido a sobrelotação do espaço 

envolvente ao evento, no entanto é algo encarado com normalidade em eventos com 

este tipo de dimensão tanto a nível nacional como mundial.” – Sr. Jorge Amador, Vice-

presidente da CMP; 

“Ao nível ambiental, existe um aumento de pressão em ambientes naturais bastante 

sensíveis como as praias e dunas, tal como um congestionamento e aumento de tráfego 

que poderá ter algum impacto ambiental negativo se não forem tomadas medidas para o 

minimizar.” – Dr. João Paulo Jorge, Professor e Investigador. 

Quanto aos negócios ligados ao surf, responderam de forma semelhante ao indicado anteriormente. 

“O evento teve impactos negativos, pois houve uma massificação do negócio, e talvez 

seja melhor tornar este setor mais seletivo, em menor quantidade mas em melhor 

qualidade. Para além disso, durante o evento existe muito congestionamento, as filas nos 

restaurantes crescem, são demasiadas pessoas numa curta área e num curto espaço de 

tempo.” – Sr. João Gaúcho, Gerente SurfCastle, SurfCamp no Baleal; 

“Tem que se ter cuidado com o aumento do ‘crowd’ (multidão), que pode prejudicar o 

negócio.” – Anónimo, Surfschool; 

“Teve bastantes impactos positivos mas há que ter algum cuidado com o excesso de 

turistas no surf, o que pode provocar alguns conflitos, que já se verificam pontualmente.” 

– Anónimo, SurfCamp. 
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No grupo dos comerciantes locais, ninguém conseguiu identificar aspetos negativos relativos ao 

evento, há exceção de um entrevistado. 

“O evento esvaziou e desprestigiou o turismo em Peniche (cidade) e tornou o turismo 

mono-produto, com prejuízo de outras ofertas.” – Sr. Luís Almeida, Parque de Campismo 

Peniche Praia, em Peniche. 

Por fim, todos os impactos negativos indicados pelos entrevistados são vistos como consequência 

incontornável da realização de eventos por diversos autores, como é o caso de Higham (2010), que 

também indica na sua análise o congestionamento das infraestruturas turísticas e o aumento do 

tráfego rodoviário. Este autor refere ainda que os eventos de grande dimensão implicam elevados 

custos públicos na reestruturação das infraestruturas, em novas instalações, e nas questões de 

segurança.  

4.5 Críticas e Sugestões 

Para concluir, interessa-nos perceber quais as opiniões existentes sobre a possibilidade do evento 

deixar de se realizar anualmente no mês de Outubro, bem como, que sugestões de melhoria 

apresentam os entrevistados para melhor rentabilizar o evento. 

Neste sentido, todas as entidades foram questionadas se caso o evento deixasse de existir na região, 

que consequências isso poderia trazer para o concelho de Peniche. A maioria acha que seria mau 

para Peniche, mas há quem pense que o evento já cumpriu o seu papel na região. 

“As consequências seriam inúmeras, isto porque, os impactos económicos não se 

verificariam e Peniche deixaria de estar no topo da rota mundial do surf. Esta situação 

poderia comprometer todos os setores de que depende a chamada fileira da onda, bem 

como diminuir a procura turística da nossa cidade, em especial em épocas menos 

propícias ao usufruto do sol e da praia.” – Sr. Jorge Amador, Vice-presidente da CMP; 

“Seria péssimo se o evento deixasse de existir no mês de Outubro, pois a sazonalidade iria 

aumentar, o que consequentemente decrescia muito na economia local. Desde a 

existência do evento, que o mês de Outubro deixou de ser um mês morto, e caso o evento 

deixe de passar por Peniche, Outubro volta a ser morto.” – Jeffrey Almeida, Diretor Hotel 

Pinhal Mar em Peniche; 

“Provocaria uma diminuição de turistas em Outubro, talvez uma ligeira diminuição do 

número de turistas surf, menor divulgação do destino Peniche surf e diminuição do 

número de Hostels.” – Sr. Luís Almeida, Parque de Campismo Peniche Praia em Peniche; 

“Acho que o evento deve continuar, porque desde que existe que se sente uma maior 

afluência de pessoas à cidade, e tem aumentado de ano para ano. Portanto, se 

continuar, o número de visitantes também aumenta, e os investimentos públicos e 

privados também aumentam. O mês de Outubro tem tido muito movimento, e isso deve-

se em muito ao evento.” – Sr. Pedro Dias, Restaurante O Pedro em Peniche. 
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“O ideal seria o evento permanecer durante muitos anos. De qualquer modo penso que o 

principal está feito, isto é, a projeção da imagem nacional e internacional de Peniche. 

Assim cabe aos responsáveis começar a pensar seriamente numa perspetiva mais 

sustentável do desenvolvimento turístico, aproveitando o impulso dado pelo evento, a 

fim de minimizar a eventual retirada deste.” – Sr. Joao Paulo Jorge, Professor e 

Investigador; 

“Neste momento pelo campeonato se realizar em Outubro, poderia perder-se algum 

movimento de pessoas e consequentemente da economia nesse mês, mas penso que não 

iria afetar em nada o grande movimento de pessoas que existe no Verão.” – Surf Lodge, 

Surfcamp no Baleal; 

“Não iria ter nenhuma má consequência para a cidade de Peniche, se o evento deixar de 

existir, até poderá ser melhor para o concelho, pois o turismo iria continuar a aumentar. 

O evento acaba por ser neste momento apenas uma questão de status. Os benefícios que 

tinha para trazer já os trouxe, que foi acelerar o desenvolvimento do surf em Peniche.” – 

Sr. João Gaúcho, Gerente do SurfCastle, Surfcamp no Baleal; 

“Se o evento deixasse de existir neste momento já não se iriam sentir consequências 

negativas, porque a cidade e as suas ondas já ficaram suficientemente conhecidas lá 

fora.” – D. Maria, Residencial Atlantis em Ferrel; 

Relativamente às sugestões de melhoria, é um assunto que acarreta variadas opiniões e até mesmo o 

próprio Vice-presidente apresenta o seu ponto de vista, sendo que as respostas dadas pelos 

comerciantes locais ligados ou não ao surf seriam interessantes de serem apresentadas aos 

organizadores do evento. 

“O Município poderá potenciar o evento através da dinamização de mais atividades 

dentro da cidade, envolvendo atores locais nos mais variados domínios. Desde logo, a 

dinâmica local deverá ser potenciada, passando quer pela oferta dirigida em termos de 

restauração, alojamento, quer pelo próprio acolhimento dos locais aos que nos visitam. 

Pensamos que quando envolvemos todos nos processos de organização e lhes mostramos 

mais-valias, todos conseguimos rentabilizar o nosso trabalho. Este é um dos grandes 

desafios que o Município de Peniche terá de colocar à entidade organizadora do evento.” 

– Sr. Jorge Amador, Vice-presidente CMP; 

“Este desenvolvimento turístico tem que ser orientado através de um planeamento 

estratégico coerente, não apenas virado para o turismo de surf, mas aproveitando a 

dinâmica deste para dinamizar outros recursos e produtos turísticos, contribuindo para a 

sustentabilidade do destino.” – Dr. João Paulo Jorge, Professor e Investigador; 

“Melhoria das estradas, estacionamentos, mais vias do tipo calçadão, limpeza dos 

espaços urbanos e resolver os problemas dos maus cheiros. Era bom que investissem em 

algumas estruturas recreativas alternativas, como por exemplo um skate park em 

condições, na zona do Baleal/Ferrel.” – Anónimo, SurfCamp; 
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“Deveriam apostar mais na publicidade do evento, bem como, realizar mais eventos 

juntamente com o campeonato.” – D. Maria, Residencial Atlantis em Ferrel; 

“Melhores infraestruturas de apoio nas praias, mais cuidado com a limpeza. Os turistas 

queixam-se muito dos maus cheiros na cidade.” – Anónimo, Surfschool; 

“Poderiam fazer-se mais iniciativas com os restaurantes e os bares do concelho, e 

divulgar um pouco mais o concelho inteiro, e não só focarem-se tanto na praia dos 

Supertubos em Peniche.” – Surf Lodge, Surfcamp no Baleal; 

“Pode fazer-se muita coisa, pois a dimensão da afluência de pessoas é sempre 

inesperada, e isso poderá ser melhor gerido por parte da organização. Penso que se 

podem fazer vários investimentos a longo prazo, como por exemplo, uma piscina de 

ondas. Para além disso podem aproveitar o ambiente e a afluência de pessoas através da 

realização de festas na praia durante o evento, ou até mesmo festas nos bares da cidade, 

para haver uma maior confraternização entre os espetadores e os concorrentes do 

campeonato.” – Sr. João Gaúcho, Gerente do SurfCastle, Surfcamp no Baleal; 

“O Rip Curl Pro é uma janela de Peniche para o mundo. É com isto em mente que Peniche 

pode rentabilizar o turismo mesmo após o fim do evento, devemos criar uma imagem de 

tal forma forte que toda a gente queira voltar, ou queira cá vir nem que seja uma só vez. 

A visibilidade que este evento nos dá é algo brutal e cabe-nos escolher como queremos 

ser reconhecidos no resto do mundo, este trabalho com a imagem de Peniche poderá 

fazer com que os benefícios do evento perdurem mesmo quando este já não existir. Na 

minha opinião é este trabalho de marketing que não está a ser tão bem conseguido. 

Ainda vamos a tempo.” – Srª. Rita Matias, Gerente Danau Bar no Baleal 

“Penso que a Câmara Municipal de Peniche tem realizado um excelente trabalho desde o 

início do evento em 2009. Este evento é mesmo muito importante que passe por Peniche, 

porque por detrás do surf existe muito mais, uma vez que outras áreas acabam por ser 

divulgadas, como é exemplo disso a gastronomia local, as praias e não só, acabando por 

dar a conhecer as coisas boas que o concelho tem para oferecer.” – Jeffrey Almeida, 

Diretor Hotel Pinhal Mar em Peniche; 

5 Conclusões, Limitações e Trabalhos Futuros 

5.1 Conclusões 

Numa altura em que se vivem muitas dificuldades económicas no nosso país, o tema desta 

dissertação foi uma boa opção para tentar perceber se a criação de eventos desportivos são uma boa 

escolha para ultrapassar essas dificuldades e tirar vantagens e benefícios para uma pequena região 

como é o concelho de Peniche, que vive e depende muito do turismo, e da época alta. 

Depois desta pesquisa, chego à conclusão que muitas das opiniões negativas acerca do evento são de 

pessoas que não têm negócios locais e baseiam-se no facto da Câmara Municipal de Peniche se ter 
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focado muito neste evento nos últimos anos, sem tentarem entender toda uma envolvente que 

existe para além do evento, todos os benefícios que isso acarreta não só para os negócios de Surf 

mas também para todos os outros setores de mercado do concelho. 

Ainda assim, não são só estas pessoas que têm esta visão negativa sobre o evento, pois como já foi 

referido anteriormente, na fase das entrevistas dois restaurantes da cidade de Peniche recusaram-se 

a responder às questões por considerarem que o evento em nada contribuiu para o seu negócio. 

Para além disso, ainda no grupo dos comerciantes locais, também foi apontado o facto de ter 

existido um desenvolvimento na região mas principalmente na zona do Baleal e Ferrel, o que é 

notável para quem visita a localidade. 

Depois de considerar estas opiniões, acredito que apesar de o evento ter sido bastante importante 

para o desenvolvimento da região, existem melhorias a fazer nos próximos anos, uma vez que muitos 

empresários e comerciantes da cidade de Peniche se encontram descontentes, ao contrário do que 

se notou no Baleal e em Ferrel. A Câmara Municipal de Peniche deve ter em conta estas opiniões e 

tentar nos próximos anos, em conjunto com a organização, realizar mais iniciativas e atividades de 

promoção junto dos negócios de Peniche-Cidade. Isto seria importante enquanto o evento existir, 

pois caso se deixe de realizar, devem garantir que a sua passagem contribuiu para a criação de uma 

marca, deixando efeitos que perdurem na região. 

O impacto económico e financeiro é sem dúvida o mais notável por todos, pois desde 2009 que a 

abertura de novos negócios na região se tem verificado de forma exponencial, e os já existentes cada 

vez funcionam melhor. 

Para concluir, organizaram-se, de forma resumida, os impactos que cada grupo de entidades 

apresentou durante as suas entrevistas (ver Tabela III – anexo 3). 

5.2 Implicações 

Esta dissertação deixou claro de que os eventos desportivos são uma forma estratégica de promover 

regiões que se encontram a sofrer com a crise económica que se instalou em Portugal. É importante 

contornar essa situação e cada região deverá arranjar forma de se destacar por alguma razão, por 

exemplo, pela sua gastronomia, cultura, ou neste caso, pelo turismo desportivo, como forma de 

atrair visitantes. 

Cada caso é uma situação diferente, e cada região terá de perceber o que melhor se aplica à sua 

condição, e apostar naquilo que acredita, tal como Peniche fez. Nunca desistiram de marcar a sua 

posição como “Capital da Onda” em Portugal, e os resultados estão à vista, tornando-se um caso de 

sucesso da realização de grandes eventos mundiais. 

5.3 Limitações e Trabalhos Futuros 

Durante a realização desta dissertação a principal limitação encontrada foi durante a realização das 

entrevistas, uma vez que nem todas as entidades se mostraram disponíveis e com predisposição a 

responder às questões, como é o caso do Diretor de Marketing da RipCurl, dos restaurantes que se 

recusaram a entrar no estudo, e das entidades que se mantiveram no anonimato. Isto deve-se ao 

facto de se tratar de um assunto delicado e que provoca muitas opiniões diferentes nas pessoas da 
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região, pois há quem seja totalmente a favor e há quem seja totalmente contra, e poucas vezes se 

encontra um meio termo neste tema. 

Para trabalhos futuros sobre este tema, acredito que existam melhorias a fazer, uma vez que não foi 

introduzido o impacto ambiental, apesar de ter sido referido no ponto sobre o impacto social. Seria 

interessante explorar este tópico de análise.  

A existência de proposições para serem testadas também iria enriquecer o estudo, para tentar 

perceber com mais precisão os impactos nas diversas entidades locais. 

Para além disso, considero que a realização de entrevistas no local durante o evento a vários 

espetadores também teria sido um importante contributo para esta análise. 
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7 Anexos 

 Anexo 1 

TABELA I – Impactos dos Mega-eventos vs. Eventos Regulares. 

 

Mega-eventos Desportivos (Grande Dimensão) Eventos Regulares Desportivos 

(Pequena Dimensão) 

Custos associados ao processo de licitação ao evento. Pequenas despesas associadas ao processo de 

licitação (em muitos casos não é necessário). 

Benefícios económicos associados com a evolução de 

infraestrutura recebidos por interesses empresariais 

(particulares), em vez da comunidade de acolhimento 

(público). 

As infraestrutura geralmente já existem. Ocorre 

dentro dos limites de capacidade. 

Licenças para o desenvolvimento de instalações 

normalmente são dispendiosas, e com dívida financeira 

associada. 

A melhoria das instalações (se necessário) 

beneficia desportistas, espetadores e 

administradores. 

Benefícios económicos são dominados por grandes 

empresas e patrocinadores. Os negócios locais vêm 

poucos benefícios comparando com as grandes empresas. 

Meio eficaz de tirar dinheiro dos cofres públicos para 

transferir em interesses privados. 

Comunidade local com mais probabilidade de 

compartilhar os benefícios económicos positivos 

associados com ao evento desportivo. Muito 

menos sobrecarga dos fundos públicos. 

No desenvolvimento turístico os mega eventos têm pouco 

impacto, porque quem se desloca a esses eventos 

demonstram pouco interesse em experimentar o produto 

turístico mais amplo da localidade. 

Os turistas são suscetíveis de visitar a localidade 

mais vezes, e usufruir dos bens e serviços que a 

mesma oferece. 

Imagem de destino: podem perder muito com má 

publicidade, limitações de capacidade, custos financeiros, 

ativismo político e terrorismo. 

A localidade não corre tantos riscos de má 

imagem/publicidade, pois os media não terão 

tanta presença. Grande potencial para o turismo 

desportivo agir como um veículo promocional se 

as oportunidades forem reconhecidas. 

As questões sociais: congestionamento de infraestruturas 

turísticas, muitas vezes associado aos mega eventos. Os 

moradores locais são muitas vezes excluídos da 

participação no evento devido ao custo. Os estilos de vida 

dos locais geralmente são interrompidos por mega 

eventos e questões de segurança. 

Congestionamento das infraestruturas com 

menos probabilidade de acontecer se a escala do 

evento for oportuna à cidade. Maior potencial de 

envolvimento residente local no evento 

desportivo. 

Questões residentes locais: deslocamento ou remoção de 

moradores locais em cidades ansiosas porrentabilizara sua 

imagem. As instalações muitas vezes são desenvolvidas 

em áreas socioeconómicas mais pobres.  

Impacto insignificante sobre os residentes locais. 

Impacto positivo sobre aqueles que optam por 

estar envolvidos. Maiores e melhores níveis de 

acesso local para eventos desportivos. 

Questões políticas: Desporto pode ser utilizado como 

veículo político. 

Falta de dimensão e importância para ser 

utilizado como um veículo de política. 

Elevados custos em segurança e exposição ao risco. Questões de segurança insignificantes. 

Fonte: adaptado de Higham, 1999 
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 Anexo 2 
TABELA II – Caracterização das entidades entrevistadas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Entidade 

Entrevistada 

Pessoa e 

Função 

Data da 

Entrevista 

Forma de 

contacto 

Duração da 

entrevista 

Objetivos 

Câmara 

Municipal de 

Peniche 

Sr. Jorge 

Amador, Vice-

presidente 

14/02/2015 Presencial 1 hora Conhecer o evento RipCurl Pro 

Peniche na perspetiva da CMP, e 

perceber que impactos tem criado no 

concelho de Peniche. 

ESTM Dr. João Paulo 

Jorge, Professor 

e Investigador 

25/04/2015 Presencial 1 hora Conhecer a perspetiva do responsável 

por vários estudos sobre o RipCurl Pro 

Peniche, e respetivos impactos. 

SurfCamp em 

Peniche 

Anónimo 12/03/2015 E-mail Não aplicável Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Surfschool em 

Peniche 

Anónimo 18/03/2015 E-mail Não aplicável Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Surf Lodge John Malqvist, 

Sócio-Gerente 

07/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Surf Castle João Gaúcho, 

Gerente 

07/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Danau Beach 

Bar 

Srª. Rita 

Matias, 

Gerente 

07/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Restaurante em 

Peniche 

Anónimo 14/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Hotel Pinhal Mar 

em Peniche 

Jeffrey 

Almeida, 

Diretor 

14/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Peniche Praia 

em Pêniche 

Luís Almeida, 

Sócio-Gerente 

29/04/2015 E-mail Não aplicável Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Casa das Marés Sr. Vitor 

Laranjeira, 

Sócio-Gerente 

14/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Residencial 

Atlantis em 

Ferrel 

D. Maria, Sócia-

Gerente 

14/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 

Restaurante O 

Pedro em 

Peniche 

Pedro Dias, 

Sócio-Gerente 

14/03/2015 Presencial 30 minutos Entender que impactos tem o evento 

RipCurl Pro no seu negócio e para o 

concelho de Peniche. 
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 Anexo 3 
TABELA III – Resumo dos efeitos negativos e positivos – económico-financeiros; turísticos e sociais 

do RipCurl Pro Peniche 

  

GRUPO ORGANIZAÇÃO DO EVENTO GRUPO NEGÓCIOS SURF GRUPO COMERCIANTES LOCAIS 

EF
EI

TO
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

E 
FI

N
A

N
C

EI
R

O
S 

 

 

 

POSITIVOS 

- Retorno mediático superior a 28 milhões 
em Peniche; 
- Espetador português realizou uma 
despesa média de 23,64€ e o espectador 
estrangeiro cerca de 157,46€; 
- Criação privada de várias ofertas de 
alojamento; 
- Aparecimento de atividades ligadas ao 
mar que gera postos de trabalho e 
receitas para a economia local; 
- Aumento das despesas efectuadas pelos 
visitantes; 
- Aumento dos pequenos negócios; 
- Investimento estrangeiro. 

- Criação de postos de 
trabalho na região; 
 
 - Aumento do investimento 
por parte dos empresários; 
 
- Aumento das receitas 
vindas dos turistas que 
visitam a cidade; 
 
- Consumos em aulas e 
alojamento que podem ir 
dos 200 aos 2.000 euros. 

- Cinco responderam que tem 
desenvolvido economia local; 
- Dois responderam que desenvolveu a 
economia na zona do Baleal/Ferrel; 
- Maior investimento na área por parte 
de estrangeiros; 
- Os negócios já existentes estão a 
funcionar melhor; 
- Aparecimento de novos negócios; 
- Criação de emprego. 

 

NEGATIVOS 

 
- Nenhum identificado 

- Massificação do negócio 
ligado ao surf; 

 
- Nenhum identificado 

EF
EI

TO
S 

TU
R

ÍS
TI

C
O

S 

 

 

 

POSITIVOS 

- Maior procura turística; 
- Diminuição da sazonalidade; 
- Aumento da época turística tradicional; 
- Aumento das escolas de surf que atraem 
praticantes da modalidade 
- Aumento dos espetadores do evento ao 
longo dos anos. 

- Desenvolveu o turismo 
desportivo, de surf; 
- Aumentou o número de 
visitantes; 
- Visita de pessoas de todas 
as nacionalidades; 
- Diminuição da 
sazonalidade 

- Aumento do número de visitantes; 
- Maior procura turística; 
- Aumento das visitas dos praticantes da 
modalidade nos meses de inverno; 
- Diminuição da sazonalidade 

 

NEGATIVOS 

 
- Nenhum identificado 

- Excesso de turistas de surf 
que provoca alguns 
conflitos 

-Desprestigio do turismo de Peniche; 
- Turismo de Peniche tornou-se num 
monoproduto; 
- Prejudicou outras ofertas turísticas. 

EF
EI

TO
S 

SO
C

IA
IS

 

 

 

 

 

 

POSITIVOS 

- Incremento da prática desportiva; 
- Desporto melhorou qualidade de vida; 
- Aumento do nº jovens praticantes de 
surf; 
- Doação dos materiais decorativos à 
CerciPeniche; 
- Maior coesão social; 
- Criação de estágios e formação pela 
CMP; 
- Promoção da imagem do concelho; 
- Imagem de Peniche como um destino 
turístico jovem, criativo, moderno, 
animado e respeitador da natureza. 

- Aumento da visibilidade e 
prestígio internacional do 
concelho de Peniche; 
 
- Criação de postos de 
trabalho para as pessoas da 
região e aumento dos 
contratos de trabalho 
sazonais; 
 

- Introdução de Peniche no mapa 
mundial de surf; 
 
- Publicidade ao concelho de Peniche; 
- Forte aparecimento do concelho nos 
meios de comunicação social; 
 
- Divulgação do concelho pelo mundo; 
 
- Criação de postos de trabalho para as 
pessoas da região e aumento dos 
contratos de trabalho sazonais. 

 

 

NEGATIVOS 

- Alguns transtornos para os moradores 
locais devido à grande afluência de 
pessoas durante o evento; 
- Aumento da pressão em ambientes 
naturais bastantes sensíveis (praia e 
dunas); 
- Aumento do tráfego e 
congestionamento rodoviários. 

- Grande congestionamento 
rodoviário; 
 
 - Aumento das filas nas 
unidades de restauração e 
retalho. 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Anexo 4 
 

Guião das Entrevistas 

Questões comuns a todas as entidades: 

1) Na sua opinião, que impactos teve o evento RipCurl Pro Peniche no concelho de Peniche? 

(económicos, sociais, turísticos – positivos e negativos) 

2) Na sua opinião, o evento tem contribuído para o desenvolvimento turístico da cidade? 

3) O evento tem contribuído para o desenvolvimento da economia local? 

4) Que sectores pensa que têm beneficiado mais com o evento? 

5) Que sectores têm ficado à margem dos efeitos do evento na região? 

6) Caso se deixe de realizar o evento em Peniche, que consequências pensa que se sentiriam 

em Peniche? 

7) O que pode fazer o município de Peniche para melhor rentabilizar este evento? 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Peniche – Jorge Amador 

1) Em que ano surgiu o surf na cidade de Peniche? 

2) Em que ano e porquê a criação da Marca "Capital da Onda"? 

3) Como surgiu o projeto da criação do evento RipCurl Pro em Peniche? 

4) Que motivação levou a criação deste evento em Peniche 

5) Qual o orçamento para o evento? 

6) Que benefícios tem o evento para a Câmara Municipal de Peniche? 

7) Quais as preocupações ambientais no âmbito da preservação das praias e dunas em 

Peniche? 

8) Porquê a criação de um Centro de Alto Rendimento? 

9) O número de visitantes à cidade ao longo do ano aumentou desde o primeiro evento? 

10) Como explica a revolta de muitas pessoas pelo facto da Câmara Municipal de Peniche dar 

tanta importância ao Evento? 

11) Na sua opinião, são estes tipos de turistas de desporto, os chamados "turistas de pé 

descalço" que contribuem para o desenvolvimento da economia local? 

12) Pretendem continuar com o evento em Peniche? 

Professor e investigador na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar – Dr. João Paulo Jorge 

1) Desde o início da realização do evento RipCurl Pro, que tipo de impactos se fizeram sentir em 

Peniche (positivos e negativos)? 

2) Que sectores têm sido beneficiados com a existência do evento e quais não têm sentido 

qualquer efeito? 

3) Que consequências teria o fim da realização deste evento para Peniche? 

 

Restaurantes e Bares – “Restaurante O Pedro”; “DanauBeach Bar”; Restaurante anónimo 
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1) Há quantos anos existe este negócio? 

2) Qual a importância do RipCurl Pro para este negócio? 

3) Que tipo de pessoas procuram este estabelecimento durante o ano e durante o 

campeonato? Idades? Classe social? 

4) De que nacionalidades? 

5) Que tipo de pessoas vêm a este estabelecimento? O amante de peixe ou o amante de surf?  

6) Sente-se uma evolução da afluência de pessoas ao longo do ano desde que se realiza este 

evento em Peniche?  

7) Quanto dinheiro gasta em média cada pessoa? 

8) Os estrangeiros gastam mais do que os nacionais? 

9) Na sua opinião, são estes tipos de turistas de desporto, os chamados “turistas de pé 

descalço” que contribuem para o desenvolvimento da economia local? 

10) O facto de Peniche ter este evento no mês de Outubro tem combatido a sazonalidade do 

negócio? 

11) O alargamento dos horários de mais duas horas após o encerramento durante o fim-de-

semana do evento fez se notar nas receitas do negócio? 

12) Teve de criar mais postos de trabalho devido a afluência de pessoas que vêm ver o evento a 

Peniche? Apenas durante o evento, ou também ao longo do ano? 

Hotéis; Residenciais; Parques de Campismos – “Hotel Pinhal Mar”; “Residencial Atlantis”; 

“Residencial Casa das Marés”; “Peniche Praia – Camping and Bungalows” 

1) Há quantos anos existe este negócio? 

2) Que importância tem o evento para este negócio? 

3) Este negócio depende em muito de turistas que praticam surf? 

4) Que tipo de pessoas procuram este alojamento durante o ano e o campeonato? Idades? 

Classe social? 

5) De que Nacionalidades? 

6) Qual a percentagem de ocupação durante o evento? 

7) Sente-se uma evolução da afluência de pessoas ao longo do ano desde que se realiza este 

evento em Peniche?  

8) Na sua opinião, Peniche é cada vez mais conhecido pelo mundo fora, muito devido a este 

evento? 

9) Quanto dinheiro gasta em média cada pessoa? 

10) Os estrangeiros gastam mais que os nacionais? 

11) Na sua opinião, são estes tipos de turistas de desporto, os chamados “turistas de pé 

descalço” que contribuem para o desenvolvimento da economia local? 

12) O facto de Peniche ter este evento no mês de Outubro tem combatido a sazonalidade do 

negócio? 

13) Teve de criar mais postos de trabalho devido a afluência de pessoas que vêm ver o evento a 

Peniche? Apenas durante o evento, ou também ao longo do ano? 

Surfcamps; Surfshcool – “Surf Lodge”; “Surf Castle”; Surfcamp anónima; Surfshcool anónima 

1) O que levou à criação deste surfcamp/surfschool em Peniche? 

2) Há quantos anos existe este negócio? 
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3) Que tipo de pessoas procuram este estabelecimento durante o evento? Idades? Classe 

social? 

4) De que Nacionalidades? 

5) Este negócio depende em muito de turistas que praticam surf? 

6) As instalações foram pensadas para pessoas que praticam surf? 

7) Existem preços e pacotes para os praticantes de surf? 

8) Na sua opinião, foi o surf que tornou a cidade de Peniche conhecida pelo seu turismo? 

9) O surf na cidade de Peniche veio abrir muitos negócios e criar postos de trabalho? 

 

 


