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Introdução 

A população de surfistas tem crescido de forma acelerada, tendo nos últimos dez 

anos aumentado de 26 milhões (M) para 35M de praticantes (The Economist, 2012). Tal 

número poderá ser explicado pela (r)evolução desta indústria: desde o desenvolvimento 

do comércio de surfwear, à multiplicação de surfcamps e escolas de surf, entre outras 

actividades que ligam a modalidade ao sector turístico (Kampion e Brown, 2003; Rocha, 

2008), e que faz com que se espere que até 2017 este mercado atinja um total de 13,24 

mil milhões de dólares americanos em todo o mundo (Global Industry Analysts, 2011). 

Títulos como “O surf esgotou a ilha” (Vieira, 2010) e “Portugal é o país mais 

procurado entre as pesquisas de surf na internet” (EriceiraMag, 2014) mostram que 

Portugal é cada vez mais uma aposta por parte dos praticantes da modalidade. Surgiu 

assim a curiosidade em saber como estava a ser gerida a comunicação relativa à 

promoção do país como um destino de surf e, embora haja alguma literatura académica 

sobre este tipo de turismo, em Portugal são raros os estudos que se focam na 

comunicação e no seu contributo para o desenvolvimento deste fenómeno.  

Como tal, pretende-se estudar o papel que a comunicação mediática desempenha 

no momento de escolha de Portugal como destino de surf. Apesar de o estudo procurar 

englobar a opção de qualquer local de Portugal para este fim turístico, foi escolhida a 

zona da Ericeira para recolher informações de campo, como ideias e opiniões de turistas 

e locais, pelo estatuto que possui entre todas as praias portuguesas como a Segunda 

Reserva Mundial de Surf. Recorreu-se igualmente a entrevistas a especialistas da área 

da comunicação e turismo, à análise de artigos e conteúdos multimédia de websites 

especializados da modalidade e do sector turístico e   

à consulta de pesquisa bibliográfica sobre o tema. 

Estruturalmente o trabalho é composto por uma nota metodológica, onde estão 

expostos os objectivos que se pretendem alcançar, e as técnicas de recolha e análise de 

informação escolhidas para os concretizar com a devida fundamentação. Segue-se uma 

secção teórica, onde são conceptualizados os conceitos fundamentais para o 

desenvolvimento desta investigação, assim como dados estatísticos e tendências sobre o 

turismo de surf, com alguma exploração do tópico em Portugal, sendo feita a referência 

aos autores e estudos mais pertinentes para o tema em questão. Num terceiro ponto é 

apresentada a análise dos resultados obtidos consoante o objectivo a que pretende 

responder. A discussão dos principais resultados encontrados é feita no quarto ponto do 

trabalho e, por fim, conclui-se o artigo com uma reflexão sobre o que foi percebido pela 

investigação. 
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1. Nota Metodológica 

A pergunta de partida “como pode a comunicação sobre o surf em Portugal 

potenciar a atracção de turistas estrangeiros?” surgiu da necessidade de 

compreender o processo de divulgação desta actividade com fins de promoção turística. 

Para tal, foram definidos os seguintes objectivos de pesquisa gerais: 

 Identificar e analisar as principais fontes de informação e promoção turística sobre o 

surf em Portugal, tanto a nível nacional como estrangeiro; 

 Compreender a importância dos media na escolha de Portugal enquanto destino de 

surf, por parte da comunidade praticante da modalidade; 

 Perceber que esforços estão a ser desenvolvidos em Portugal para divulgar o surf 

enquanto produto turístico. 

Para consolidar e materializar a investigação foi também definido como objectivo 

específico: 

 Reflectir sobre a comunicação da Ericeira como destino de Surf e a evolução do 

turismo local entre os anos de 2009 e 2013, por ser um período que integra os anos 

anteriores e posteriores ao local ser considerado a Segunda Reserva Mundial de Surf. 

Para o cumprimento dos objectivos foi utilizada uma abordagem qualitativa com 

recurso a técnicas de investigação que permitiram “entrar dentro do processo de 

construção social” bem como “descrever e compreender em detalhe os meios através 

dos quais os sujeitos empreendem acções” (Moreira, 2007, p.49).  

Foram usados dados de informação primários e secundários, onde na segunda 

categoria se integram documentos institucionais de cariz público (relatórios e dados 

estatísticos) e produções mediáticas ou audiovisuais (como vídeos e outros registos 

gravados), que segundo Moreira (2007, p.154; p. 166) revelam grande utilidade em 

investigações primárias, ajudando na formulação do problema e na selecção da 

metodologia a usar. Compreendeu-se assim a consulta de dados secundários como:  

 Revisão bibliográfica de artigos académicos e livros de temas semelhantes, 

desenvolvida nos meses de Outubro a Dezembro (essencialmente para um 

aprofundamento do tema e perceber especificamente o que já foi investigado e quais 

os conceitos mais relevantes para o trabalho (Hart, 1998, p. 1)).  

 Relatórios e dados estatísticos do INE e respectiva análise; 

 Clipping de conteúdos (apêndice 3) publicados em websites especializados, que têm 

um papel relevante no mercado de surf e um grande alcance no mundo digital. Após 

uma pesquisa exploratória na internet e uma análise sucinta às páginas de maior 

popularidade (apêndice 1 e 2) optou-se por estudar a plataforma de promoção  
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turística “Portuguese Waves”, as páginas online dos media especializados “Surfer” e 

“Surfing”, o website oficial da Associação Internacional de Surfistas Profissionais (WSL), 

e como websites de promoção de destinos turísticos “Errant Surf Travel” e “Surfer 

Living”. 

  Recorreu-se à elaboração de entrevistas dada a sua capacidade em recolher 

vários pontos de vista de forma flexível de inquiridos estratégicos (Bryman, 2012, p. 470). 

Assim foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a profissionais da área da 

comunicação e do turismo, apresentados na tabela 1, pela sua capacidade de conduzir 

conversas mais complexas com conceitos técnicos através do seu carácter ordenado de 

perguntas abertas.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: elaboração própria 

 

Para complementar o estudo e explorar a percepção do receptor da mensagem 

turística, interessou aplicar entrevistas informais por ser um método de recolha de 

informação mais prático do que a entrevista semi-estruturada para este objectivo 

(Bryman, 2012, p. 234), já que se pretendeu aprofundar a sua opinião e motivos de 

comportamento (Sampieri, Collado e Lucio, 2006, p. 330). Assim foram conduzidas 

entrevistas a três profissionais locais da Ericeira ligados ao mundo do surf (para tentar 

perceber de que modo é que, na sua perspectiva, o local está a ser promovido como 

destino turístico), e aplicado um inquérito de perguntas abertas a quinze surfistas 

Gonçalo Cadilhe 

•  Viajante e autor português. Objectivo de perceber o fenómeno da comunicação de surf na perspectiva 

de quem a produz (crónicas de surftrips)  e de quem a consome (por ele próprio ser surfista turista). 

João Valente  

•  Director da revista "SurfPortugal". Tentativa de compreender qual o papel dos media especializados em 

surf  e das produções noticiosas e audiovisuais no turismo de surf. 

Sofia Barros (Turismo de Portugal (TdP) - "Portuguese Waves") 

• Para saber em que consiste a iniciativa  mencionada e que tipo de resposta está a ter por parte dos 

turistas, que outros esforços estão a ser desenvolvidos / apoiados pelo Turismo de Portugal para 

divulgar internacionalmente o surf como produto turístico. 

Susan Costa 

• Divisão de Turismo, Cultura e Desporto da Camâra Municipal de Mafra. Descobrir que tipo de estratégias 

são usadas para divulgar a Ericeira como destino de surf e de que modo a modalidade tem contribuído 

para o turismo do local. 

Tabela 1: Entrevistas Semi-Estruturadas 
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turistas pertencentes a grupos distintos, que se encontravam na área da Ericeira (para 

compreender como tomaram conhecimento de Portugal como destino para a prática de 

surf, e que aspectos comunicacionais influenciaram este processo). Os inquéritos foram 

preenchidos anonimamente e devolvidos pelos surfistas. 

A análise das entrevistas e dos restantes dados recolhidos foi essencialmente 

qualitativa, sendo que houve cuidado no tratamento da informação em todas as fases de 

análise da investigação. A informação conseguida através dos inquéritos foi organizada 

em Word Clouds, que é uma forma de visualização de texto em que as palavras mais 

frequentes são destacadas ao serem mais proeminentes na representação (McNaught e 

Lam, 2010, p.630), tendo-se recorrido à aplicação Wordle para o exercício. 

Uma vez que foi dada prioridade à qualidade de informação obtida e de que cada 

resposta valeu por si própria, a amostra deste trabalho é uma amostra não probabilística, 

não se procurando encontrar uma representatividade em termos extensivos (Espírito 

Santo, 2010, p. 31). O trabalho foi executado sob compromisso de honrar as fontes de 

informação consultadas, tratando-as com respeito e honestidade, não reproduzindo 

conteúdos sem uma autorização prévia e sem adulterar os seus significados. Serão 

sempre tomadas precauções no sentido de informar qualquer participante do âmbito, 

objectivo e condições de realização do trabalho dando a opção de querer ou não 

contribuir para a investigação. Do mesmo modo, foi garantido o anonimato de identidade 

dos indivíduos inquiridos sempre que requerido pelos mesmos (Moreira, 2007, pp. 147 e 

148). 

As etapas de investigação foram desenvolvidas nas seguintes fases: 

Tabela 2: Calendário das etapas de investigação 

Actividade Meio Período 

Revisão bibliográfica Digital. Outubro – Dezembro 2014. 

Pedido e agendamento de 

entrevistas 

Via email. Novembro – Dezembro 2014. 

Clipping Digital. Março 2015. 

Entrevistas a especialistas Pessoalmente, via 

email e Skype. 

Fevereiro – Abril 2015. 

Entrevistas informais e Inquéritos Pessoalmente. Março 2015. 

Fonte: elaboração própria 
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2. Comunicação e o Turismo de Surf em Portugal: dos 

conceitos à corrente teórica 

Neste ponto serão abordados os conceitos de comunicação, marketing e turismo mais 

relevantes para o trabalho. Serão também expostos os dados mais pertinentes sobre o 

turismo de surf em Portugal, de modo a contextualizar da melhor maneira possível o tema 

da investigação. Toda a informação será recolhida através de artigos científicos 

publicados, livros e notícias.  

Após ter sido elaborada uma pesquisa de trabalhos aos académicos portugueses que 

abordassem o turismo de surf, foi encontrado apenas um trabalho (Vieira, 2015), que 

explorou a afirmação da vila da Nazaré através do marketing territorial, abordando o 

fenómeno do surf para o efeito. Os restantes contributos portugueses focavam-se 

essencialmente nos perfis dos praticantes (Gonçalves, 2012; Reis, 2012), impactos 

sociais e ambientais do fenómeno (Pereira, 2010) ou mesmo, na criação de rotas 

turísticas ou potenciais planos de negócio (Santos, 2011; Silva, 2012). A nível 

internacional é o estudo de Ponting (2009), que procurou entender de que modo os 

surfmedia ou a comunicação social temática de surf idealizam o espaço turístico do surf, 

que mais se aproxima do âmbito do presente trabalho. 

 

2.1 O Turismo e o Desporto 

 Existem diversas tipologias de turismo e de turistas, e estas podem ser definidas 

classificando as motivações que levam um indivíduo a viajar. Entre muitas categorias 

existe o turismo desportivo cujas motivações podem incluir a intenção de “escape”, “auto-

descoberta”, “interacção social”, entre outras (Crompton, 1979). 

 Certas actividades são simultaneamente de cariz desportivo e turístico e é neste 

ponto de encontro que surge o conceito de turismo desportivo e que procura aliar o lazer 

à prática de desporto (Pigeassou, Bui-Xuan e Gleyse, 2003; Ritchie e Adair, 2004, p. 9). 

Gibson (1998) defende que este tipo de turismo tem de integrar uma deslocação da 

residência do indivíduo com o fim de participar numa actividade de desporto recreativa ou 

de competição, de observar uma modalidade desportiva ou de visitar uma infra-estrutura 

desportiva (como um estádio, pavilhão ou parque aquático, por exemplo). 

 Dito isto, é possível de fazer distinções relativamente ao tipo de turista, que pode 

viajar para praticar desporto (em competição ou como recreação) ou viajar para assistir a 

um espetáculo desportivo (Hall, 1992). De notar também a diferença entre turismo de 

desporto – quando a prática de desporto é a principal motivação para a viagem – de 

desporto turístico – quando o desporto é encarado como uma acção secundária 

(Gammon e Robinson, 2003). 
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 Cada vez mais o turista pondera as ofertas desportivas de um destino para fazer a 

sua escolha e, como tal, as regiões têm feito esforços para identificar as actividades 

desportivas passíveis de serem realizadas nas localidades de modo a atrair potenciais 

praticantes (Lança, 2003, p. 54). Os próprios recursos naturais da região potenciam o 

desenvolvimento do desporto (mar e serras potenciam as modalidades náuticas e de 

escalada respectivamente, por exemplo). Prevê-se ainda que as futuras gerações sejam 

portadoras de outros hábitos desportivos, mais activas que as gerações anteriores, mais 

atraídas pelos factores de “imprevisibilidade” e “risco” e mais interessadas em actividades 

que promovam o espírito de grupo e convívio (Lança, 2003, p. 67; Marivoet, 1998). 

 

2.2 O Turismo de Surf 

O turismo de surf, que se enquadra no turismo desportivo, tem ganho destaque 

dada a sua dimensão como fenómeno social, ambiental e económico (Buckley, 2002a). 

Para Fulcker (2003, p. 7) a prática do surf torna-se turismo assim que é realizada uma 

deslocação, que inclua no mínimo uma noite de estadia, para destinos nacionais durante 

um período não superior a seis meses, ou viagens com destinos internacionais por um 

período que não exceda os 12 meses, para a prática da modalidade de surf, sendo esta a 

motivação primária para a selecção do destino, e onde surf é entendido como o acto de 

apanhar uma onda do oceano em cima de uma prancha (Kampion e Brown, 2003, p. 23). 

Assim é possível afirmar que este não é um turismo de massas, mas sim um nicho de 

mercado sólido e em crescimento (Cadilhe, 2003). 

 É possível distinguir dois tipos de turismo de surf (Buckley, 2002b): a “viagem de 

surf recreativa”, onde o surfista planeia independentemente a sua viagem, utilizando 

transporte e material técnico próprio, pernoitando em alojamentos modestos ou tendas, e 

o “turismo de surf comercial”, onde o surfista opta por um pacote turístico que inclua 

todos os aspectos logísticos da viagem, despendendo um maior valor monetário que o 

surfista da primeira categoria; em 2007, havia já 112 países que disponibilizavam pacotes 

turísticos de surf, ou pelo menos alguma informação sobre o tema para os praticantes 

que visitavam o país. No entanto, é de notar que em ambos os casos o turista de surf é 

primeiramente surfista e só depois turista (Ponting, 2008, p. 73). 

 Estando esta modalidade dependente da energia do oceano, existe no seio da 

comunidade surfista a crença da procura da onda perfeita, que mostra a vontade e 

disponibilidade do surfista em participar em viagens para que a possa encontrar (Dolnicar 

e Flucker, 2003; Ponting, 2005). Este fenómeno tornou-se parte do espírito da 

experiência de surf ao ponto dos surfistas serem classificados como uma tribo nómada 

que percorre o planeta em busca de ondas e que partilha alguns aspectos de culto da 
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modalidade, considerando algumas praias referências quase sagradas (Moutinho, 

Dionísio e Leal, 2007; Young, 1983, p. 189), e dada esta ligação, muitas vezes os 

testemunhos de experiências destas viagens são divulgados no grupo através do “word-

of-mouth” (Calhoun, 2009). 

 Outro factor impulsionador destas “peregrinações” são os conteúdos difundidos 

pelos surfmedia, que, com a projecção de certas imagens, influenciam o imaginário do 

surfista, fazendo-o ter uma imagem pré-concebida do local (Borden, 2005; Ponting 2009; 

Preston-Whyte, 2001). Estes conteúdos incluem filmes cinematográficos, vídeos, 

imagens e relatos de surfistas profissionais que promovem temáticas de aventura e 

descoberta, onde os elementos mais preconizados são as ondas perfeitas, o “uncrowded” 

(poucos surfistas dentro de água) e os ambientes naturais e exóticos, e que por sua vez 

motiva a venda de mais revistas, surf tours e surf merchandising (Ponting, 2009). 

 Cada local é único mas, no entanto, é possível discriminar alguns factores comuns 

à grande maioria dos destinos de surf (Hull, 1976), nomeadamente a qualidade e 

consistência da onda local, os acessos públicos facilitadores à praia ou linha de costa, a 

receptividade dos habitantes locais à prática da modalidade e aos surfistas, o clima 

(temperatura da água), e a divulgação da actividade de forma a cativar a comunidade de 

surfistas (seja através dos media, de outros turistas de surf ou de outros habitantes locais 

que tenham conhecido em viagem).  

 Apesar da imensa linha de costa, é necessário um conjunto de características 

naturais específicas para que sejam reconhecidas a um local boas condições para a 

prática de surf, como o declive do fundo do mar, baixios de areia, orientação e tamanho 

da ondulação e intensidade e direcção do vento (Mach, 2009, p. 28). Como a onda é o 

elemento decisivo na ponderação do surfista ao escolher entre possíveis destinos de surf, 

em alguns locais, as autarquias tentaram manipular a tipografia oceânica no sentido de 

formar recifes artificiais para criar novos locais favoráveis à modalidade do surf (De 

Alessi, 2009). Iniciativas deste género constituem oportunidades de desenvolvimento 

turístico e impulsionador económico para as localidades (Bicudo e Horta, 2009). 

 

2.3 O Marketing de Turismo 

O sector turístico envolve uma combinação de produtos tangíveis e intangíveis: 

um parque nacional, por exemplo, é uma combinação de infra-estruturas (como hotéis, 

transportes e lojas) envolvidas num plano físico (montanhas e rios). Todo este pacote de 

produtos tangíveis e intangíveis é interpretado pelo turista como uma experiência 

(Hudson, 2008, p. 9) e, consequentemente, representa o núcleo do produto turístico 

que integra todos os momentos desde a saída do consumidor até ao seu regresso a 
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casa. Neste sentido, produto turístico é sinónimo de oferta turística uma vez que esta é 

entendida como a disponibilização aos viajantes de todos os serviços das empresas que 

actuam no sector do turismo (Lage e Milone, 2000, p. 36; Madeira, 2010, p. 11), enquanto 

que a procura turística engloba a quantidade de bens e serviços turísticos desejados 

pelos consumidores num dado período de tempo e a um determinado preço. 

O marketing é um elemento muito útil para o sector de turismo por ser um 

processo de gestão que consiste na identificação, antecipação e satisfação dos desejos e 

necessidades dos clientes (Alves e Bandeira, 2005, p. 220), e mais especificamente, o 

marketing de turismo que compreende uma pesquisa e análise das necessidades e 

expectativas dos turistas, cooperando com organismos locais, regionais, nacionais ou 

internacionais visando a satisfação das mesmas (Madeira, 2010, p. 23). Pertinente para o 

trabalho será também reconhecer a importância do marketing dos destinos, que 

incorpora todos os elementos tangíveis e intangíveis do local bem como os seus agentes 

culturais e sociais na gestão do produto turístico (Cooper, Gilbert, Wanhill e Fletcher 

2001, p. 257). 

Dada a complexidade do mercado actual, a adoptação de uma abordagem que 

vise a criação e manutenção da satisfação de visitantes, optimizando todas as atracções 

no sentido de prestação eficaz de bens e serviços, permite ao destino afirmar e 

diferenciar-se das restantes ofertas turísticas (OMT, 2003). Este modelo de abordagem 

deverá auxiliar-se das diferentes vertentes do marketing (Lindon, Lendrevie, Lévy, 

Dionísio e Rodrigues, 2004): o marketing de estudos (avaliação e análise do mercado), 

marketing estratégico (planeamento de estratégias de actuação), marketing operacional 

(execução das estratégias elaboradas no marketing estratégico e que inclui o marketing 

mix - conjunto de variáveis que a empresa pode manipular no sentido de influenciar 

directamente as escolhas do consumidor, como o preço, produto, distribuição e promoção 

(Alves e Bandeira, 2005, p. 226), e mais recentemente o marketing relacional 

(envolvimento entre a organização e os seus consumidores enquanto indivíduos com 

vontades próprias e necessidades específicas (Madeira, 2010, p. 20)). 

Ao desenvolver uma estratégia de marketing turístico, esta deverá seguir os 

pressupostos de qualquer plano de marketing, numa tentativa de minimizar riscos de 

investimento devidos à dinâmica dos mercados (Lindon et al., 2004; Madeira, 2010, p. 

38): deverá começar-se por uma leitura e análise dos mercados e dos factores externos 

e internos a este que possam influenciar o sector turístico (Baptista, 2003), à qual se 

segue a definição de objectivos estratégicos que podem ser ao nível de organizações 

nacionais e locais de turismo ou ao nível de empresas turísticas (Couto, Faias e Faias, 

2009, p. 108). A terceira etapa deverá consistir na segmentação do mercado e na 

identificação dos segmentos que mais interessam à organização, com base em variáveis 
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sociodemográficas (idade, género, nacionalidade e rendimentos, por exemplo) e 

específicas de turismo (tempo de estadia, alojamento, motivação de deslocação, entre 

outras) (Morrison, 1996). Será igualmente importante definir a estratégia de 

posicionamento do destino que é desenhada com base no que os visitantes esperam 

encontrar, nas potencialidades de atracção do local e do próprio posicionamento dos 

destinos concorrentes, e assim o produto turístico poderá diferenciar-se pela 

acessibilidade dos preços praticados, pela dotação ao destino de qualidades 

suficientemente distintivas e importantes para o turista ou pela concentração dos esforços 

para satisfazer todas as necessidades de um determinado segmento de mercado 

(Madeira, 2010, p. 42), sendo que os últimos dois pontos serão os mais úteis ao turismo 

de surf. Por fim interessará a aplicação do marketing mix em que importa ponderar 

sobre quais as variáveis mais proeminentes para o plano (Lindon et al., 2004) e 

consequente avaliação que integrará uma monitorização de novas tendências de 

mercado e a análise de resultados da organização e do próprio destino. 

É essencial para qualquer organização saber qual a melhor forma de fazer o seu 

produto chegar até ao consumidor, apesar de no contexto turístico serem as pessoas que 

se deslocam até ao destino (Hudson, 2008, p. 218). Consoante as características do 

segmento que se pretende atingir, pode-se escolher entre canais de distribuição 

directos e indirectos, estes últimos com recurso a intermediários que podem ser: 

agências de viagens (pacotes turísticos personalizados), operadores de tours (pacotes 

turísticos que cobrem todos os serviços (Hudson, 2008, pp. 220 - 225)) ou ainda canais 

especializados que orientam a sua actividade para segmentos de mercado específicos 

(Couto et al., 2009). Actualmente as próprias organizações apresentam uma 

multiplataforma de distribuição, disponibilizando a compra online dos seus serviços e 

produtos, não obstante os canais indirectos continuam a exercer grande influência sobre 

alguns mecanismos de mercado dada a capacidade de gerir os preços de pacotes 

turísticos, de orientar os consumidores para certos destinos em detrimento de outros e 

pelo poder de aconselharem os turistas a optar pelos programas que pretendem 

comercializar (Madeira, 2010, pp. 71 - 74). 

Mas mais importante que distribuir o produto turístico é saber comunicá-lo 

promovendo as suas atrações turísticas e a sua identidade cultural. A comunicação 

turística abrange toda a comunicação que se desenvolve no âmbito das relações de 

turismo, formal ou informalmente, e tem como principais funções dar a conhecer o 

destino ao público, fazer com que o real ou potencial turista se sinta seduzido pelo 

destino persuadindo-o a optar pelo mesmo e divulgar continuamente informação sobre o 

local para relembrar o visitante que este continua a ser um destino turístico de eleição 

(Baldissera, 2010, p. 12; Marujo, 2012, p. 56). A comunicação pode marcar a diferença e 
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tornar o destino único na percepção do turista, mas o êxito desta depende do modo como 

as mensagens são comunicadas e da escolha dos canais de comunicação para as 

transmitir (Ruschmann, 2001, p. 43). Para tal, uma organização recorre ao seu mix de 

comunicação que pode ser entendido como o conjunto de instrumentos de comunicação 

disponíveis para realizar campanhas promocionais. São exemplos a publicidade, as 

relações públicas, o marketing directo, a promoção de vendas, os patrocínios, o 

merchandising, a força de vendas e o webmarketing (Lindon et al., 2004; Ribeiro, 2009, p. 

141), ao que Hudson (2008, p. 320) acrescenta o word-of-mouth (WOM). O WOM 

compreende a comunicação que o consumidor exerce enquanto emissor independente 

do vendedor e é considerada uma das fontes de promoção mais credíveis; quando o 

conteúdo da mensagem é difundido pela internet pode ser entendido por electronic-WOM 

(Brow, Broderick e Lai, 2007; Yang, Wang e Lai, 2012).  

Um plano de promoção pode ser ainda destinado directamente ao consumidor 

final de modo a atraí-lo para os canais de distribuição do produto (estratégia pull), ou 

dirigido aos canais de distribuição para que estes despertem vontade no potencial turista 

de consumir o produto (estratégia push), sendo que o conteúdo da mensagem 

promocional pode ser de carácter emocional, racional ou moral (Madeira, 2010, pp. 78 - 

79). 

 

2.4 A Comunicação na decisão do Turista 

O principal papel da comunicação no turismo é influenciar comportamentos. O seu 

público é vasto e para além de incluir todos os consumidores também deve lidar com 

líderes de opinião como jornalistas ou escritores de viagens, e ainda organizações com 

algum poder de influência no setor do turismo, nomeadamente agentes de viagens e 

operadores turísticos, departamentos governamentais nacionais e locais, entre outros 

(Santos, 2012, p. 12). Deste modo deverá recorrer-se a um media mix capaz de 

concretizar todos os objectivos propostos pela organização. Para tal, é possível 

combinar, numa estratégia de comunicação, o uso de meios de comunicação tradicionais 

(como a imprensa escrita e conteúdos televisivos, por exemplo) e não tradicionais (alguns 

exemplos são a internet e dispositivos electrónicos) (Hudson, 2008, p. 335). 

Segundo Marujo (2008, p. 11) o turismo é considerado uma das maiores 

seduções dos tempos modernos e deste modo é algo que o indivíduo quer consumir. Os 

meios de comunicação alimentam este fenómeno ao difundirem imagens de destinos 

paradisíacos para serem apreciadas pelo consumidor. O turismo é assim uma indústria 

de representações criadas pela comunicação e projectadas pelos media. Os meios de 

comunicação têm o poder de manipular a decisão do turista relativamente à escolha do 
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destino simplesmente pela forma de como apresentam a imagem desse local (Marujo e 

Cravidão, 2012, p. 282), porque um destino turístico é, no fundo, uma mensagem utópica 

arquitectada com o intuito de criar necessidades no consumidor. 

No entanto, há factores mais factuais que pesam na seleção de um destino, 

nomeadamente a informação veiculada pelos media ou fontes online que o turista 

considera fidedignas. Estas constituem a percepção visual e auditiva dos potenciais 

visitantes e como tal, a comunicação turística de destinos deve ser moldada de modo a 

apelar aos sentidos do Homem (Marujo, 2012, p. 57). A informação online tem a 

vantagem de se conseguir focar em determinados segmentos de mercado (recurso a 

bases de dados de consumidores), de ser grátis e continuamente acessível e de 

promover interacção entre turistas e/ou entre o turista e a organização (Hudson, 2008, 

pp. 341 - 342). Nesta categoria destacam-se os blogs de viagens, que contêm 

informações úteis de viagens partilhadas pelos próprios viajantes. 

 

2.5 A Promoção do Surf em Portugal 

 Tendo superado as receitas económicas do ano de 2013, o turismo é um dos 

sectores estratégicos do país (Visão, 2014). Existem diversas entidades que intervêm 

directamente neste ramo em Portugal, podendo ser públicas ou privadas e nacionais ou 

regionais (Madeira, 2010, p. 44 e 45). Segundo o website do próprio órgão, o Turismo de 

Portugal é a “Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção, valorização e 

sustentabilidade da actividade turística” e cuja missão é, entre outros pontos, “coordenar 

a promoção interna e externa de Portugal como destino turístico”. No Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT) estão identificadas as principais tendências e propostas 

estratégicas para o turismo português, e no documento que dita os objectivos de 2013 a 

2015 são destacados 10 produtos turísticos, entre os quais o turismo náutico: 

“desenvolver o turismo náutico nos segmentos da náutica de recreio e do surfing, 

qualificando as infra-estruturas para responder a uma procura crescente e dinamizando 

as actividades conexas” (PENT, 2013, p. 19). Entenda-se por náutica de recreio o 

conjunto de experiências relacionadas com desportos náuticos (vela, windsurf, surf, 

mergulho, entre outros) como forma de lazer e entretenimento (Turismo de Portugal, 

2006).  

 O Turismo de Portugal (TdP) aponta para este produto factores de competividade 

como: a linha de costa com especial interesse dada a sua diversidade e valor natural, 

paisagístico e cultural, os 800km de costa do continente bem como ilhas capazes de 

garantir condições para a prática de surf 365 dias por ano, a Ericeira como segunda 

reserva mundial de surf, Peniche enquanto palco de um dos maiores eventos 
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internacionais de competição de surf, Nazaré com o recorde mundial de grandes 

ondas (categoria tow-in), a Figueira da Foz com a onda (direita) mais comprida da 

Europa, entre outros (PENT, 2013, p. 19). No entanto, cada autarquia tem competências 

para desenvolver um plano de desenvolvimento de produto turístico para o seu próprio 

território (Madeira, 2010, p. 44).  

 Na sua estratégia de produto, o PENT distingue quatro classificações para o 

estado de desenvolvimento do produto por região (consolidado, em desenvolvimento, 

complementar ou emergente) e a categoria de turismo náutico é apresentada como 

emergente no Centro e Norte e em desenvolvimento nas regiões mais a Sul e nos 

Arquipélagos (apêndice 4) mas é visto como necessário em todas as regiões divulgar a 

oferta do produto. Assim, o TdP afirma que um dos objectivos apontados até 2015 será 

também o desenvolvimento da promoção e distribuição na Internet, “reforçando a 

funcionalidade dos portais (…), potenciando as redes sociais e plataformas móveis”, 

“fomentar a interação com o turista através da gestão de comunidades virtuais”, bem 

como “criar sistemas de gestão de relação com o cliente” (PENT, 2013, p. 42 e 49). 

 Um dos projectos no âmbito da promoção internacional do surf em Portugal, 

apoiado pelo TdP tem o nome de “Portuguese Waves”, e cuja plataforma online permite 

aceder a um guia interactivo de praias da costa portuguesa, ao projecto vídeo que 

conta com a colaboração do surfista norte-americano Garrett McNamara ao explorar 

diversos spots de surf por todo o país e à oferta de uma viagem de regresso paga aos 

surfistas que se tenham dirigido a Portugal e não tenham encontrado condições 

favoráveis para a prática de surf, segundo o regulamento imposto (apêndices 5, 6 e 7 

respectivamente). Em 2013 foi também apresentado o projecto “SurfinPortugal” (apêndice 

8) que promove o conceito das carrinhas “pão de forma” para a realização de surftrips 

entre a região da Nazaré e Sagres (Pólo de Competividade e Tecnologia, 2013).   

 Os eventos internacionais de competição de surf são também um factor de 

projecção internacional que ao receberem cobertura mediática promovem 

simultaneamente o destino e a modalidade (Tourism New South Wales, 2009, p. 15). A 

escolha de um local para a realização de campeonatos internacionais consagra esse 

destino como um destino de surf por excelência (Flucker, 2003). No ano de 2014, 

Portugal recebeu cinco grandes provas internacionais de surf, nomeadamente duas de 

qualificação para o circuito mundial (nos Açores e em Cascais), a penúltima etapa do 

circuito mundial feminino e masculino (em Cascais e Peniche respectivamente), e a final 

do campeonato mundial de juniores (na Ericeira) (Jornal I, 2014; SurfPortugal, 2014). 

Um estudo levado a cabo pela EUROSIMA (2006) revela que quando perguntado 

que região europeia recebe campeonatos de surf, a Ericeira é o segundo nome mais 

mencionado mas existem outros locais em Portugal que são palco de eventos 
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internacionais de grande mediatização como Peniche, Cascais e Açores. Mais 

recentemente o Bloom Consulting Country Brand divulgou que Portugal foi o país do 

mundo mais procurado na internet, entre Junho de 2013 e Junho de 2014 quando o tema 

versava sobre surf (Marketeer, 2014). 

 

3. Comunicação de Portugal como destino de Surf: análise de 

resultados 

Este ponto centra-se na observação dos diversos factores que permitem 

compreender como Portugal está a ser comunicado como destino turístico de surf. Para 

tal, é apresentada a descrição dos principais resultados conseguidos pelo clipping dos 

conteúdos multimédia e notícias, pelas entrevistas semi-estrutaradas e informais e 

também pelos inquéritos aplicados. A informação encontra-se organizada consoante o 

objectivo de investigação a que pretende responder. 

3.1 As fontes de informação turística sobre o surf em Portugal 

A fim de averiguar quais são as melhores fontes de informação para quem procura 

informação para a prática do surf em Portugal, foi perguntado aos vários especialistas 

entrevistados qual a sua opinião sobre a questão.  

Gonçalo Cadilhe destaca como as fontes mais fiáveis os “websites internacionais 

idóneos, que não têm interesse nenhum em promover um destino ao invés de outro” (já 

que o seu único objectivo é o de ser considerado fiável e manter a boa reputação), e 

também as revistas especializadas que fazem, com base na avaliação de profissionais, 

comparação de critérios entre picos (factor tubarão, factor consistência de ondas, 

entre outros): “este género de tabelas também são bastante comuns e os surfistas vão 

por aí” (apêndice 13, questão 9). Decorrente da sua experiência, Cadilhe fala ainda de 

fontes como o Google (e respectivos links patrocinados), guias de surf com informação 

técnica bastante detalhada por região (como o Guia StormRiders, por exemplo), as 

páginas das entidades de turismo de cada país ou “publicidade institucional” (resultado 

do desejo da internacionalização do produto turístico do surf), e por fim, como um dos 

veículos de informação mais importantes e fidedigno, fala na partilha de experiências 

entre os próprios surfistas (apêndice 13, questão 3).  

O ponto de vista de Gonçalo Cadilhe é partilhado, em parte, também por João 

Valente, que defende que a melhor fonte de informação para este tipo de pesquisa, numa 

primeira fase, são os websites de surf genéricos de maior dimensão digital e, numa 

segunda fase, uma pesquisa mais aprofundada sobre o local pretendido nos websites de 

surf de consulta regular do próprio utilizador. O director da SurfPortugal considera ainda 
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que, websites como o Wannasurf (“atlas de spots de surf”) ou o TripAdvisor podem ser 

úteis para averiguar o que é dito sobre o local em concreto. Também o Google e os 

websites locais foram referidos (apêndice 14, questão 4). 

Na perspectiva do Turismo de Portugal, o website Portuguese Waves em conjunto 

com plataformas como o visitportugal.com, é a melhor fonte para encontrar informação 

sobre o tema (apêndice 15, questão 13). No global, todos os especialistas entrevistados 

referem websites temáticos sobre surf, como as melhores fontes de informação para 

quem deseja saber mais sobre Portugal como destino turístico para a prática da 

modalidade, apesar de serem referidas características distintas em cada um deles. 

Do mesmo modo, interessou saber quais foram, de facto, as fontes de informação 

mais usadas por alguns dos surfistas turistas que se deslocaram até Portugal no mês de 

Abril e, para tal, foi-lhes perguntado onde procuraram a informação sobre Portugal para 

preparar a sua viagem. 

 

Ilustração 1: WordCloud referente à pergunta 7 do Inquérito a surfistas turistas 

 

Fonte: elaboração própria via Wordle 

 

Conforme o representado na Ilustração 1 as fontes de informação mais consultadas 

pelos surfistas turistas abordados foram o Google (maior expressão), seguido o website 

Wannasurf e de guias como o StormRiders (especializado em viagens surf) e Lonely 

Planet (especializado em viagens). Também os amigos e família (WOM) foram 

identificados como fontes de informação consultadas por vários surfistas turistas 

entrevistados. Por fim, e referente às pesquisas feitas através do Google, as expressões 

“surfspots” e “surfschools” seguidas da palavra “in Portugal” foram usadas como códigos 

chave para a procura de informação útil. 
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3.2 Os media na escolha de Portugal como destino turístico de 

surf 

Segundo João Valente, o objectivo geral de qualquer publicação especializada é ser 

um ponto de referência e de conexão para pessoas com diferentes visões sobre um 

interesse comum, e também “fazer a divulgação das várias actividades e formas que as 

pessoas têm de vivenciar uma determinada experiência”. No caso concreto de uma 

revista de surf, o desafio passa por abordar todo o tipo de experiências, seja através da 

competição, aventura ou lifestyle (apêndice 14, questão 1).  

Apesar de, na opinião de Gonçalo Cadilhe, as revistas de surf serem um dos poucos 

sectores que não está a ser afectado pela crise da comunicação social nem do papel 

(apêndice 13, questão 2), João Valente defende que cada vez há uma menor procura da 

informação em papel, já que o consumo de informação é feito maioritariamente via online 

(com especial destaque para as redes sociais) e como tal, uma das estratégias para 

acompanhar esta tendência é a publicação de conteúdos de modo a que haver um 

equilíbrio entre o que o leitor quer ver e o que precisa de saber, procurando sempre 

temas e assuntos intemporais, para evitar saturar o leitor com repetição de temas: “as 

reportagens de campeonatos desapareceram das revistas praticamente, porque quem 

está interessado no mundo dos campeonatos tem tudo online, não é numa revista que o 

vai encontrar a menos que tenhas ali um enquadramento diferente” (apêndice 14, 

questão 2). Assim, as revistas de surf procuram essencialmente dar fotografias de alta 

qualidade, “tendo sempre em mente que as pessoas que se interessarem em ver aquilo 

vão estar a olhar para aquilo com mais tempo e vão estar de facto a aproveitar”, mas 

também artigos de análise “bem fundamentados, inteligentes, bem escritos e bem 

argumentados que façam pensar e que exijam algum tempo de dedicação” e alguns 

exclusivos “de sessões especiais em sítios pouco vistos ou pouco conhecidos” (João 

Valente, apêndice 14, questão 2). 

O objectivo último de um evento de surf, que está directamente dependente da 

qualidade das ondas, é criar a consciencialização da existência do local onde este é 

realizado. João Valente defende que a criação de uma boa rede de media partners é 

fundamental na organização de um evento deste género, de forma a preparar para o pior 

cenário possível, que neste caso será a não existência de ondas. Apesar de estes terem 

como obrigação garantir a informação verdadeira, poderão atenuar os factores menos 

positivos da história: “se as ondas estão perfeitas e bonitas a história está lá, e nem é 

preciso contar muito porque a maior parte do interesse das pessoas já está garantido à 

partida, mas se isso não acontece, todas aquelas histórias adicionais que num dia com 

boas ondas passam a secundárias neste caso passam a principais, portanto a função de 
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um bom media partner será identificar os pontos de interesse que o evento tem para além 

da qualidade das ondas, devendo gerar sempre bons conteúdos independentemente das 

condições do mar” (apêndice 14, questão 3). Outra solução sugerida pelo director da 

revista, poderá ser a difusão de clips promocionais com os melhores atractivos da região 

em causa (surf e outras actividades turísticas incluídas), numa tentativa de massificar a 

informação transmitida (através do canal que transmite o evento e dos websites criados 

para o efeito). 

É possível de afirmar que a par das conversas entre surfistas, também as revistas 

especializadas em surf estimulam o sonho da busca das ondas perfeitas, já que “têm pelo 

menos em cada número uma reportagem de viagens, quando não acontece mesmo o 

número exclusivamente dedicado às viagens”. Também os eventos, como o campeonato 

do mundo de surf que é um campeonato itinerante (ou seja, várias etapas ao longo do 

mundo), ajuda a que o surfista saiba onde as boas ondas de surf estão (Gonçalo Cadilhe, 

apêndice 13, questão 2). 

Reconhecido o contributo de conteúdos publicados nos media especializados na 

promoção de um local para a prática de surf, tornou-se pertinente averiguar nestes a 

presença de Portugal. Foi realizado clipping (apêndice 12, tabela 7) nas publicações 

online das revistas Surfing Magazine, Surfer e no website oficial do WSL. Observou-se 

que: 

 Os conteúdos dividem-se entre vídeos de sessões de surf e notícias, por vezes 

acompanhadas por galerias de fotos referentes ao tema ilustrado; 

 A maioria dos protagonistas são figuras internacionais conhecidas no mundo do 

surf; 

 De entre todos os locais identificados Peniche é o que recebe mais menções; 

 Das 37 notícias recolhidas, 15 são relativas a competições oficiais enquanto as 

restantes 22 mostram vídeos de sessões de surf realizadas em Portugal e 

comentários e imagens de Portugal como destino turístico. 

Para verificar a percepção dos leitores relativamente a este tema, foi perguntado ao 

grupo de turistas surfistas entrevistados se se recordavam de alguma referência de 

Portugal em algum médium. Apesar da maioria dos entrevistados confessar que não, 

cinco dos quinze surfistas turistas admitiram recordar-se, associando as presenças a 

vídeos, a competições e a rankings, principalmente no meio online e em canais como as 

revistas especializadas e o website da WSL (World Surfing League). O nome de Nic Von 

Rupp, surfista português, foi também mencionado por aqueles que se recordavam de 

referências a Portugal nos media. 
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Ilustração 2: WordCloud referente à pergunta 4 do Inquérito a surfistas turistas 

 

 

Fonte: elaboração própria via Wordle 

 

3.3 A divulgação do produto turístico de surf em Portugal 

Considerado o melhor país europeu para a prática de surf pelo TdP (apêndice 15, 

questão 9 e 11) e por João Valente (apêndice 14, questão 6), Portugal oferece a quem o 

visita uma grande diversidade de ondas de qualidade num pequeno espaço geográfico, 

um clima ameno e outros atractivos para além do surf no âmbito da cultura e 

gastronomia. É neste sentido, que o director da revista SurfPortugal sugere a inclusão de 

todos os factores que possam complementar a experiência de visita a Portugal, ao 

pensar a estratégia de promoção para este produto turístico: “é um tiro no pé focalizar 

toda a atenção no surf, principalmente quando temos tanto para oferecer (…). As 

pessoas vêm para cá viver a sua experiência de surf, não vêm cá para participar em 

campeonatos” (apêndice 14, questão 3 e 6).  

O TdP, enquanto autoridade nacional dedicada à promoção turística, tem trabalhado 

directamente com a WSL, com o intuito de promover e consolidar a afirmação de Portugal 

como destino de excelência para a prática da actividade através dos seus canais, 

realizando eventos e activações de marca. Todas as acções de comunicação têm em 

vista a “construção de uma determinada percepção de Portugal e a difusão da mesma da 

forma mais eficaz possível”, sendo que há o reconhecimento por parte da entidade do 

contributo de iniciativas privadas para este objectivo (apêndice 14, questão 8, 10, 12, 14 

e 15). Destaca-se ainda a importância da comunicação mediática para a propagação de 

mensagens, tendo o TdP como principal alvo os meios internacionais.  
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 Paralelamente, o TdP desenvolveu ainda uma plataforma online no âmbito da 

promoção do produto turístico de surf, onde reúne um conjunto de informação útil e clips 

de vídeo orientados para a demonstração da experiência de surf em Portugal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaboração Própria 

 

Ainda relativamente à plataforma, estão presentes quatro separadores: um 

relativo ao guia interactivo da costa portuguesa, outro explicativo do passatempo “No 

Waves? Come back for free”, um que apresenta a mini série de webclips das viagens do 

surfista McNamara e por fim, um separador de contactos. Observa-se uma articulação 

Tabela 3: Comunicação através da plataforma "Portuguese Waves" (TdP) 

Propósito 
 Reunião de todos os recursos naturais que Portugal 

proporciona para a prática de surf; 

 Divulgação de todos os eventos e acções de comunicação 

que potenciam a construção da imagem Portugal como 

destino de excelência para a prática de surf. 

 
 Surfistas amadores e profissionais; 

Objectivos 
 Dar a conhecer a grande quantidade de spots onde é 

possível praticar surf em Portugal. 

 Comunicação do circuito Portuguese Waves Series (que 

inclui geralmente três etapas). 

Estratégia  Canais exclusivamente online, quer ao nível da plataforma 

de comunicação, quer ao nível da sua divulgação. 

 

Iniciativas 
 “McNamara SurfTrip”: trabalhar a notoriedade de Portugal 

através do endorsment Garret McNamara (embaixador do 

projecto) – “através dos seus olhos e das suas experiências a 

surfar pelas 7 regiões de Portugal, surfistas de todo o mundo 

podem conhecer as potencialidades do mar português e todas 

as outras características de um destino inigualável”: 

 “No Waves? Come back for free”: acção de activação que 

pretendeu tornar evidente que “Portugal é um país onde há 

sempre ondas para surfar de Setembro a Fevereiro”. 

 

Alvo 
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entre a organização da informação do guia interactivo e apresentação dos episódios da 

iniciativa “The McNarama SurfTrip”, podendo o utilizador identificar e explorar facilmente 

através do guia os spots apresentados nos vídeos. Os clips que contam com o surfista 

Garret McNamara (HAW) como protagonista, para além das ondas surfadas pelo 

havaiano, mostram experiências típicas a cada tipo de região (trilhos, actividades lúdicas 

e gastronomia) : os que contaram com um maior número de visualizações na plataforma 

Youtube foram os mostram o centro de Portugal e os arquipélagos dos Açores e Madeira 

(apêndice 12).  

Embora a informação disponível na plataforma esteja em inglês (o que parece 

indicar que é destinada preferencialmente a utilizadores estrangeiros), o objectivo da 

página “não é constituir-se como interlocutor de potenciais interessados mas sim tornar 

evidente os contactos de que dispõem para poder planear as suas viagens” (apêndice 15, 

questão 7). Ainda assim, quando perguntado ao grupo de surfistas turistas entrevistados 

se conheciam ou tinham usado a plataforma, nenhum deles estava consciente da 

existência da página “Portuguese Waves” (Ilustração 15). O próprio João Valente afirma 

que está a desenvolver algo que considera “que devia ser o TdP a fazer, que é 

desenvolver uma parte do (seu) website em inglês, específica sobre as zonas de surf em 

Portugal”, não mencionando a existência da secção “Explore the Portuguese Coast” da 

página do TdP.  

Dito isto e para uma melhor compreensão sobre como a página é promovida, 

interessou saber quais eram as keywords definidas pelo TdP para identificar os 

conteúdos do website, e que fazem com que os utilizadores tenham uma maior 

probabilidade de encontrar a página quando procuram por essas referências num motor 

de busca online. Estas são “surf, Portugal, spot, trip, Peniche, Ericeira, Nazaré, hotel, 

tourism, beach, book, rip curl pro e garret mcnamara” (apêndice 19). No entanto, quando 

se procura a expressão “surf in Portugal” no Google, por exemplo, a plataforma 

desenvolvida pelo TdP, com o fim de promover a oferta de Surfing, não aparece na 

primeira página de resultados (apêndice 20). 

Apesar da procura turística que Portugal tem tido enquanto destino de surf, 

Gonçalo Cadilhe considera que o “boom” já passou e desvaloriza o papel da 

comunicação no fenómeno: “não é porque o Turismo de Portugal ou porque o Garrett 

McNamara desceu a onda que Portugal se tornou conhecido como destino de surf. O que 

aconteceu em Portugal aconteceu em vários países do mundo (…), estão cada vez mais 

a ser procurados por surfistas de países que não têm ondas e que vivem perto” (apêndice 

13, questão 10 e 12). O autor considera que para os surfistas de maior experiência, a 

informação institucional acaba por ser geralmente “muito básica, muito infantil e pouco 

credível”, uma vez que, por vezes falta às entidades oficiais de turismo dos países “um 
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surfista a explicar como é que as coisas são” (apêndice 13, pergunta 8). Neste âmbito, 

João Valente defende que a comunicação de marketing têm um prazo de validade e que 

Portugal deve apostar “em novas ferramentas” aproveitando a notoriedade conseguida 

através dos campeonatos de surf, dando a sugestão da criação de “eventos únicos que 

ponham o mundo todo a falar” (apêndice 14, pergunta 6). 

É consensual que Portugal deve continuar a apostar no surf como produto 

turístico, devendo ter como prioridade a preservação da qualidade das ondas (que é a 

principal motivação para um surfista turista). Há factores naturais que não são 

controláveis (como o vento, por exemplo), mas dentro do que é possível de gerir, 

Gonçalo Cadilhe defende que é necessário um maior cuidado relativamente aos que 

intervêm directamente neste processo, devendo-se promover “a protecção costeira e 

preservação das ondas como parques naturais, como reservas naturais e nesse aspecto 

tem que se fazer muito porque nunca tinha sido feito até agora (…), é preciso que o 

Estado considere que a onda, uma onda de surf boa é um tesouro nacional, e quando 

esse passo for dado, então aí sim, está a fazer o que tem de ser feito para promover o 

turismo de surf”, Nisto dá o exemplo da praia de Matosinhos (identificada como spot de 

surf pelo TdP), que poderá ficar em risco, uma vez que obras do Porto de Leixões podem 

comprometer a estrutura da praia. O autor sublinha ainda que a solução para o turismo 

de surf, não passa por benefícios fiscais a escolas de surf, por exemplo (apêndice 13, 

questão 10). 

 

3.4 A comunicação da Ericeira como destino de surf 

Reconhecida desde 2011 como a segunda reserva mundial de surf do mundo, a 

Ericeira conta com sete ondas para defender aquilo que Câmara Municipal de Mafra 

(2015) considera como o património que os define. Apesar do título distintivo, Susan 

Costa, da Câmara Municipal de Mafra (CMM), afirma que a Ericeira se encontra numa 

posição de complementaridade relativamente às outras praias portuguesas, mas se 

posiciona como um local em que “é possível de encontrar ondas para surfistas de todos 

os níveis, desde aprendizagem aos mais experimentados, ou profissionais” (apêndice 16, 

questão 2).  

Um dos objectivos do trabalho passa por reflectir o modo de como a Ericeira 

comunica enquanto destino de surf, e assim torna-se essencial compreender o modo de 

como a CMM promove a reserva mundial de surf como atractivo local: 
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Fonte: elaboração própria 

 

Relativamente às iniciativas de promoção, Susan Costa (CMM) garante que está a 

ser preparada “uma estratégia alargada, na qual a dinamização da Reserva Mundial de 

Surf constitui o projecto primordial”, e que inclui:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fonte: elaboração própria 

 

Para além das referidas iniciativas, a Reserva é promovida através de parcerias 

com operadores turísticos e em publicações de media locais e internacionais. É ainda 

Tabela 4: Objectivos e Estratégia de Comunicação da 2ª Reserva Mundial de Surf 

Tabela 5: Iniciativas de promoção da 2ª Reserva Mundial de Surf 

Objectivo 
 Reforço da notoriedade do destino turístico; 

o Aumento número de visitantes; 

o Reforço dos negócios associados aos desportos de ondas, 

como escolas de surf, hostels temáticos, indústria de 

pranchas e surfwear. 

 
 Infra-estrutural: continuidade do projecto alargado de requalificação 

da orla costeira; 

 Divulgação: investimento na edição de publicações específicas e 

instalação de pórticos que identificam, ao longo da costa, as ondas 

distinguidas com galardão. 

Estratégia 
 Reestruturação da estratégia de comunicação, tanto a nível 

institucional como turístico – criação da marca “M / E” (Ilustração 8); 

 Revisão do Plano Estratégico do Turismo de Mafra; 

 Lançamento de um novo portal do município: intenção de agregar 

toda a informação útil relativa à Ericeira como destino de surf. 

Áreas de actuação 

Regulamentação do uso da 

praia por banhistas e 

surfistas 

Participação em certames 

de nível regional, nacional 

e internacional 

Competições 

desportivas de 

alto nível 

Festivais e 

grandes eventos 

temáticos 

Criação do primeiro 

Espaço Museológico 

Português de Surf 
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mencionado que a autarquia não está a apostar neste momento em publicidade para o 

mesmo efeito (apêndice 16, questões 5 e 6). Ainda como actores no processo de 

promoção do destino, podemos encontrar as escolas de surf locais que, na maioria das 

vezes, “actuam com operadores turísticos nacionais e internacionais” (apêndice 16, 

questão 11). 

Num balanço final, Susan Costa afirma que a atribuição do título de “Ericeira 

World Surf Reserve” foi motivo para acentuar o crescimento da Ericeira enquanto destino 

de surf, já que foi considerado ‘o maior promotor turístico que alguma vez esta região já 

teve’, e que o grande fluxo turístico da região se deve ao galardão. Tal fenómeno levou a 

que houvesse um grande crescimento de diversas actividades turísticas (aumento do 

alojamento local direcionado aos surfistas e aparecimento de empresas de animação 

turística especializados em actividades aquáticas), mas a rapidez com que o mercado da 

Ericeira evoluiu fez com que se observasse também, uma desorganização no âmbito da 

oferta turística. Outra mais-valia da autarquia são os recém-formados Conselho Municipal 

do Turismo e o Grupo  de Acção Costeira, que debatem e criam de sinergias com o 

“intuito de encontrar soluções que possam permitir um turismo de elevada qualidade”.  

Numa tentativa de perceber se, de facto, se pode relacionar o fenómeno do surf 

com o fluxo de turismo da Ericeira, foram consultados dados estatísticos do INE para 

tentar perceber a evolução efectiva do turismo na vila de Mafra (onde se insere a 

freguesia da Ericeira), de 2009 a 2013 (inclui período pré e pós galardão da Reserva): 

 

 

  

 

  

 Fonte: INE 

 

Ao ler a tabela podemos afirmar que a partir do ano de 2011 as dormidas nos 

estabelecimentos hoteleiros de Mafra foram sempre aumentando. Relativamente à 

proporção de hóspedes estrangeiros, apesar de se ter registado uma pequena quebra de 

2011 para 2012, houve um aumento acentuado de 21,1% de 2012 para 2013, que 

corresponde ao último ano de análise disponível para consulta. 

 

Tabela 6: Evolução do turismo no conselho de Mafra (2009 - 2013) 

Tabela 6: Evolução do turismo no conselho de Mafra (2009 - 2013) 



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 27 
 

 

Para confrontar os dados apresentados com a percepção de locais ligados 

profissionalmente ao negócio do surf, relativamente à evolução do turismo na Ericeira e à 

promoção da Reserva, foram elaboradas três entrevistas informais (apêndice 17). A 

tabela 7 reúne os aspectos mais relevantes dos intervenientes, anonimamente:  

 

Tabela 7: Opinião dos locais da Ericeira entrevistados 

 Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

 
Evolução turismo da 

Ericeira 
 

 
Crescente. 

 
Crescente (desde 

2008). 

 
Crescente. 

Relevância título 
Reserva para o 

turismo 

 
Pouco relevante. 

Alguma importância 
(para o público nível 

internacional). 

Alguma importância 
(para o público nível 

internacional). 

 
Promoção da Reserva 

pela CMM 
 

 
Promove erradamente. 

 
Promoção razoável. 

 
Boa promoção. 

 
 
 

Observações / 
Sugestões 

“A Ericeira tem de ser 
promovida para um 
segmento de surf 

diferente do que está a 
ser promovido”; “Devia 
ser promovida para um 
surf mais avançado.” 

Falta “limpeza de 
praias”; Esgoto aberto 

na praia de Ribeira 
D’Ilhas. Sugestão de 

melhoramento de 
acessos a algumas 

praias e condições de 
estacionamento. 

 
 
 
- 

  

Fonte: elaboração própria 

 Ainda que todos os entrevistados reconheçam que o turismo na Ericeira tem vindo 

a aumentar, as opiniões dividem-se na importância que a contribuição do título da 

Reserva para este fenómeno: desde a desvalorização total para o aumento do turismo, 

até ao reconhecimento de alguma importância mas apenas para o segmento 

internacional. Não existe também consenso de opiniões relativamente à avaliação como 

a CMM promove a Reserva, com algumas críticas a surgirem relativamente ao público 

definido como alvo pela CMM e às condições ambientais e de acesso às praias. 

 

4. Discussão de Resultados 

Neste ponto são discutidos os resultados conseguidos ao longo da investigação. A 

discussão é feita através do confronto destes com as teorias apresentadas no segundo 

ponto do trabalho, e tenta mostrar a lógica de relação entre os vários objectivos definidos 

para o estudo. 

Portugal posiciona-se como o melhor país da Europa para a prática de surf, tendo o 

TdP definido para a sua estratégia de promoção, os melhores spots a nível nacional 

para a prática da modalidade.  
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Para este efeito, a entidade turística criou uma plataforma digital (Portuguese Waves) 

com o objectivo de reunir toda a informação útil e dar a conhecer os recursos naturais de 

Portugal como destino de surf, através de um guia interactivo (“Explore the Portuguese 

Coast”) e da mini-série de episódios com o surfista Garret McNarama (“The McNamara 

Surf Trip”). Como definido no PENT, o TdP via como necessário divulgar e promover a 

oferta de surfing em todas as regiões do país (apêndice 4), e é possível afirmar que com 

as referidas iniciativas suprimiu essa necessidade. O facto da acção de activação “No 

Waves? Come Back for Free”, presente na mesma página, ter sido considerado como 

“bem conseguida” pela identidade turística, parece indicar que Portugal pode, de facto, 

consolidar a sua posição como o melhor país para a prática de surf na Europa (boas 

condições durante todo o ano e variedade de ondas ao longo da costa), que é apontado 

como um dos objectivos para este produto turístico para os próximos anos. O TdP definiu 

ainda como meta até 2015, “fomentar a interação com o turista através da gestão de 

comunidades virtuais” e “criar sistemas de gestão de relação com o cliente” (PENT, 2013, 

p. 42 e 49), mas ao que tudo indica a página “Portuguese Waves” não cumpre esse 

propósito, já que não tem o fim de interacção com os seus utilizadores. 

O TdP reconhece a importância da comunicação mediática para a difusão de 

mensagens, definiu parcerias com a WSL (Associação Internacional de Surfistas e 

responsável pelo campeonato mundial de surf), e meios de comunicação internacionais. 

De facto, João Valente admite que os media especializados em surf desempenham um 

papel importante neste fenómeno, já que conseguem fazer a divulgação dos vários tipos 

de experiências com que o leitor se possa identificar (lifestyle, aventura ou competição). 

O director da revista SurfPortugal, faz a diferenciação entre os principais contributos das 

publicações online e em papel: no mundo online, o consumo é feito de forma mais rápida 

e especialmente através das redes sociais online, pelo que o principal destaque é dado 

aos temas do momento (notícias de última hora, campeonatos, vídeos “virais” por 

exemplo); no caso das publicações em papel, o principal objectivo passa por dar ao leitor 

fotos de surf de alta qualidade, artigos de análise e, por vezes, exclusivos de sessões em 

locais pouco conhecidos (aumentando a visibilidade do local em questão). João Valente 

refere ainda que aquando da realização de um evento de surf, a organização deverá 

procurar criar uma boa rede de media partners de forma a garantir a promover o local e 

mostrar todas as suas potencialidades (ondas e cultura), seja através das reportagens 

elaboradas acerca do evento ou de clips promocionais, numa tentativa de criar 

necessidades no consumidor da informação, influenciando o seu comportamento (Marujo 

e Cravidão, 2012, p. 282; Santos, 2012, p. 12). Esta é uma nota que o TdP deve ter em 

conta, dada a sua necessidade em divulgar os eventos internacionais da modalidade nas 

regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve (apêndice 4). 
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Se os media forem eficazes ao persuadir os sentidos do receptor da mensagem 

turística, numa fase posterior este procurará informação que o auxilie na sua decisão (ir 

ou não ir, organizar a viagem). Há que ter em conta, no entanto, que existem fontes de 

informação que são consideradas mais fidedignas pelos utilizadores do que outras 

(Marujo, 2012, p. 57), e no âmbito do turismo de surf é necessário perceber o que a 

modalidade representa e a dinâmica de pensamento dos seus praticantes (Gonçalo 

Cadilhe, apêndice 10, questão 8). Como tal é conveniente saber distinguir os vários 

segmentos existentes dentro da comunidade surfista (aspirantes a surfistas que 

pretendem ter aulas, surfistas experientes que vêm exclusivamente para o surf ou que 

vêm para visitar o país e fazer surf, surfistas que preferem pacotes turísticos ou surfistas 

que opta por transporte e material próprio, por exemplo), e ter consciência do modo como 

estes se relacionam com as diversas fontes de informação.   

Existem diversas fontes de informação turística, sendo que na opinião dos 

profissionais entrevistados conhecedores do tema, os interessados em pesquisar sobre 

destinos de surf devem consultar aquelas que são consideradas as fontes mais seguras e 

com maior reputação, nomeadamente os websites internacionais e revistas 

especializadas em surf (que por vezes contêm secções dedicadas a viagens). Também 

os guias de surf poderão ser consultados para obter informação detalhada e técnica de 

cada região. No entanto, uma das características mais importantes desta “tribo” é a 

partilha de experiências de viagens entre os surfistas, e assim o WOM torna-se um dos 

elementos mais importantes na difusão da informação. Pelo grupo de surfistas locais 

(amigos ou família), ou através das páginas de comunidades de surf online (e-WOM), 

esta informação de cariz mais pessoal pode ter um peso acrescido na decisão do surfista 

turista, já que retrata opiniões em primeira mão de um “igual”. Tal como defende Gonçalo 

Cadilhe (apêndice 10, questão 3), a informação institucional promovida pelas entidades 

de turismo de cada país correm o risco de serem percebidas pelos surfistas como 

“publicidade institucional” e, por essa mesma razão, não serem consideradas isentas.  

Os inquéritos aplicados aos surfistas turistas revelaram que no processo de pesquisa 

sobre Portugal, o Google, os guias de surf, e a informação de comunidades de surf online 

foram as fontes de informação mais consultadas. Dada a grande relevância da pesquisa 

através de informação na web, a decisão do TdP em comunicar com o seu público-alvo 

através de canais online torna-se acertada. Mas o facto de nenhum dos inquiridos ter 

conhecimento da plataforma desenvolvida pelo TdP (ainda que a amostra não seja 

representativa), e por quando procurada pela expressão “surf in Portugal” no Google (a 

principal forma de pesquisa dos entrevistados), a página Portuguese Waves não ser dos 

primeiros resultados, poderá indicar que o website não estará a aproveitar todo o seu 

potencial informativo. 
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Ainda relativamente à experiência do grupo de surfistas entrevistados e com base nos 

resultados da actividade de clipping, conclui-se que Portugal é mencionado nos media 

através de rankings, vídeos e dos campeonatos realizados em território nacional. Estes 

conteúdos projectados pelos surfmedia, bem como a transmissão dos campeonatos fez 

com que os visitantes criassem expectativas relativamente ao que iriam encontrar na 

visita a Portugal (Ponting, 2009), e que na grande maioria dos casos foram cumpridas 

(apêndice 15, ilustração 17). O facto de Peniche ser o palco de uma das etapas do 

circuito mundial masculino, faz com que seja expectável que seja um dos destinos locais 

que maior atenção mediática recebe e que seja um dos spots de surf mais procurados 

(apêndice 9, tabela 9; apêndice 15, ilustração 14), factores de tendência evidenciados por 

Flucker (2003) e pelo Tourism New South Wales (2009). 

Apesar do TdP promover a marca “Portugal” como destino, cada autarquia tem 

liberdade para desenvolver uma estratégia de desenvolvimento de produto turístico para 

o seu território como afirma Madeira (2010, p. 44). Assim, a Câmara Municipal de Mafra 

(CMM) tem definida uma estratégia para promoção da Ericeira e gestão do seu 

produto turístico, que incorpora as características únicas que o local pode oferecer 

enquanto destino de surf, através do marketing de destinos (Cooper, et al., 2001, p. 257). 

Neste sentido, a Ericeira conta com o facto de ser o único local na Europa e o segundo 

local no mundo a ter recebido o título de Reserva Mundial de Surf, e posiciona-se como 

um destino com sete ondas de qualidade reconhecidas internacionalmente, para surfistas 

de todos os níveis. Para garantir o reforço da notoriedade do destino turístico, a CMM 

tem definida uma estratégia que visa a restruturação da comunicação da marca 

“Ericeira”, a dinamização da Reserva através de acções culturais, desportivas. Há 

combinação da promoção ao nível local (identificação de spots, publicações específicas, 

certames regionais, regulamentação do uso das praias) e de alcance internacional (portal 

com informação útil, certames internacionais, parcerias com operadores turísticos e 

media internacionais) (tabelas 5 e 6). 

O facto do número dormidas de estrangeiros no conselho Mafra ter aumentado 

significativamente a partir de 2012 (um ano após a atribuição do título), e da CMM afirmar 

que o grande fluxo turístico da região se deve à distinção da Reserva, parece 

evidenciar a importância da comunicação e promoção turística neste fenómeno. Segundo 

a opinião de profissionais ligados ao turismo de surf da Ericeira, embora seja visível o 

crescimento do turismo da Ericeira o título da Reserva apenas se torna relevante para o 

público internacional.  

Na opinião de Gonçalo Cadilhe, a crescente procura turística de Portugal por surfistas 

turistas estrangeiros deve-se principalmente a factores circunstanciais e não de 

comunicação de marketing. Apesar disto, é necessário ter em conta que a comunicação 
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sobre surf tem sempre associada a divulgação em simultâneo da onda representada e da 

própria modalidade (Tourism New South Wales, 2009), que vai sempre potenciar o 

interesse de surfistas e aprendizes. 

A aposta no produto turístico de surf em Portugal e respectiva promoção, deverá 

passar por fazer ver ao potencial turista a experiência por inteiro de que este pode 

usufruir ao visitar Portugal (surf e todos os outros atractivos culturais, naturais e 

gastronómicos). Este investimento deve contudo ser coerente com todas as outras 

vertentes que, directa ou indirectamente, influenciam o turismo e o fenómeno do surf 

(preservação da orla costeira, por exemplo).  

 

Conclusão 

Ao longo do trabalho procurou-se perceber o modo como a comunicação sobre o 

surf poderia potenciar a atracção de turistas estrangeiros. Os resultados mostraram que a 

informação sobre surf circula de um modo particular no seio da comunidade dos seus 

praticantes, e que no que toca à comunicação turística esta pode ser difundida por 

diferentes meios. No caso concreto de Portugal, é necessário ter em conta os esforços de 

promoção da oferta de surfing levados a cabo pelo TdP (projecção internacional de 

Portugal), e pelas autarquias que têm definida uma estratégia de comunicação para o seu 

produto turístico de surf (projecção do próprio local).  

Considera-se que os objectivos de investigação inicialmente definidos foram 

alcançados, o que permitiu uma melhor compreensão sobre o fenómeno da comunicação 

no âmbito do turismo de surf. Segundo os resultados obtidos, verificou-se a valorização 

da partilha de experiências entre a comunidade de surfistas (relações interpessoais e 

online), de conteúdos difundidos em meios especializados (revistas, websites e guias), 

mas reconhece-se a importância de motores de busca online, como o Google, que 

permite uma pesquisa mais focada nos interesses do utilizador (surfspots, escolas de surf 

ou hostels, por exemplo). Reconhece-se assim o papel estratégico que os media 

especializados em surf podem ter neste processo, tanto no ambiente online como em 

papel, pelo que cabe à organização conseguir aproveitar da melhor maneira o potencial 

das suas características, para dar a conhecer ou reforçar a presença na memória dos 

leitores, o destino que se pretende promover. 

Pelo percebido pelo estudo, a promoção de Portugal enquanto destino turístico de 

surf, pelo TdP, passa pela comunicação online (guias de surf e mostra experiências 

turísticas por todo o território nacional, sob forma de webclips, protagonizada por uma 

figura internacional conhecida no mundo do surf). Conta também com parcerias com a 

principal entidade internacional de surf (WSL) e com meios internacionais, para 
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consolidar a imagem de Portugal como o melhor destino da Europa para a prática de surf. 

Pretendeu-se aprofundar também o caso da promoção da Ericeira como destino de surf: 

a CMM está a fazer esforços para reforçar a imagem de marca do local, com a criação de 

um logótipo próprio e apostando em melhores condições no terreno, melhorando assim a 

experiência do surfista. Há a aposta numa promoção tanto nacional como internacional 

da Segunda Reserva Mundial de Surf, e ao que tudo indica esta está a melhorar a 

visibilidade da região e a impulsionar o turismo local (que é à base de surfistas). 

Conclui-se que não só interessa disponibilizar online a informação útil sobre os 

recursos do país, como é preciso saber fazer chegá-la ao público-alvo através das fontes 

que estes mais valorizam e confiam. Perceber a influência e o alcance de cada meio 

torna-se estratégico: aproveitar as funções dos surfmedia criando parcerias, tornar-se 

facilmente alcançáveis nos canais online, saber aproveitar a notoriedade já conseguida e 

promover a oferta de surfing como uma experiência única - não só pelas boas condições 

para a prática da modalidade, mas também por toda a oferta cultural e social.  

A realização das entrevistas aos especialistas da área da comunicação e turismo, 

bem como os inquéritos e entrevistas informais a surfistas turistas e profissionais de surf, 

tiveram em vista o cruzamento das diversas visões, tentando sempre perceber o 

fenómeno do surf e como este se integra no âmbito do turismo. Assim foi possível 

perceber o que foi realizado até ao momento pelas entidades responsáveis de promoção 

de turismo, e identificar algumas oportunidades de evolução. Tal poderá revelar-se útil 

para entidades ou iniciativas privadas turísticas, envolvidas no turismo de surf, já que 

pode ajudar a pensar sobre as possíveis estratégias de comunicação a adoptar. 

As principais limitações do estudo deveram-se à resposta tardia de algum dos 

entrevistados, à falta de dados estatísticos disponíveis especificamente para a freguesia 

da Ericeira que ajudariam a perceber ainda melhor a influência que a modalidade do surf 

tem no turismo local, e ao facto de não haver literatura sobre o tema em estudo 

específica para o caso de Portugal, que poderia ter levado a novos caminhos ou ideias de 

investigação. 

Dada a pertinência do tema em análise, considera-se muito interessante investigar 

outros aspectos relacionados com a matéria, que por falta de informação não foi possível 

de analisar no presente artigo. Relativamente às fontes de informação, torna-se 

necessário aprofundar a sua importância em cada fase do processo do turismo de surf 

(apresentação do destino, decisão do turista, pesquisa sobre o local e planeamento da 

viagem) e a relação que estas podem ter nos vários “segmentos” de surfistas 

(experientes, aspirantes a surfistas, entre outros). Sobre os media especializados em 

surf, perceber qual a preponderância que os vários agentes têm aquando de uma 

(publi)reportagem ou nas transmissões de campeonatos – dos próprios jornalistas, atletas 
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e patrocinadores e entidades envolvidas na organização - ou analisar, por exemplo, os 

conteúdos visuais (filmes e fotos) que têm um maior alcance digital nas comunidades de 

surfistas, tentando averiguar se existe algum padrão de sucesso – duração, actores, 

anatomia do conteúdo, principal mensagem. Por fim, torna-se fundamental entender 

como é a comunicação institucional percebida pelos olhos dos surfistas turistas e se, de 

facto, pode ser considerada “autêntica”. 
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Apêndice 1: Circulação e Seguidores das principais revistas de Surf 
(Dezembro, 2014) 

 

Publicação 

 

Origem 

 

Circulação 

Número 

Seguidores 

Facebook 

Número 

Seguidores 

Twitter 

 

Observações 

Website 

 

“Carve” 

 

Grã-Bretanha 

 

21,000 

 

385,768 

 

20,7K 

Inclui guia e 

sugestões de 

viagens e 

alojamentos; 

 

“Tracks” 

 

Austrália 

 

38,000 

 

215,405 

 

23,6K 

Inclui secção de 

viagens (imagens, 

guias e sugestões de 

empresas). 

“Surfer” EUA 94,217 716,750 153K Inclui blog e fórum de 

opinião. 

“Surfing” EUA 91,891 548,743 87,8K Inclui blog. 

“ ZigZag” África do Sul - 174,182 10K - 

“Stab” EUA 40,000 ( em 

2012) 

292,047 21,8K - 

“Fluir” Brasil 30,000 504,208 12,3K - 

 

“Surfline” 

 

EUA 

 

- 

 

431,241 

 

110K 

Inclui guia e 

sugestões de 

operadores de 

viagens. 

Fonte: elaboração Própria

Apêndice 2: Seguidores das Páginas de algumas Agências 
Especializadas em Viagens de Surf (Dezembro, 2014) 

  

Nome Empresa 

 

Origem 

 

Número Likes no 

Facebook 

 

Número Seguidores 

no Twitter 

“Waterways Travel” EUA 4,878 1,375 

“WaveHunters” EUA 629 Sem conta. 

“Adventure Sports 

Tours” 

América Central 12,077 355 

“TakeOff Surf 

Travel” 

Portugal 1,670 Sem conta. 

“SurferLiving” EUA Sem página official. 60,2K 

“Errant Surf Travel” Grã-Bretanha 14,866 3,809 

Fonte: elaboração Própria



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 44 
 

 

Apêndice 3: Critérios para a actividade de clipping 
 

 

Meio 

 

País Origem 

 

Nome 

 

Actividade 

 

 

Promoção 

Turística 

 

 

Portugal 

 

 

“Portuguese 

Waves” 

1. Registo do conteúdo dos episódios da 

“McNamara Surftrip” (spots mencionados e 

comentários do protagonista); 

2. Inventário da informação oferecida sobre as 

praias portuguesas; 

 

 

Media 

 

 

EUA 

 

 

“Surfing 

Magazine” 

 

Procura de menções (notícias e vídeos) a: 

1. Praias portuguesas no âmbito do surf; 

2. Competições Internacionais de surf 

realizadas em Portugal; 

 

 

Media 

 

 

EUA 

 

 

“Surfer” 

Pesquisa de menções (notícias e vídeos) a: 

1. Praias portuguesas no âmbito do surf; 

2. Competições Internacionais de surf 

realizadas em Portugal; 

Procura de conteúdo relacionado com Portugal na 

secção “Travel Forum”. 

 

 

 

Institucional 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

“WSL Website” 

Pesquisa de menções (notícias e vídeos) a: 

1. Praias portuguesas no âmbito do surf; 

2. Competições Internacionais de surf 

realizadas em Portugal; 

 

 

 

Operador de 

Tour 

 

 

Reino Unido 

 

 

“Errant Surf 

Travel” 

1. Pesquisa de referências e pacotes 

destinados a Portugal e o tipo de 

informação disponível; 

2. Consulta de opiniões de visitantes; 

 

 

 

Agência de 

Viagens 

 

 

EUA e 

Austrália 

 

 

“Surfer Living” 

1. Pesquisa de referências e pacotes 

destinados a Portugal e o tipo de 

informação disponível; 

2. Consulta de opiniões de visitantes; 

 

Fonte: elaboração Própria 
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Apêndice 4: Estratégia de Desenvolvimento da Categoria de Surfing 
em Portugal 

Legenda: 

Produto em Desenvolvimento: oferta em estruturação, procura primária e objecto de promoção externa. Produto 

Emergente: requer estruturação para actuação no médio prazo. 

FONTE: PENT 2013         

Norte 

•Produto Emergente  

•Divulgar a oferta de surfing. 

Centro 

•Produto Emergente 

•Divulgar oferta de surfing. 

Lisboa 

•Produto em Desenvolvimento 

•Sensibilizar municípios para a qualidade e boas condições de acesso às praias e 
condições mínimas para as instalações das escolas de surfing; 

•Divulgar os eventos internacionais da modalidade; 

•Promover a oferta de surfing. 

Alentejo 

•Produto em Desenvolvimento 

•Sensibilizar municípios para a qualidade e boas condições de acesso às praias e 
condições mínimas para as instalações das escolas de surfing; 

•Divulgar os eventos internacionais da modalidade; 

•Promover a oferta de surfing. 

Algarve 

•Produto em Desenvolvimento 

•Sensibilizar municípios para a qualidade e boas condições de acesso às praias e 
condições mínimas para as instalações das escolas de surfing; 

•Divulgar os eventos internacionais da modalidade; 

•Promover a oferta de surfing. 

Açores 

•Produto em Desenvolvimento 

•Promover a oferta de surfing. 

Madeira 

•Produto em Desenvolvimento 

•Promover a oferta de surfing como produto emergente. 
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Apêndice 5: Ilustrações de iniciativas realizadas no âmbito do turismo 
de surf em Portugal 

 

 

Fonte: Portuguese Waves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portuguese Waves 

 

 

Ilustração 3: Guia Interactivo das Praias Portuguesas (Portuguese Waves - TdP) 

Ilustração 4: Projecto “The McNamara Surf Trip” (Portuguese Waves - TdP) 
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Fonte: Portuguese Waves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SurfinPortugal  

 

 

 

Ilustração 5: “No Waves? Come Back for Free.” (Portuguese Waves - TdP) 

Ilustração 6: Projecto SurfinPortugal 
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Apêndice 6: Guião de Entrevistas Semi-estruturadas 

Gonçalo Cadilhe 

Boa tarde, 

O meu nome é Ana Ferreira e sou finalista da licenciatura em Ciências da Comunicação, 

no ISCSP - Universidade de Lisboa. A fim de concluir o meu artigo de investigação 

académica, gostaria de lhe colocar algumas questões relativamente à comunicação 

turística de surf. Para qualquer outra informação não hesite em contactar: 

anacarolinaalbuquerquef@hotmail.com ou (+351) 926021987.  

Muito obrigada por toda a atenção e disponibilidade. 

 

1. Como é que se define um surfista turista?  

2. Como é que na maioria das vezes se toma conhecimento do local / da onda? 

3. Que tipo de fontes de informação se costumam consultar para decidir e 

organizar este tipo de viagens? 

4. De que modo é que a descrição (leitura, foto ou vídeo) de uma onda que não 

se conhece pode despertar vontade do surfista em visitar o local? 

5. No turismo de surf, qual é a fonte de informação mais fiável? 

6. O surfista turista é susceptível às campanhas de marketing de um país?  

7. Na sua opinião, qual o melhor local para um surfista estrangeiro procurar 

informações sobre o nosso país para a prática de surf? 

8. Do contacto que tem com outros surfistas que viajam, diria que a maioria opta 

por viajar com meios independentes ou prefere escolher pacotes turísticos já 

criados que visem a prática do surf? 

9. Portugal tem recebido cada vez mais destaque internacional para a prática de 

surf. Como é que se pode justificar esta visibilidade crescente? 

10. Deve Portugal apostar neste produto turístico? (Se sim, como potenciá-lo?) 

11. Como é que acha que o turismo de surf evoluirá em Portugal?  

 

João Valente 

Bom dia/ Boa tarde, 

O meu nome é Ana Ferreira e sou finalista da licenciatura em Ciências da Comunicação, 

no ISCSP - Universidade de Lisboa. A fim de concluir o meu artigo de investigação 

académica, gostaria de lhe colocar algumas questões relativamente à forma de como a 

comunicação mediática sobre surf. Para qualquer outra informação não hesite em 

contactar: anacarolinaalbuquerquef@hotmail.com ou (+351) 926021987. 

Muito obrigada por toda a atenção e disponibilidade. 
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A) Media Especializados em Surf 

1. Qual considera ser o principal objectivo de uma revista especializada em 

surf? 

2. Que tipo de conteúdos são publicados? Quais os que têm mais 

visualizações? 

3. Dada sua experiência, que tipo de público diria que mais consulta uma 

página de uma publicação especializada em surf? 

4. Como pode um meio de comunicação especializado em surf ajudar à 

promoção de um local? 

5. Como é que a mediatização de um evento (competição, produção de um 

filme..) contribui para a promoção de um local? 

 

B) Construções Mediáticas 

1. Na sua opinião, como é que a percepção de um surfista pode ser 

influenciada por notícias, spots publicitários, fotografias/ filmes de surf? 

2. Na apresentação da primeira parte do My Road Series, o Nicolau von 

Rupp considerou o documentário um produto arriscado. Pensa que vai ter 

atenção no plano internacional? De que modo é que iniciativas deste 

género poderão atrair potenciais surfistas até Portugal? 

3. No mesmo evento, o Nicolau foi por diversas vezes referenciado como 

“Embaixador de Portugal” no âmbito do surf. O quão importante é que 

pode ser o papel de uma figura como esta na promoção do surf de um 

determinado país? 

 

C) Turismo de Surf em Portugal 

1. Quais as melhores fontes para quem procura informação sobre Portugal 

como um destino de surf? 

2. Portugal tem recebido cada vez mais destaque internacional para a prática 

de surf. Como é que se pode justificar esta visibilidade crescente? 

3. Qual o contributo da comunicação para este fenómeno? 

4. Considera que Portugal deve apostar neste produto turístico? (Se sim, 

como potenciá-lo?) 

5. Como é que acha que o turismo de surf evoluirá em Portugal? E as 

revistas especializadas na modalidade? 
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Sofia Barros  ( TdP - “Portuguese Waves”) 

Bom dia/ Boa tarde, 

O meu nome é Ana Ferreira e sou finalista da licenciatura em Ciências da Comunicação, 

no ISCSP - Universidade de Lisboa. A fim de concluir o meu artigo de investigação 

académica, gostaria de lhe colocar algumas questões relativamente à promoção turística 

de surf em Portugal. Para qualquer outra informação não hesite em contactar: 

anacarolinaalbuquerquef@hotmail.com ou (+351) 926021987. 

Muito obrigada por toda a atenção e disponibilidade.  

 

A) Projecto “Portuguese Waves” 

1. Como surgiu e em que consiste o projecto “Portuguese Waves”? 

2. Qual o público-alvo deste projecto? 

3. Que objectivos foram definidos e com que meios (recursos e apoios) contam 

para atingi-los? 

4. Qual a estratégia de comunicação usada (que tipo de canais são usados, 

mensagens veiculadas..)? 

5. Quais as metas por detrás das iniciativas “McNamara SurfTrip” e “No Waves? 

Come back for free”? Foram atingidas? 

6. Que feedback a recebem por parte de quem visita a página? 

7. Costumam receber solicitações de informação através da plataforma digital? 

Quais as principais informações requeridas? 

8. Quais os objectivos para os próximos anos? 

 

B) Comunicação e Turismo de Surf em Portugal 

1. Como diria que Portugal se posiciona relativamente aos países concorrentes?  

2. Que outros esforços estão a ser desenvolvidos ou apoiados pelo TdP para 

divulgar internacionalmente o produto turístico do surf?  

3. Que resultados já foram atingidos? 

4. O TdP apoia ou tem conhecimento de outros projectos que estejam envolvidos 

no desenvolvimento e promoção do surf em Portugal?  

5. Quais considera ser as melhores fontes para quem procura informação sobre 

Portugal como um destino de surf? 

6. Portugal tem recebido cada vez mais destaque internacional para a prática de 

surf. Como é que se pode justificar esta visibilidade crescente? 

7. Qual o contributo da comunicação para este fenómeno? 
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Susan Costa 

Bom dia/ Boa tarde, 

O meu nome é Ana Ferreira e sou finalista da licenciatura em Ciências da Comunicação, 

no ISCSP - Universidade de Lisboa. A fim de concluir o meu artigo de investigação 

académica, gostaria de lhe colocar algumas questões relativamente ao turismo de surf da 

Ericeira. Para qualquer outra informação não hesite em contactar: 

anacarolinaalbuquerquef@hotmail.com ou (+351) 926021987. 

Muito obrigada por toda a atenção e disponibilidade.  

 

A) Ericeira 

1. Como é que se desenvolveu o processo de atribuição do título de Segunda 

Reserva Mundial de Surf? (Quem propôs, que esforços foram feitos para a 

obtenção da referência...) 

2. Qual o papel desta referência para o turismo da Ericeira?  

3. Como é que a Ericeira se posiciona, para a prática de surf, relativamente a 

outras localidades portuguesas com grande mediatização (Nazaré e Peniche, 

por exemplo)? 

 

B) Promoção da Segunda Reserva Mundial de Surf 

1. Quais os objectivos da autarquia para o desenvolvimento do produto de surf 

no local? 

2. Qual a estratégia de comunicação usada pela Câmara Municipal de Mafra 

(CMM) para divulgar a Ericeira como um destino de surf? 

3. Relativamente às iniciativas de promoção turística da Reserva desenvolvidas 

pelo Município:  

3.1 Em que tipo de certames é que a Reserva é promovida e quais os seus 

públicos-alvo? 

3.2 Em que publicações estão presentes anúncios publicitários e que tipo de 

mensagem / conteúdo é difundido? 

3.3 Em que medida é que estas acções potenciam a atracção de surfistas 

turistas estrangeiros até à Ericeira? 

4. O Turismo de Portugal concede algum tipo de apoio para auxiliar a divulgação 

do produto turístico de surf da região? 

5. A CMM dá apoio a algum projecto ou empresa local no âmbito do turismo de 

surf? 

6. Quais as melhores fontes para quem procura informação sobre Ericeira como 

um destino de surf? 
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7. Qual o papel das escolas de surf para o turismo da Ericeira? 

8. Qual o principal obstáculo ao desenvolvimento do turismo de surf no local? 

9. Há a abertura desejada por parte dos locais da Ericeira para acolher a 

crescente procura da região por parte dos surfistas estrangeiros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 53 
 

 

Apêndice 7: Guião de Entrevistas Informais 

Instrutores e escolas de surf da Ericeira 

Bom dia/ Boa tarde, 

O meu nome é Ana Ferreira e sou finalista da licenciatura em Ciências da Comunicação, 

no ISCSP - Universidade de Lisboa. A fim de concluir uma investigação académica, 

gostaria de lhe fazer algumas perguntas rápidas relativamente ao turismo de surf aqui da 

Ericeira. Para qualquer outra informação não hesite em contactar: 

anacarolinaalbuquerquef@hotmail.com ou (+351) 926021987. 

Muito obrigada por toda a atenção e disponibilidade.  

 

1. Costumam ser muito visitados por surfistas turistas estrangeiros? Em que altura 

do ano os recebem mais? Qual o seu perfil? 

2. Que tipo de produtos / serviços são mais procurados? 

3. Como pensa que o turismo de surf tem evoluído na Ericeira? Sente-se diferença 

entre o antes e o depois da atribuição do título de 2ª Reserva Mundial de Surf? 

4. Como é que a Ericeira promove a Reserva? 

5. Há a abertura desejada por parte dos locais da Ericeira para acolher a crescente 

procura da região por parte dos surfistas estrangeiros? 

6. Qual o papel do surf para o turismo local? 
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Apêndice 8: Guião de Inquérito 

Surfistas turistas estrangeiros que se encontrem na área da Ericeira 

Hello! My name is Ana Ferreira and I’m an university student working on my senior’s 

research project. Portugal as a surfing destination is the primary focus of the project. 

Would you kindly give me a few minutes of your time and answer a few simple questions? 

All the answers are completely anonymous and confidential. For any other information feel 

free to contact: anacarolinaalbuquerquef@hotmail.com or (+351) 926021987. Thanks in 

advanced! 

 

1. What was the main purpose of your trip to Portugal? 

 

2. What places have you visited so far? 

 

3. When and where did you first hear of Portugal as a tourist destination? What 
was/were the main idea(s)/image(s)/message(s) you where left with from 
that/those experiences?  

 

4. Do you remember seeing references to Portugal in the surf media? Where? 

 

5. What made you choose Portugal (and specifically Ericeira)? 

 

6. Have your expectation been met and or exceeded? Why? 

 

7. Before (or during) your trip did you look for information about the country or this 

region? (If Yes) what resources did you use? What were the most helpful? 

 

8. Are you aware or familiar with Portuguese Waves digital platform? Did you use it? 
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Apêndice 9: Actividade de Clipping 

Documentário “The McNamara Surf Trip” 

Notas Gerais 

Nome: “The McNamara Surf Trip – A documentary from the portuguese coast” 

Introdução textual: “21 dias, 7 regiões, 2 arquipélagos, comida fantástica, experiências 

únicas, hospitalidade singular, ondas em todos os cantos – uma viagem única. Fica 

ligado: um novo web-episódio a cada dois dias.” 

Ligação no canto superior direito da página aos perfis oficiais de Facebook e Instagram 

do surfista (Garret McNamara): https://instagram.com/mcnamara_s/ e 

https://www.facebook.com/pages/Garrett-McNamara/163839373642847. 

Música de fundo: “Deixa-me Ser” do grupo musical português PAUS -

https://www.youtube.com/watch?v=ZFt9H4X373o. 

Apoios: Visit Portugal e RipCurl. 

Carregamentos dos vídeos na rede Youtube. 

Todos os locais de surf identificados nos episódios têm ligação directa na página ao guia 

de surf interactivo da costa portuguesa presente na plataforma do projecto 

(http://www.portuguesewaves.com/waves/). 

Os episódios mostram o surfista Garret McNamara, na companhia da sua mulher, a 

surfar spots de todas as zonas de Portugal. Estas sessões são intercaladas com visitas, 

actividades turísticas e provas gastronómicas próprias da zona em destaque. Na zona 

dos agradecimentos é possível encontrar ligação directa às páginas dos locais visitados 

(restaurantes, hotéis ou as empresas da actividade recreativa demonstrada). 

 

Tabela 8: Síntese Episódios "The McNamara Surf Trip" (14 de Março de 2015)  

 

Episódio 

 

Locais de surf 

identificados 

Outras 

Actividades 

turísticas 

representadas 

 

Comentários / 

Apreciações do surfista 

 

Número de 

visualizações 

no Youtube 

Centro de 

Portugal 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=anywdW-j3ZI) 

Praia do Norte, 

Nazaré; 

Praia do Lagido, 

Peniche 

Visita a meio rural 

e quinta / 

restaurante 

biológico; 

Wakeboarding. 

“Os portugueses são 

fantásticos”. 

“Portugal é o segredo melhor 

guardado na Europa. Tão 

diverso e seguro, com bom 

marisco e bom vinho”. 

 

 

 

22787 

Região de Lisboa 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

Praia da Costa da 

Caparica, Costa da 

Caparica; 

Passeio pela 

baixa de Lisboa; 

Concerto da 

“Portugal tem uma sensação e 

paisagem única, tão bonita e 

quente, há tantas enseadas e 

 

16050 

https://instagram.com/mcnamara_s/
https://www.facebook.com/pages/Garrett-McNamara/163839373642847
https://www.youtube.com/watch?v=ZFt9H4X373o
http://www.portuguesewaves.com/waves/
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=HYeO5KYKT-I) 

 

Praia dos Coxos, 

Ericeira 

banda portuguesa 

PAUS; 

Pastéis de Belém. 

baías diferentes, ceús azuis”. 

“Eu não sei se há no mundo 

alguma cidade que tenha tanta 

diversidade e boas ondas” 

(referindo-se a Lisboa). 

Açores 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=6rDuq5lfOvU) 

 

Praia das 

Contendas, Terceira; 

Praia de Sta. 

Bárbara, S. Miguel. 

Visita a leitaria e 

queijaria 

açoriana; 

Mergulho. 

“Os Açores têm semelhanças a 

todo o lado: Havaí, Califórnia, 

Itália, é surpreendente.” 

“Se gostas de queijo esta é a 

ilha!” 

“Nunca vi nenhum sítio tão 

verde e é um verde luxuoso”. 

 

 

 

19366 

Porto e o Norte 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=wgO_Zk3P1q0) 

Praia de Matosinhos, 

Matosinhos; 

Praia de Esmoriz 

Visita às vinhas 

do Douro e prova 

de vinho; 

Passeio pela 

baixa do Porto; 

Caiaque. 

Casa de 

francesinhas. 

 

 

 

“Portugal tem muito de tudo. Há 

sempre algum local para surfar”. 

 

 

 

15786 

Madeira 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=X-48HFoEiek) 

Praia do Lugar de 

Baixo. 

Passeio por 

mercados; 

Descida de 

cestos; 

Free 

skateboarding. 

“A Madeira é muito semelhante 

ao Havaí, há tantos pointbreaks 

perfeitos, é o céu do surf.” 

“Mal posso esperar para cá 

voltar e surfar, vou cá passar 

muito mais tempo no próximo 

Inverno”. 

 

 

 

19732 

Alentejo 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=WwUB4xxJS4Q) 

Praia do Malhão. Percursos 

radicais e tiro ao 

arco. 

Prova de 

caracóis. 

Discussão com o surfista Tarik 

Van Prehn sobre comparação 

entre a onda da Nazaré e a de 

Vila Nova de Mil Fontes: “Onda 

perigosa”; “Fica parecida com a 

de Pipe, tem tantos modos 

diferentes: direitas perfeitas, 

esquerdas perfeitas, a-frames..” 

 

 

 

7488 

Algarve 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=RZWDCp8r7o8) 

Praia do Canal; 

Praia do Castelejo, 

Sagres.  

Visita ao 

aeródromo do 

Algarve. 

Visita a quinta 

orgânica; 

“Há tanto para fazer em 

Portugal. Têm cá tudo, é tão 

diversificado.” 

“Temos história, os castelos e 

monumentos.” 

 

 

8472 



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 57 
 

 

Guia Interactivo “Explore the Portuguese Coast” 

Notas Gerais 

Introdução textual: “Surfar em Portugal é uma experiência única. Nenhuma outra costa 

oferece um tão grande número de spots numa distância tão curta. É por isso que 

normalmente dizemos que as ondas em Portugal estão sempre garantidas. Confia em 

nós, vais encontrar ondas em todos os cantos.” 

O guia apresenta-se dividido em sete zonas (cada zona correspondendo a um dos sete 

web-episódios com o surfista Garret McNamara, lançados na mesma página) e são 

apresentados um total de 34 spots de surf: Porto e Norte – duas praias; Centro de 

Portugal – doze praias; Região de Lisboa – cinco praias; Alentejo – quatro praias; Algarve 

– oito praias; Açores – duas praias e Madeira – uma praia. 

Cada spot identificado tem uma introdução da praia em questão, a sua localização 

geográfica (no mapa e coordenadas), detalhes técnicos do tipo de onda (informação 

sobre o tipo de ondulação, marés e tipo de fundo da praia), uma galeria de fotografias de 

praia e a indicação dos serviços disponíveis: acessibilidade a cadeiras de rodas, 

chuveiros, posto de primeiros socorros, parque de estacionamento (gratuito ou não), 

restaurante ou bar e presença de escolas de surf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1 – Nome do spot; 2 – Descrição da praia; 3 – Representação geográfica do local; 4- Galeria de 

fotos; 5- Detalhes da onda; 6 – Coordenadas geográficas; 7 – Serviços disponíveis. 

Ilustração 7: Exemplo de apresentação de spot de surf 
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Surfing Magazine, Surfer e World Surfing League (WSL) Website 

Tabela 9: Conteúdos publicados nas revistas Surfing Magazine, Surfer e no Website da 
World Surfing League 

Media Tipo de Conteúdo Data Protagonis

ta 

Local Descrição 

Surfing 

Magazine 

Vídeo  

(http://www.surfingm

agazine.com/video/al

ex-botelho/) 

11 de 

Março 

de 2015 

Alex 

Botelho 

(Portugal) 

- “Ao que parece Portugal não 

seria um mau local para viver 

– pumping surf, cenários de 

tirar o fôlego e mulheres 

bonitas”. 

Surfing 

Magazine 

Vídeo 

(http://www.surfingm

agazine.com/video/je

remy-flores-friends-

portugal-400/) 

3 de 

Novemb

ro de 

2014. 

Jeremy 

Flores 

(França) 

Ericeira. “Jeremy Flores, Tiago Pires, 

Fred Robin, João de Macedo, 

Wade Goodall, Andrew 

Doheny and Creed 

McTaggart mostram porque é 

que a tua próxima surf trip 

deve ser em Portugal.” 

Surfing 

Magazine 

Vídeo 

(http://www.surfing

magazine.com/video

/tournotes-portugal-

309/) 

22 de 

Outubro 

de 

2014. 

Atletas da 

equipa da 

Hurley. 

Cascais e 

Peniche. 

Referente à preparação e 

ocupação dos atletas durante 

a estadia em Portugal para a 

etapa portuguesa do circuito 

mundial em Peniche. 

Surfing 

Magazine 

Notícia  e galeria de 

fotos 

(http://www.surfing

magazine.com/wsl/

mick-fanning-wins-

2014-moche-rip-curl-

pro-portugal/) 

20 de 

Outubro 

de 

2014. 

Mick 

Fanning 

(Austrália) 

Peniche Resumo do evento e das 

prestações dos atletas que 

participaram no Moche 

RipCurl Pro 2014. 

Surfing 

Magazine  

Vídeo 

(http://www.surfingm

agazine.com/video/w

ct-lay-day-portugal-

200/)  

20 de 

Outubro 

de 

2014. 

Adrian 

Buchan 

(Austrália), 

Kolohe 

Andino 

(EUA), 

Fred 

Patacchia 

(EUA), 

- Sessão de surf de alguns 

atletas internacionais de 

renome: “Lembras-te daquela 

vez que o Kelly Slater aterrou 

um 540? Nós também. Isto é o 

resto dessa sessão.” 

http://www.surfingmagazine.com/video/jeremy-flores-friends-portugal-400/
http://www.surfingmagazine.com/video/jeremy-flores-friends-portugal-400/
http://www.surfingmagazine.com/video/jeremy-flores-friends-portugal-400/
http://www.surfingmagazine.com/video/jeremy-flores-friends-portugal-400/
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Kelly Slater 

(EUA) e Nic 

Von Rupp 

(Portugal). 

Surfing 

Magazine 

Notícia e galeria de 

fotos 

(http://www.surfingm

agazine.com/wsl/rou

nd-2-2014-moche-

rip-curl-pro-portugal/) 

19 de 

Outubro 

de 

2014. 

Atletas do 

evento. 

Peniche Actualização do evento e das 

prestações dos atletas que 

participaram no Moche RipCurl 

Pro 2014. 

Surfing 

Magazine 

Notícia e galeria de 

fotos 

(http://www.surfingm

agazine.com/wsl/ope

ning-day-2014-

moche-rip-curl-pro-

portugal/) 

14 de 

Outubro 

de 

2014. 

Atletas do 

evento. 

Peniche. Apresentação e antevisão do 

evento Moche RipCurl Pro 

2014. 

Surfing 

Magazine 

Notícia 

(http://www.surfingm

agazine.com/wsl/jim

micanes-passion-

picks-moche-rip-curl-

pro-portugal/) 

10 de 

Outubro 

de 

2014. 

Atletas do 

evento. 

- Antevisão do evento e atletas. 

Surfing 

Magazine 

Vídeo 

(http://www.surfingm

agazine.com/video/fil

ipe-toledo-tomas-

hermes-portugal/) 

28 de 

Março 

de 

2014. 

Filipe 

Toledo. 

- “Ondas que são rampas 

traduzem-se em aéreos 

imprudentes e a glória é 

encontrada.” (Referente às 

manobras praticadas pelo 

surfista no vídeo. 

Surfing 

Magazine 

Vídeo 

(http://www.surfingm

agazine.com/video/vi

deo-portugal-edit/) 

4 de 

Fevereir

o de 

2014. 

Parker 

Coffin 

(EUA), 

Griffin 

Colapinto 

(EUA) e Nic 

Von Rupp 

(Portugal). 

- “Temos uma afinidade por 

Portugal. Mandámos o Parker 

Coffin e o Griffin Colapinto 

para o outro lado do atlântico 

(…) e eles regressaram com 

demasiado conteúdo. Clips, 

fotos e histórias – tudo em 

excesso.” 

Surfer Vídeo 11 de 

Novemb

ro de 

Andrew 

Doheny 

(EUA). 

- “Andrew Doheny e amigos 

ficam ibéricos”. 
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2014 

Surfer Vídeo 
(http://www.surferma
g.com/videos/portug
al-
greyscale/#bMzx32lE
d8qUAiQr.97)  

21 de 
Outubro 
de 
2014. 

Adrian 

Buchan 

(Austrália), 

Kolohe 

Andino 

(EUA), 

Fred 

Patacchia 

(EUA), 

Kelly Slater 

(EUA) e Nic 

Von Rupp 

(Portugal). 

- “Já estás cansado de 

Portugal? Porque nós não 

estamos.” 

Surfer Notícia 
(http://www.surferma
g.com/features/rip-
curl-pro-portugal-
final-
2/#sQC4k7t66goRvrr
W.97) 

20 de 
Outubro 
de 
2014. 

Atletas do 

evento. 

Peniche, Resumo da etapa do circuito 

mundial Moche RipCurl Pro 

2014. 

Surfer Notícia 
(http://www.surferma
g.com/features/portu
gal-day-one-
2/#wK22ctcrbkjDQd4
Y.97) 

14 de 
Outubro 
de 
2014. 

Atletas do 

evento. 

Peniche. Análise e resumo do primeiro 

dia do evento Moche RipCurl 

Pro 2014. 

Surfer Artigo de opinião 
(http://www.surferma
g.com/blogs/fantasy-
surfer/moche-rip-
curl-pro-portugal-
picks/#XGsF8ROPH
uMLResW.97) 

10 de 
Outubro 
de 
2014. 

Atletas do 

evento.  

Peniche, Antevisão do evento Moche 

RipCurl Pro 2014 e 

performance dos atletas. 

Surfer Notícia 
(http://www.surferma
g.com/features/top-5-
webclips-
2014/#ww81dth5emq
dTZR5.97) 

- - Nazaré. Apresentação dos vídeos de 

surf mais vistos de 2014: vídeo 

da ondulação da Praia do 

Norte (Nazaré) a ocupar a 

segunda posição do TOP5. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/88
213/benjamin-
sanchis-at-nazare-
2015-wipeout-of-the-
year-entry-xxl-big-
wave-
awards?isearch=true
&scategory=all) 

13 de 
Dezemb
ro de 
2014. 

Benjamin 

Sanchis 

(França). 

Nazaré. “O wipeout que se seguiu 

tornou-se viral, atingindo mais 

de 100000 visualizações no 

Youtube em apenas dois dias.” 

WSL Vídeo 8 de Tom Butler Nazaré. “Tom Butler lança-se a alta 
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(http://www.worldsurf
league.com/posts/86
739/tom-butler-at-
nazare-2015-
billabong-ride-of-the-
year-entry-xxl-big-
wave-
awards?isearch=true
&scategory=all) 

Dezemb
ro de 
2014. 

(Inglaterra). velocidade no pico da Praia do 

Norte”. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/84
920/cliff-skudin-at-
nazare-2015-
billabong-ride-of-the-
year-entry-xxl-big-
wave-
awards?isearch=true
&scategory=all) 

30 de 
Novemb
ro de 
2014. 

Cliff Skudin 

(EUA). 

Nazaré. “Cliff Skudin (EUA) é 

apresentado ao poder offshore 

do canhão da Praia do Norte.” 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/82
643/pacifico-layday-
diaries-
portugal?isearch=tru
e&scategory=all) 

19 de 
Novemb
ro de 
2014. 

Brett 

Simpson 

(EUA) e 

Sebastian 

Zietz 

(EUA). 

Óbidos.  “Fica com um sabor de 

Portugal (…) num layday 

durante o Moche RipCurl 

2014.” 

WSL  Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/80
733/moche-rip-curl-
pro-on-abcs-world-
of-x-
games?isearch=true
&scategory=all) 

10 de 
Novemb
ro de 
2014. 

Atletas do 

evento. 

Peniche. “Segmento dos melhores 

momentos de Portugal para 

passar no “World of X Games”. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75
932/buchan-gets-
nuts?isearch=true&s
category=all) 

20 de 
Outubro 
de 
2014. 

Adrian 

Bucha 

(Austrália). 

- “Um tubo “amêndoa” 

cumprimenta Adrian Buchan 

em mais uma sessão incrível 

de free surf em Portugal”  

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurfle
ague.com/posts/75906/
florence-near-perfect-
ride-in-
quarterfinals?isearch=tr
ue&scategory=all) 

20 de 
Outubro 
de 
2014. 

John John 

Florence 

(EUA). 

Peniche. “JJF encontra dois tubos e 

muito espaço para manobras 

conseguindo um 9,83 nos 

quartos-de-final do Moche 

RipCurl Pro 2014.” 

WSL  Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75
888/florences-
second-perfect-10-in-
portugal?isearch=tru
e&scategory=all) 

20 de 
Outubro 
de 
2014. 

John John 

Florence 

(EUA). 

Peniche. “JJF encontrou um tubo com 

muitas secções, conquistando 

o seu segundo 10 no do 

Moche RipCurl Pro 2014.” 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75

20 de 
Outubro 
de 

Nic Von 

Rupp 

- “Nic Von Rupp tira vantagem 

do seu conhecimento local 



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 62 
 

 

854/von-rupps-
portuguese-
bonus?isearch=true&
scategory=all) 

2014. (Portugal). para conseguir um extenso 

tubo (…)”. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75
851/fannings-snug-
barrel-
ride?isearch=true&sc
ategory=all) 

20 de 
Outubro 
de 
2014. 

Mick 

Fanning 

(Austrália). 

- “Mick Fanning (…) desliza 

num tubo apertado ao largo da 

costa de Portugal”. 

WSL  Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75
768/moche-rip-curl-
pro-portugal-
highlights-round-2-
3?isearch=true&scat
egory=all). 

19 de 
Outubro 
de 
2014. 

Atletas do 

evento. 

Peniche. “Num dia que viu algumas 

surpresas na corrida ao título 

da WCT, o campo do Moche 

RipCurl Pro 2014 deu muitas 

ondas tubulares nos 

Supertubos”. 

WSL  Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75
341/save-the-waves-
ericeira?isearch=true
&scategory=all) 

17 de 
Outubro 
de 
2014. 

Tiago Pires 

(Portugal). 

Ericeira. “(…) Tiago Pires mostra o 

trabalho que o “Save the 

Waves” tem feito na 

preservação no break da 

Ericeira. 

WSL  Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75
272/slaters-mind-
bending-540-
rotation?isearch=true
&scategory=all) 

17 de 
Outubro 
de 
2014. 

Kelly Slater 

(EUA). 

- “Kelly Slater aterra uma 

incrível rotação 540 graus num 

dos laydays do Moche RipCurl 

Pro 2014 (…)”. 

WSL  Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/75
222/monster-
moment-big-wave-
surfing-
peniche?isearch=tru
e&scategory=all) 

17 de 
Outubro 
de 
2014. 

Peter Mel 

(EUA) e 

John John 

Florence 

(EUA). 

Peniche. “Com condições tempestuosas 

e sem dia de prova do Moche 

RipCurl Pro 2014, o JJF e o 

veterano Peter Mel tiraram 

partido da grande ondulação.” 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/74
746/slaters-nine-
point-ride-earns-
direct-
advance?isearch=tru
e&scategory=all) 

14 de 
Outubro 
de 
2014. 

Kelly Slater 

(EUA). 

Peniche “(…) Kelly Sltater consegue 

um  nove quase perfeito”. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/74
739/wilkos-957-to-
start-round-1-
heat?isearch=true&s
category=all) 

14 de 
Outubro 
de 
2014. 

Matt 

Wilkinson 

(Austrália). 

Peniche. “Matt Wilkinson consegue o 

primeiro nove do evento na 

ronda inaugural.” 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf

14 de 
Outubro 

Atletas do - Comentários dos surfistas do 
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league.com/posts/74
719/portugal-
stoke?isearch=true&
scategory=all)  

de 
2014. 

evento. circuito mundial relativamente 

a Portugal e às ondas da costa 

portuguesa. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/72
507/gopro-break-
breakdown-portugal-
with-
conlogue?isearch=tr
ue&scategory=all) 

3 de 
Outubro 
de 
2014. 

Courtney 

Conlogue 

(EUA. 

Cascais. Comentários da surfista do 

circuito feminino relativamente 

à experiências de surfar em 

Portugal. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/71
409/teaser-cascais-
womens-pro-
portugal?isearch=tru
e&scategory=all)  

27 de 
Setembr
o de 
2014. 

Atletas do 

evento. 

Cascais. Vídeo promocional da etapa 

do circuito mundial feminino 

em Portugal. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/57
121/freesurf-video-
ruben-gonzalez-
billabong-
portugal?isearch=tru
e&scategory=all) 

22 de 
Julho de 
2014. 

Ruben 

Gonzales 

(Portugal). 

- “Ruben Gonzales e a 

Billabong publicaram este clip 

sonhador de bons momentos a 

explorar a interminável costa 

portuguesa.”; “Não é segredo 

que a costa portuguesa 

exposta ao Atlântico tem 

alguma das melhores ondas 

da Europa (…)”. 

WSL Vídeo 
(http://www.worldsurf
league.com/posts/53
096/espinho-surf-
destination-final-day-
highlights?isearch=tr
ue&scategory=all) 

30 de 
Juno de 
2014. 

Vasco 

Ribeiro 

(Portugal) e 

Tessa 

Thyssen 

(França). 

Espinho “Vasco Ribeiro e Tessa 

Thyssen ganham a edição 

inaugural Espinho Surf 

Destination em Portugal”. 

Elaboração Própria 

Notas           

A Surfing Magazine acompanhou a viagem dos surfistas americanos Parker Coffin e Griffin 

Colapinto até Portugal, e publicou o artigo sob a forma de crossmedia storytelling com muitas 

imagens interactivas, vídeos e declarações dos surfistas (http://stwww.surfingmagazine.com/wp-

content/themes/surfingmagazine.com/portugal_one/index.html).  

Relativamente aos vídeos partilhados pelas revistas de surf, estes estão armazenados em 

plataformas como o VIMEO e Youtube. 

Foram publicados 68 vídeos no website oficial da WSL, relativos às emissões completas em 

diferido da etapa do circuito mundial masculino e feminino em Portugal (Moche RipCurl 2014 e 

Cascais Women’s Pro 2014) e dedicadas à análise da performance dos atletas, mas que não 

foram incluídas na presente tabela de clipping. 

http://stwww.surfingmagazine.com/wp-content/themes/surfingmagazine.com/portugal_one/index.html
http://stwww.surfingmagazine.com/wp-content/themes/surfingmagazine.com/portugal_one/index.html
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Errant Surf Travel  

Apresentação: “Errant Surf Travel é a única empresa do Reino Unido exclusivamente 

dedicada à criação viagens de surf incríveis e sem complicações. Estamos motivados 

para encontrar a experiência certa para cada cliente.” 

Na página principal são apresentados os seis destinos mais populares da empresa para 

surf trips e onde Portugal é um deles (Ilustração 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Errant Surf Travel 

Associado a cada destino está também disponível a informação mais detaclhada e 

técnica dos spots de surf mais próximos de cada local: nomes da praia, tipo de onda, 

melhor ondulação e outros dados úteis (Ilustração 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8: Destinos de Surf Trips mais populares (Errant Surf Travel) 

Ilustração 9: Informação sobre spots de surf (Errant Surf Travel) 
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Relativamente às viagens até Portugal estão disponíveis no website os seguintes 

pacotes: 

Tabela 10: Pacotes de surf trips disponíveis para Portugal (Errant Surf Travel) 

Nome Pacotes Comentários 

Burgau Surf 

Camp 

(Lagos) 

- 5 dias de surf; 

- 10 aulas de surf com um instrutor profissional; 

- Equipamento de surf,; 

- Transporte para praias; 

- Peq. Almoços e almoços embalados; 

- Alojamento na surf villa com acesso a pisicina; 

- 10% desconto na loja em Lagos. 

Principalmente sobre o 

ambiente amigável na Villa, 

das noites descontraídas e 

elogios aos instrutores de surf. 

Dois dos utilizadores 

ponderam voltar. 

Lagos Surf 

House 

(Lagos) 

- Alojamento na villa; 

- 6 dias de surf com duas sessões por dia; 

- Aulas consoante nível de técnica; 

- Peq. Almoços; 

- Almoços na praia; 

- Fato e prancha;  

- Transporte para as praias em 4x4s; 

“Boa combinação de aventura 

e férias na praia”. Elogios aos 

instrutores e ao espaço do 

alojamento. Preços acessíveis 

e três dos utilizadores 

recomendam a um amigo ou 

pensam em voltar. 

Private Boat 

Trip – 

Nothern 

Portugal 

(Porto) 

- 7 noites / 6 dias; 

- Alojamento em camaratas; 

- Peq. Almoços; 

- Tripulação e guia de surf; 

- Despesas e material andamento de barco; 

 - Pranchas stand-up surf paddle e toalhas de praia; 

- Shuttle aeroporto; 

- Bote de verificação de spots de surf e passeio 

pela costa; 

“Foi de verdade uma das 

melhores experiências de surf 

que já tive”. Elogios à comida 

e à costa portuguesa. Pensa 

em repetir a experiência. 

Self 

Catering 

Apartments 

– Lagos 

(Lagos) 

- Alojamento; 

- Transporte para as praias; 

- Sessões de surf de manhã e à tarde (4h total) 

com equipamento e almoço na praia; 

- Aulas de surf consoante nível técnico. 

- 

Surf in 

Caparica 

(Região de 

Lisboa) 

- Transfer Aeroporto; 

- Churrasco de recepção; 

- 7 dias em regime peq. Almoço; 

- 2 aulas de surf por dia (total de 20h) com 

equipamento; 

- Bicicletas; 

- Sessões diárias de yoga. 
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SurferLiving 

Apresentação: “Surferliving.com é o maior site do mundo de viagens de surf, com mais de 

140 000 propriedades, centenas de linhas aéreas, aluguer de carros, barcos e muito 

mais. Damos aos nossos clientes opções de viagens em todos os países costas do 

mundo. (…) Onde há Surf, há Surferliving.com”. 

No website é possível encontrar diversas opções de alojamento através de um mapa 

interactivo consoante a zona que é procurada, havendo um total de 259 propriedades em 

todo o território nacional (desde hotéis a surf camps) e onde a maioria está concentrada 

na zona de Lisboa. 

Está também disponível um editorial de Portugal como destino de surf (“Bem vindo a 

Portugal, o país de praias arfantes, lajes massivas, comida fantástica e uma cultura 

épica: http://www.surferliving.com/editorial/4322/page), que inclui referências a spots 

como Supertubos (Peniche), Ribeira d’Ilhas (Ericeira), Coxos (Ericeira) e vídeos alusivos 

aos mesmos (Ilustração 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SurferLiving 

Ilustração 10: Editorial de Portugal como destino de surf (SurferLiving) 

http://www.surferliving.com/editorial/4322/page
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Apêndice 10: Entrevista a Gonçalo Cadilhe 

Realizada no dia 12 de Fevereiro de 2015, Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da 

Foz. 

1. Como é que se define um surfista turista? 

Resposta (R): Bom, vamos recuar à palavra turista: a palavra turista aparece no séc. XIX 

com a invenção do movimento ou de uma moda que se chama o “grande tour”. O grande 

tour é uma fase, um processo ou uma etapa na educação da aristocracia inglesa e do 

norte da europa, ou seja, naquela altura portanto de finais de séc. XVIII princípios de séc. 

XIX, depois as guerras de napoleão vão acabar com isso mas depois o fenómeno 

regressa. Considera-se que um jovem está educado, e que só pode partir para a vida 

adulta e nomeadamente a vida política, porque estamos a falar da elite, depois de ter 

feito uma viagem pela Europa e nomeadamente pela Itália e pela Grécia para conhecer 

as raízes da civilização clássica (as ruínas de Roma, etc.), e vai-se chamar a esse ou a 

essa etapa do conhecimento o “grande tour”. E é daí, do “tour” que vem a palavra turista 

que era essa massa de jovens que pela primeira vez na história iam viajar pelo prazer, ou 

seja não tinham que ir para a guerra, não eram embaixadores, iam apenas pela 

curiosidade de ver as raízes da civilização clássica. Portanto, viajar por prazer deu 

origem ao turista, o turista é aquele que viaja por prazer. Surfista turista… eu acho que à 

partida todo o surfista é um turista porque todo o surfista tem a ambição de viajar por 

prazer, nunca conheci nenhum surfista que dissesse “não, eu só quero fazer surf na onda 

do fundo da rua”, não existe, ou seja é como um alpinista que nunca quer sair de Portugal 

onde nem sequer há montanhas. Portanto o surfista por definição é um turista, é alguém 

com ambição de viajar para conhecer ondas, para viajar pelo prazer do surf. Para mim 

não há outra maneira de ser surfista. 

 

2. Como é que na maioria das vezes se toma conhecimento do local ou da 

onda? 

R: Eu escrevi uma vez que a segunda melhor coisa para um surfista depois do surf, que 

é a primeira, é falar de surf, é partilhar estórias. Os pescadores são a mesma coisa, a 

primeira coisa que ele quer é ir pescar mas a segunda é ir contar aos amigos que pescou 

este peixe. Então, a conversa de surfistas anda muito à volta de ondas perfeitas, e as 

ondas perfeitas estão espalhadas pelo mundo, quer dizer Portugal tem poucas, tem três 

ou quatro ondas perfeitas e depois tem dias mais ou menos bons em outros sítios mas 

assim que apareçam no ranking das melhores ondas do mundo são poucas (três ou 

quatro em Portugal) e o surfista português há-de conversar sobre as ondas que ele ou 

que algum conhecido já surfou em outras partes do mundo. Portanto começava por dizer 
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que a conversa de surfistas é uma das formas de comunicação / transmissão. Depois, as 

revistas de surf, eu acho que é um dos poucos sectores que não está a sofrer com a crise 

da comunicação social e nomeadamente com a crise do papel, ainda continua a haver 

muito o consumo de revistas de surf, e as revistas de surf têm pelo menos em cada 

número uma reportagem de viagens, quando não acontece mesmo o número 

exclusivamente dedicado às viagens. Eu assino revistas de surf desde 1982 e desde 

sempre que vejo nas revistas de surf ondas de todo o mundo, e tanto é assim que o meu 

sonho de dar uma volta ao mundo pelas melhores ondas de surf (está contado no livro 

mais recente), essa lista das ondas que eu queria conhecer foi construída, como eu digo 

lá numa das páginas do livro, através de anos e anos a ler revistas de surf e estou a falar 

dos anos 80, hoje em dia temos a internet, temos os websites de surf que levam a outros 

websites de surf, temos também muito importante aqui na resposta o campeonato do 

mundo de surf, que é um campeonato itinerante que tal como a Fórmula 1 é um 

campeonato por circuito e o circuito tem várias etapas ao longo do mundo. Portanto toda 

esta bola de neve, tudo o que eu mencionei faz com que seja muito fácil para um surfista 

saber onde ficam as ondas boas de surf. 

 

3. Que tipo de fontes de informação se costumam consultar para decidir e 

organizar este tipo de viagens? 

R: Eu acho que hoje em dia há muitas fontes de informação mas o que existe mesmo é 

muita informação, hoje em dia é quase impossível uma pessoa não saber, mesmo que 

uma pessoa não queira saber nada é muito difícil. Acho que a fonte mais rápida, aquilo 

que as pessoas hoje em dia veem mais é o Google, é meterem no Google “Ondas 

Nicarágua”, e começam a aparecer todos os hotéis de surf na Nicarágua a fazer popups,, 

a dizer packages e não sei quê, e depois o próprio turismo da Nicarágua começa... 

Portanto, há tanta informação hoje em dia que acho que a primeira e mais óbvia é de 

facto, o Google. Depois há os guias de surf, guias que uma pessoa compra e leva 

consigo e há vários, estou-me a lembrar por exemplo o Stormriders, é uma publicação 

que tem guias por regiões, tipo América Central ou Indonésia e uma pessoa quando 

compra tem as informações todas, a temperatura da água, se o fundo é de coral, os 

ventos bons e em que altura do ano é que acontecem, se tem muita gente dentro de 

água (crowds) ou não, portanto há uma imensa lista de livros e publicações. Depois cada 

vez mais o surf é uma publicidade institucional, portanto o próprio turismo de cada país 

também fornece essas informações e depois cada vez mais importante são os surfistas a 

viajar que encontram outros surfistas a viajar e que trocam impressões e se quiseres 

conto-te esta estória: eu conheci um surfista em El Salvador quando estava a dar essa 

volta ao mundo, portanto foram 12 meses 12 ondas e foi para celebrar os meus 40 anos 
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por isso eu decidi mesmo que aquilo ia ser um ano em que eu só fazia isso e que se 

calhar não volto a fazer na vida, foi parar um ano, não aceitar compromissos 

profissionais, não fazer nada porque ia ser o meu ano dos 40. Encontrei um surfista em 

El Salvador que era da Califórnia e que ia para a Austrália porque namorava com uma 

australiana que também fazia surf, então nós aí trocámos as informações todas. Quando 

eu chegasse à Austrália (que era para onde eu ia), ela já me tinha dito, ou seja ela era de 

lá, estamos a falar concretamente de Burleigh Heads, ela era de lá e eu ia para lá e ela 

disse-me “olha o meu primo vive ali, e aqui este restaurante é do meu tio e quando 

estiver maré vaza..” pronto, informações de alguém que é de lá e que trocou comigo e 

por sua vez ele era do norte da Califórnia para onde eu também a seguir e disse-me “olha 

os meus pais têm um “bed and breakfast” lá, etc”, portanto é o tal word-of-mouth. 

 

4.  Do contacto que tem com outros surfistas que viajam, diria que a maioria 

opta por viajar com meios independentes ou prefere escolher pacotes 

turísticos já criados que visem a prática do surf? 

R: Ora bem eu acho que os surfistas experientes, os surfistas que já têm alguns anos de 

rodagem viajam por conta própria e provavelmente até em solitária, ou seja, geralmente 

não andam à procura de companhia porque sabem que se chegam a um sítio e se são 

cinco ou sete a viajar em grupo os locals não vão gostar de ver cinco, seis, sete pessoas 

a chegar ao mesmo tempo, preferem sozinhos. Agora os principiantes, aqueles que 

esperam vir a ser surfistas um dia e que não conhecem nada, esses preferem fazer as 

packages e hoje em dia é a maioria dos viajantes ligados ao surf, não ainda surfistas 

porque ainda estão a aprender, mas essa grande maioria e nomeadamente agora na 

Europa existe um grande boom com o desporto do surf e esses milhares de pessoas da 

Polónia, da Rússia, de países que não têm mar, que não têm surf, que sabem que se 

meterem o vício do surf no corpo sempre que quiserem fazer surf vão ter que ir para fora, 

essa grande maioria prefere packages pelo menos da primeira vez. Agora o que eu acho 

é que os packages têm o futuro comprometido, ou seja, só funcionam uma primeira vez: 

um surfista não sabe onde obter informação, é novo na coisa, vai para o package, na 

segunda já não vai, já percebeu como funciona e dificilmente vai recorrer ao package 

outra vez e isso é um processo de aprendizagem muito recorrente, ou seja não são 

apenas os portugueses que acham ou que têm a fama de serem mais desenrascados, 

não, qualquer grupo de surfistas de qualquer país vai a primeira vez, olha para o lado e 

vê que os outros não fizeram package e na segunda também já não faz, portanto acho 

que em termos de investimento do turismo ou de um indivíduo que queira apostar, acho 

que tem os dias contados esse fenómeno de surfcamp com o package, pode ter os anos 
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contados. Acho que mais vale se calhar ter um hostel ao pé do mar e saber que as 

pessoas vão chegando do que estar a pensar com os packages. 1537 

 

6. De que modo é que a descrição (leitura, foto ou vídeo) de uma onda que 

não se conhece pode despertar vontade do surfista em visitar o local? 

R: É um bocado como no exemplo que eu dei das montanhas, um alpinista se quer 

conquistar o Evereste tem de ir ao Nepal, não pode conquistar o Evereste cá em 

Portugal, portanto o Evereste só existe num único sítio no mundo que é ali no Nepal. As 

ondas perfeitas cada uma tem uma característica própria e cada surfista escolhe a sua, 

aquela que para mim é a onda perfeita não será necessariamente para outra mas a 

verdade é que obriga-nos a viajar, portanto… pode ser uma revista, uma reportagem, 

pode ser um clip no Youtube de 30s, pode ser a última novidade que se tornou viral tipo 

aquela onda da Namíbia que há cinco anos atrás ninguém sabia que existia e hoje é 

considerada a melhor onda do mundo, quer dizer agora apareceu uma em Angola que é 

parecida, ou seja estas coisas acontecem e uma pessoa nem sabe como e às tantas está 

tudo a falar disso, como é que se propaga? Isso às vezes não precisa de ser viral, por 

exemplo essa onda de Angola eu soube disso porque um amigo meu telefonou-me para 

me perguntar como é que se chegava lá porque ele sabia que eu lá tinha estado e pronto, 

a informação corre. 

 

7. No turismo de surf, qual é a fonte de informação mais fiável? 

R: Provavelmente são os websites dedicados às classificações das ondas, como por 

exemplo acho que se chama o Magicseaweed ou o Wannasurf, acho que é assim que se 

chama, são websites que têm as pontuações todas para as ondas e as descrições e 

portanto têm uma reputação a manter, as pessoas confiam nesses websites, essa é se 

calhar actualmente a forma mais fidedigna de… por exemplo, eu tenho uma revista que 

guardo com cuidado que é o número de Agosto de há três ou quatro anos atrás da 

Surfer, que é a bíblia do surf, e que perguntou a centenas de profissionais e de jornalistas 

de surf e a outras fontes, fez um inquérito para determinar a lista das 100 melhores ondas 

do mundo, pronto era assim uma revista grande fora do normal porque era portanto a 

lista dessa classificação das 100 melhores ondas enfim, e então eu acho que por 

exemplo essa é uma revista que ninguém deita fora, as pessoas guardam em casa. 

 

8. O quão susceptível é o surfista turista às campanhas de marketing de um 

país? 

R: Muito pouco na minha opinião. Se é alguém ainda aprendiz que não está muito por 

dentro do surf pode ser susceptível, pode-se deixar influenciar ao procurar informação 



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 71 
 

 

mas qualquer surfista com o mínimo de experiência percebe imediatamente que quem 

faz essas campanhas, portanto o turismo oficial dos países quando faz as campanhas 

não tem por trás um surfista a explicar como é que as coisas são, tem um burocrata que 

pensa que o surf é fácil de entender e que basta pôr ali umas coisas. Portanto essa 

informação institucional geralmente é muito básica, muito infantil e muito pouco credível. 

Eu acho que um surfista com o mínimo de experiência não procura aí nem dá a essa 

informação importância. 

 

9. Na sua opinião, qual o melhor local para um surfista estrangeiro procurar 

informações sobre o nosso país para a prática de surf? 

R: Provavelmente continuam a ser os websites internacionais idóneos, que não têm 

interesse nenhum em promover um destino ao invés de outro, ou seja, para o Turismo de 

Portugal deve ser muito importante que um europeu – um polaco ou um suíço – escolha 

vir a Portugal em vez de ir a Marrocos, mas para um website desses tanto lhe faz a 

escolha, ele quer é que o próprio website seja considerado fiável e continue com uma 

boa reputação. Portanto, aí é onde está a verdadeira informação credível e eu penso que 

a maior parte dos surfistas quando viaja e quando quer saber mais sobre Portugal ou 

Marrocos ou França para quer que seja que eu vou, vai a esses websites e compara. Ou 

então às revistas: por exemplo a Hardcore, a revista brasileira costuma ter uma coluna 

que faz a comparação entre dois picos, ainda recentemente fazia a comparação entre 

Supertubos (Peniche) e Hossegor, os tubos de Hossegor – pedem a um profissional que 

dê pontos numa série de entradas, por exemplo “Factor Tubarão” e como nenhuma 

destas ondas tem tubarões, aí levavam dez pontos (porque era de zero a dez); “Factor 

Consistência” Hossegor é mais consistente que Supertubos, digo eu agora já não me 

lembro, levava oito pontos e Supertubos levava quatro. Este género de tabelas também 

são bastante comuns e os surfistas vão por aí, portanto eu penso que a maneira mais 

usual, a maneira mais comum de um surfista se informar sobre um destino de surf é 

através desses websites ou através da imprensa especializada.  

 

10. Portugal tem recebido cada vez mais destaque internacional para a prática 

de surf. Como é que se pode justificar esta visibilidade crescente? 

R: Não é único de Portugal, está a acontecer em vários pontos do mundo, está a 

acontecer em lugares onde é fácil de ir para lá, onde há condições de segurança 

(segurança no sentido de crime), portanto tem de ser um país tranquilo e barato também 

e naturalmente depois as coisas acontecem, ou seja não é porque o Turismo de Portugal 

ou porque o Garrett McNamara desceu a onda que Portugal se tornou conhecido como 

destino de surf. O que aconteceu em Portugal aconteceu em vários países do mundo e 
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estão todos a “sofrer” a mesma evolução, ou seja, cada vez mais a ser procurados por 

surfistas de países que não têm ondas e que vivem perto. Se um surfista puder escolher 

entre ir para Bali ou ir para Portugal ele vai para Bali não vem para Portugal, Portugal não 

é nenhum milagre. O que se passa é que ir para Bali é muito mais caro e muito mais 

longe e então se um surfista da Europa só tiver uma semana de férias não vai para Bali, 

vem para Portugal porque para Bali perde logo dois dias para ir e dois dias para voltar e 

para Portugal perde duas horas, portanto nesse aspecto Portugal tem vantagens. Mas 

agora se o surfista tiver um mês não vem para Portugal, vai para Bali porque a água é 

quente, porque as ondas são melhores, porque a vida é mais barata portanto Portugal 

não tem propriamente uma grande vantagem competitiva nem o que está a acontecer é 

um milagre da comunicação, é a evolução natural do surf em todo o mundo e Portugal, tal 

como tantos outros países, está a beneficiar com isso ao nível de entradas e visitas.  

 

11. Deve Portugal apostar neste produto turístico? (Se sim, como potenciá-lo?) 

R: Deve apostar no sentido de ter o cuidado em que a qualidade das ondas esteja cá, 

porque essa é a única razão que faz vir um surfista. Se as ondas não tiverem qualidade, 

por muito barato e por muito conveniente que seja um lugar ele não vai para lá, senão 

não saía de casa. Aqui em Portugal há factores que não são controláveis, por exemplo a 

direcção do vento: se for um Inverno de ventos fortes de sul, a maior parte das praias de 

Portugal não tem condições para o surf. Esses factores ninguém consegue controlar, o 

Turismo de Portugal ou quem quer que seja pode investir milhões no surf, mas com 

essas condições as pessoas não vêm. Há outros factores que podem sim ser controlados 

nomeadamente a protecção costeira e a preservação das ondas como parques naturais, 

por exemplo como reservas naturais e nesse aspecto aí sim, tem que se fazer muito 

porque nunca tinha sido feito até agora, começou-se agora a fazer mas é preciso o 

Estado considerar que a onda, uma onda de surf boa é um tesouro nacional, quando 

esse passo for dado, então aí sim, está a fazer o que tem de ser feito para promover o 

turismo de surf. Não é dar benefícios fiscais a uma escola de surf porque isso não é 

caminhar na direcção certa. Se as condições estão más, se o vento está de sul, se o mar 

está flat, um suíço que tem o windguru consegue ver para dez dias as previsões e tem de 

decidir para onde é que vai não vem para Portugal por muito apoio que esteja a ser dado 

aos pequenos operadores locais. Portanto o que é preciso é realmente dentro daquilo 

que é controlável pelo Estado fazer de tudo para que as ondas não se estraguem, 

nomeadamente não estar a construir pontões ou portos em cima de lugares onde 

existir… por exemplo Matosinhos é um lugar fenomenal para aprender a fazer surf, é um 

lugar que recebe a visita de imensos estrangeiros porque é muito conveniente, por causa 

da Ryanair e voos low-cost, vir até Portugal, Matosinhos está ao lado do aeroporto, a 
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escola de surf vai buscar o cliente, etc. Mas há um projecto para aumentar o molhe do 

porto de Matosinhos / Leixões de tal maneira que Matosinhos vai deixar de ter praia, vai 

deixar de existir porque vão construir um molhe, um porto novo e aquilo vai acabar. E aí 

está, se querem investir no turismo de surf é arranjar outra solução, não essa, ou então 

dizer “não não, há prioridades económicos e o turismo de surf não é uma delas”, é um 

exemplo. 

 

12. Como é que acha que o turismo de surf evoluirá em Portugal? 

R: Acho que já passou o boom, portanto já passou o seu máximo, daqui para a frente 

deve estabilizar. Acho que as escolas no longo prazo vão deixar de ter o boom que estão 

a ter agora porque as pessoas uma vez que aprendem já não precisam da escola, já não 

precisam do package (aquilo que eu disse há pouco), mas vão continuar a querer um 

hostel, um alojamento limpo, higiénico e económico perto das ondas. Digamos que se, e 

uma vez que já temos esses primeiros clientes que aprenderam cá a fazer surf, que 

sabem que estão a poucas horas de voo e que Portugal é relativamente barato, apesar 

de não ser tanto como Marrocos, Marrocos é mais perigoso, há a ideia do Islão, etc, 

portanto provavelmente se se mantiverem certas condições como os voos low-cost, como 

uma relação de confiança com a crowd portuguesa, ou seja, há uma tendência e aquilo 

que se nota é que os surfistas portugueses são cada vez mais agressivos na água, e se 

essa tendência não for invertida através da educação e não apenas dos agentes que já 

estão dentro do surf (escolas e lojas) mas também do próprio Governo e do próprio 

Estado, se não houver uma inversão dessa tendência e se Portugal continuar a aumentar 

os preços porque está dentro da zona Euro e tudo isso, se calhar as coisas vão mesmo 

ter uma grande quebra. Se pelo contrário houver alguma gestão cuidada de todas essas 

variáveis, eu creio que não vai continuar a crescer (o turismo de surf) mas é capaz de se 

manter num nível estável, que ao final do ano fazendo as contas ao que entrou é muito 

favorável para o turismo e para as contas económicas do país.  

 

Apêndice 11: Entrevista a João Valente 

Realizada via skype no dia 8 de Abril. 

1. Qual considera ser o principal objectivo de uma revista especializada em 

surf? 

Resposta (R): Eu acho que o principal objectivo de qualquer publicação especializada é 

ser um ponto de referência e um ponto para conectar as várias diferentes visões ou os 

vários diferentes tipos de pessoas que têm um interesse comum e procurar com esse, 

neste caso estamos a falar de uma revista, por isso procurar com a revista dar respostas 
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aos vários diferentes interesses que as pessoas partilham dentro de uma área de 

interesse comum. Ao mesmo tempo, outra das funções importantes é fazer a divulgação 

também das várias actividades e das várias formas que as pessoas têm de vivenciar uma 

determinada experiência. No nosso caso é o surf e o que nós procuramos é exactamente 

isso, quando falamos tanto de competição, como de aventura, como estilo de vida, como 

uma série de coisas é para tentar juntar num espaço todas as diferentes formas de viver 

estas experiências. 

 

2.  Que tipo de conteúdos são publicados? Quais os que têm mais 

visualizações? 

R: Como imaginas isto é uma coisa que mudou muito ao longo dos anos, mesmo a 

própria relação das pessoas com as revistas foi uma coisa que mudou muito porque … 

as revistas estão todas, ou por outra os meios de comunicação social tradicionais estão 

todos em queda, há cada vez menos pessoas a procurarem o papel e aliás as pessoas 

procuram é a informação online mesmo a própria forma de seguir a informação online 

está muito diferenciada: há pessoas que hoje em dia simplesmente frequenta redes 

sociais e todo o seu tráfego na internet é direcionado através das redes sociais, através 

aquilo que aparece na cronologia é que depois decidem para onde vão e há muito menos 

aquele impulso do “eu tenho aqui os meus websites onde vou diariamente”. A maior parte 

das pessoas, a não ser que sejam pessoas com interesses muito específicos e que têm 

de procurar exactamente websites por alguma razão, a maior parte das pessoas espera 

para ver o que aparece na cronologia. 

Hoje em dia, e isso é que me levou a fazer este enquadramento da transformação dos 

meios, acerca de dez anos, julgo eu, foi a altura em que os conteúdos das revistas 

passaram a ser altamente influenciados pelo mundo online, o que significa que a partir de 

certa altura já não era só tanto aquilo que nós julgávamos que interessava ao leitor por 

um lado, porque eu sempre disse que uma boa revista ou um bom editor tem que 

procurar constantemente o equilíbrio entre o que o leitor quer e aquilo que o leitor precisa 

ou que nós julgamos ser importante para ele, esse sempre foi muito o jogo. Acerca de 

dez anos cá em Portugal, que foi sempre um bocadinho mais tarde, outro factor entrou 

em jogo que era “o que é que ele já viu?”, “o que é que ele se ainda interessa por ver 

depois de já ter visto?”, e de certa forma o que aconteceu foi isso. Hoje em dia 

procuramos ter cada vez mais coisas intemporais, coisas que não estejam muito fixadas 

num determinado espaço de tempo: acontecimentos do dia ou acontecimentos do mês, 

por isso é que as reportagens de campeonatos desapareceram das revistas 

praticamente, porque quem está interessado no mundo dos campeonatos tem tudo 

online, não é numa revista que o vai encontrar a menos que tenhas ali um 
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enquadramento diferente. Dito isto o que procuramos pôr hoje em dia? Eu, pela minha 

experiência pessoal e das pessoas que estão à minha volta, sinto que apesar de haver 

para isso espaço no mundo online, não acho que os computadores ou os tablets sejam 

um sítio para leituras muito longas e portanto procuramos dar duas coisas na revista: 

fotografias de alta qualidade que é uma coisa que apesar de este mundo estar infestado 

de imagem, o consumo de imagem no mundo online é muito rápido, no Instagram e 

outros dão-nos acesso a muitas imagens, basicamente dás um click para dar um gosto 

naquilo, passas para a próxima e nunca mais olhas para aquela fotografia na tua vida; a 

revista pretende dar uma fotografia tendo sempre em mente que as pessoas que se 

interessarem em ver aquilo vão estar a olhar para aquilo com mais tempo e vão estar de 

facto a aproveitar, o que nos levou já inclusive a fazer uma coisa que há uns anos atrás 

era considerado impossível de acontecer, que é dar destaque e quando digo destaque é 

páginas duplas ou até capas, a fotos que já tinham sido publicadas no Instagram, porque 

já tivemos essas experiências “aquela foto que vocês publicaram, eu lembro-me de a ver 

no Instagram e pensava nela várias vezes e nunca mais a encontrava, foi tão bom poder 

comprar a revista e poder olhar para a foto sempre que quiser porque agora a revista 

está aqui ao meu lado”, portanto o tempo de apreciação e a estabilidade que o meio 

físico apresenta é uma das vantagens que os meios tradicionais, ou neste caso os meios 

impressos, têm relativamente ao meio online. Isto por um lado, portanto fotografia de 

qualidade que possa resistir à passagem do tempo de uma forma mais sólida do que no 

mundo online e pelo meu discurso já deves ter reparado que o que acontece no mundo 

online é um dos primeiros pontos para perceber o que devemos pôr na revista ou não.  

A outra parte, artigos de análise ou artigos mais profundos. É impensável fazemos uma 

reportagem do campeonato como te disse. O campeonato já foi, já passou, as pessoas 

que estavam interessadas viram aquilo. Agora um comentário bem fundamentado, 

inteligente, bem escrito e bem argumentado que faça pensar e que exija algum tempo de 

dedicação, por exemplo nós agora na edição passada, como tivemos um ano competitivo 

incrível em Portugal (muitas coisas a acontecerem, foi o centro das atenções durante um 

mês pelo menos, tivemos um campeão do mundo júnior, tivemos os portugueses a 

darem-se muito bem no Havaí, etc.) e nós apanhámos tudo e fizemos uma análise 

profunda, falando com os principais agentes dos acontecimento - isso é uma forma que 

esse mundo tem de aparecer na revista porque acho que está mais vocacionado para 

uma revista. Portanto o que eu diria era fotografia de qualidade e textos reflexivos ou 

aprofundados sobre um determinado assunto. Depois gostamos de ter exclusivos (que é 

cada vez uma coisa mais difícil de encontrar, principalmente em Portugal com um espaço 

geográfico tão reduzido e com os dispositivos de leitura), de sessões especiais em sítios 
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pouco vistos ou pouco conhecidos, ou novidade que continua a ser um valor de ouro no 

jornalismo e na imprensa.  

 

3. Como é que a mediatização de um evento (competição, produção de um 

filme…) contribui para a promoção de um local? 

R: Agora vou ter de sair um bocadinho do papel de editor de revista e pôr-me no papel do 

organizador mas do modo eles não o fazem porque não têm essa experiência, que é 

pensar do ponto de vista… Quando uma pessoa organiza um evento quer que esse 

evento tenha impacto mediático, o problema é que muitas vezes os organizadores não 

sabem de facto o que os editores e os responsáveis procuram nesse sentido. Como 

todos sabemos os eventos de surf estão dependentes da qualidade das ondas: quando 

estás a organizar um campeonato de surf, há vários agentes mas vamos falar do 

promotor local (Câmara Municipal, Turismo de Portugal, seja quem for), o objectivo último 

deles é criar a consciência sobre existência de um determinado sítio para que as pessoas 

possam criar na sua cabeça um determinado espaço quando chegar para quando chegar 

a altura do “agora para onde vamos passar as nossas férias?”. Claro que ninguém faz 

isso com más ondas e o principal objectivo é ter boas ondas mas isso não se controla, 

tentas é atenuar a hipótese de haver más ondas (por isso é que há os períodos de 

espera). 

O que é que se pode fazer num campeonato? É preparar para o pior, eu acho que essa é 

a melhor atitude que podemos ter em qualquer negócio, e este caso não é excepção e o 

pior que pode acontecer é não haver ondas. Para já é fundamental criar uma rede de 

media partners, que são aqueles que não a despeito de uma análise isenta que se deva 

fazer do evento - se choveu durante cinco dias e onshore a função do media partner não 

é tentar enganar as pessoas e dizer que esteve offshore e sol. O objecto do media 

partner por um lado é tentar dourar a pílula, primeiro tem de garantir a informação e 

depois trabalhar todos os elementos que possam gerar história porque se as ondas estão 

perfeitas e bonitas a história está lá, e nem é preciso contar muito a história porque a 

maior parte do interesse das pessoas já está garantido à partida, mas se isso não 

acontece todas aquelas histórias adicionais que num dia com boas ondas passam a 

secundárias neste caso passam a principais, portanto a função de um bom media partner 

será identificar os pontos de interesse que o evento tem para além da qualidade das 

ondas, devendo gerar sempre bons conteúdos independentemente das condições do 

mar.  

Pode ser que durante um campeonato as ondas não estejam boas, como já referi, mas 

sabemos que aquele local costuma ter boas ondas portanto o que eu faria se fosse o 

organizador era preparar uma série de clips promocionais, tendo em consideração que as 
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audiências de campeonatos e eventos hoje em dia estão online, portanto eu preparava 

uma série de pacotes de qualidade com as ondas daquela região no seu melhor e, 

também muito importante, com os outros pontos de interesse que essa região tem para 

além do surf porque cada vez mais, e principalmente com esta generalização do público 

surfista, as pessoas… Se a única coisa que a pessoa quer fazer é surf, ela compra uma 

boat trip para algum lado, passa dez dias num barco e não pensa em mais nada a não 

ser o surf, agora uma pessoa que venha para Portugal (e isso eu farto-me de explicar aos 

agentes do governo porque eles hoje em dia andam todos com a mania de que Portugal 

é o melhor destino do mundo para fazer surf e está longe de ser verdade, Portugal é o 

melhor destino da Europa, sem dúvida e querer sair muito dessa esfera pode ser um 

erro), agora eu sempre disse que Portugal é um sítio incrível para se vir fazer uma 

viagem com o surf como um extra, pode ser até a atracção principal, a pessoa vem para 

cá e dá-se ao trabalho de alugar prancha e viajar com o material todo às costas mas é 

um tiro no pé focalizar toda a atenção no surf principalmente quando temos tanto para 

oferecer. Por isso o que eu faria através do campeonato era preparar uma série clips que 

enfocasse tanto o surf de qualidade que aquela zona tem e que pode não estar presente 

durante o campeonato mas também todos os atractivos (a gastronomia, os sítios 

turísticos, os sítios históricos, etc.) que aquele sítio tem para oferecer e massificar essa 

informação durante a transmissão online do evento. Se isso for bem feito o impacto pode 

ser tremendo, obviamente que o impacto das coisas depende da importância do evento, 

não vamos ter dúvidas que o único evento que de facto interessa ou que cria um 

“awarness” internacional é o de Peniche porque é o World Tour, portanto um trabalho 

bem feito nessa área iria pressupor isso que eu já disse de promover o espaço turístico 

do país durante a transmissão online e nos próprios websites, e isso tudo bem feito cria 

de facto um movimento de atenção directo e imediato em relação ao local. Acho que 

basicamente é isso a importância do sítio ao divulgar-se e ao seu potencial enquanto 

destino de surf, e em mostrar a qualidade das ondas. Não é a única forma de promover 

mas como falas especificamente em eventos, o principal impacto é esse. 

 

4. Quais as melhores fontes para quem procura informação sobre Portugal 

como um destino de surf? 

R: Acho que não há melhor fonte do que os principais websites de surf do mundo, 

aqueles que automaticamente são mais visitados. Estamos a falar de websites que talvez 

tenham um milhão de visitas diárias não tens ferramenta mais poderosa do que essa 

para falar. E quando falo de surf, e é isso que deves vincar na minha resposta, eu digo 

principais websites de surf genéricos, não estou a falar de websites específicos de 

informação de viagem, como o Wannasurf por exemplo. Isso num primeiro estágio, vamo-



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 78 
 

 

nos pôr num lugar de um americano que esteja a procurar informações sobre Portugal. 

Numa segunda fase e entrando aí já entrando um bocadinho já no que deveria ser feito, 

eu se fosse um americano dizia “pronto, deixa lá ver o que meus os websites habituais, 

do meu país e da minha língua estão a falar sobre este sítio.” Depois provavelmente iria a 

um Wannasurf ver o que as pessoas dizem, um TripAdvisor eventualmente, ver o que se 

diz desse lugar no aspecto específico do surf, e depois ia aos websites locais. Se vais 

procurar informação sobre surf em Portugal no Google o que escreverias? O nosso 

website tem imensas visitas de estrangeiros exactamente por causa desse tipo de 

procura (inserir na caixa do motor de pesquisa “surf portugal”) e isso parece uma coisa 

muito boa mas por outro lado também não é muito porque nós temos um grau de rejeição 

muito grande porque as pessoas entram “ah afinal isto é um website”, “ah não era isto 

que estava a procura”, eles querem informações específicas sobre as coisas e vão à 

procura de outras coisas quando percebem que isto é um website de informação geral, e 

por isso é que nós estamos a desenvolver para nós uma coisa que acho que devia ser o 

Turismo de Portugal a fazer que é desenvolver uma parte do website em inglês 

específica sobre as zonas de surf em Portugal, porque a forma como os websites 

generalistas estrangeiros abordam as informações sobre Portugal é esporádica: é uma 

galeria de fotos aqui “ah boas ondas, inverno fabuloso em Portugal”, o Inertia faz isso, a 

Surfline faz isso e tal mas é esporádica e não tem informação específica sobre como, 

quando, o que é que eu levo, o que preciso, onde é que durmo, onde é que eu como, que 

é o que as pessoas que depois… Essa fase é boa para despertar a atenção, a 

curiosidade e o interesse. A segunda fase que é o recolher informação, essa informação 

já é muito mais difícil de obter. Depois eu acho que também é uma questão de a pessoa 

ser boa no Google: “surf Portugal dirigiu-me para uma revista então eu vou escrever surf 

hostels em Portugal ou surf camps em Portugal”, eu acho que a melhor forma de 

encontrares informação sobre um sítio é realmente através do nosso santo Google (risos) 

e fazê-lo trabalhar e sermos bons a fazer uma pesquisa lá dentro. 

 

5. Portugal tem recebido cada vez mais destaque internacional para a prática 

de surf. Como é que se pode justificar esta visibilidade crescente? 

R: Por causa de diversos factores: um foi o World Tour (o campeonato em Peniche) e o 

outro foi sem dúvida a Nazaré, acho que foi a que criou mais barulho com o assunto do 

surf em Portugal nos últimos anos, muito mais do que o próprio campeonato. Se formos 

aos últimos quatro anos podemos ainda atirar aí para dentro a Ericeira como Reserva de 

surf mundial, também criou algum buzz, não comparável aos outros dois e (…) depois 

ainda houve outras coisas que foram mais locais, aconteceram em Portugal mas foram 

mais locais do que impacto internacional que elas tiveram. Portanto eu diria que numa 
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primeira linha é a Nazaré e o campeonato de Peniche, numa segunda linha a Ericeira e 

depois há uma amálgama de outros eventos que acabaram por contribuir mas quase indo 

no arrasto dos principais factores. 

 

6. Considera que Portugal deve apostar neste produto turístico?  

R: Definitivamente, definitivamente e deve apostar não só da maneira como está a 

apostar ou principalmente já não só porque eu acho que as coisas são válidas, todas 

essas coisas principalmente ao nível do marketing e da promoção têm prazos de validade 

e o campeonato já despertou o que pequenos campeonatos atingem já foi atingido pelo 

campeonato, portanto o facto de haverem aqui campeonatos é bom para manter a 

dinâmica do desporto, bom para manter a dinâmica do investimento e do interesse das 

grandes empresas no desporto mas a liga na promoção do país já não vai criar aquele 

impacto que criou inicialmente, porque já tivemos campeonatos incríveis e dificilmente 

serão superados, quanto muito repetidos, o sucesso de algumas provas que já tivemos 

por cá. Portugal deve criar e pensar noutras ferramentas porque neste momento é 

capitalizar em cima do… aí já entramos por um lado se quisermos um bocadinho 

filosófico que é: o surf vai continuar a crescer quer queiramos quer não, quer seja num 

ritmo mais acelerado ou num ritmo menos acelerado, ele vai continuar a crescer, é 

inevitável e quando digo filosófico entra aqui porque eu considero que o surf é a 

actividade de carácter desportivo ou atlético se quisermos, eu não gosto muito de chamar 

ao surf desporto, acho que isso foi uma invenção nossa para podermos criar uma 

indústria à volta da coisa e principalmente porque a maior parte do turismo ninguém vem 

para cá competir, pronto é mais parecido com o mercado do ski, o surf é muito parecido 

nesse lado com o mercado do ski, as pessoas vêm para cá viver a sua experiência de 

surf, não vêm cá para participar em campeonatos, vêm cá viver a sua experiência, 

portanto o surf é e vai continuar a ser por vários motivos uma actividade em grande 

crescimento. As pessoas querem uma actividade que seja saudável, que as meta em 

contacto com a natureza, as pessoas cada vez mais procuram esses contactos e as 

pessoas extremamente urbanas gostam de poder fugir um bocadinho desse lado urbano 

e estar em contacto com a natureza, e o surf proporciona isso de uma forma super 

intensa que a maior parte das pessoas inclusive surfistas nem sequer tem consciência 

clara disso, sabem ou sentem que isso acontece mas não sabem bem porquê ou como, 

mas aquele impulso que têm de ir ao mar, têm de ir lá, têm de descarregar… elas sabem 

que isso acontece mas não sabem bem porquê nem sabem bem explicar mas é um facto, 

e depois o surf é uma coisa relativamente barata, não precisamos de grandes coisas, 

quer dizer com menos de 500 euros uma pessoa equipa-se completamente, aliás menos 

do que isso, com menos de 300 euros se não for muito exigente, numa fase inicial pode-
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se equipar para o surf com o básico, depois também não precisas de mais ninguém para 

fazer, tens de gerir dentro da tua agenda, dentro das tuas possibilidades e claro tudo 

depende da tua proximidade para o mar, etc. mas é uma coisa que se pensares bem 

permite uma gestão própria do tempo que é uma coisa que as procuras também 

procuram muito. Por isso, e ainda por outros factores, o surf é uma actividade que vai 

continuar a crescer e muito e mais uma vez com aquilo que eu disse, Portugal é o melhor 

destino de surf da Europa pela proximidade dos outros países europeus, pelo clima, pela 

qualidade das suas ondas sem dúvida… Então por essas características, pelo surf ser 

cada vez mais uma coisa com clientela, por Portugal ter ofertas únicas a um determinado 

mercado específico de surf, e depois para outro mercado que não é só o europeu, em 

relação já agora quando falamos para outros mercados os Estados Unidos por exemplo, 

ou o mercado americano como um todo, norte e sul-americano, que eu acho que são os 

únicos que eu penso que de facto ambicionar, porque todos os outros que a gente possa 

atrair vão ser sempre residuais, quer dizer um australiano pode estar interessado em vir a 

Portugal mas nunca será em grandes números, quer dizer a Austrália fica do lado da 

Indonésia, se eles viajarem vão para a Indonésia ou para outros destinos turísticos 

tropicais ali à volta, vir para Portugal era uma coisa que acontecia mais nos anos 70, as 

pessoas eram mais aventureiras, queriam conhecer novas coisas e tal, mas mesmo 

nesses mercados, não os vamos considerar mercados fortes, mas o americano, o norte e 

sul-americano serão assim os grandes pontos de interesse. Temos o lado de tudo aquilo 

que conseguimos oferecer para além do surf, e isso é um atractivo muito grande que não 

pode ser deixado de lado e é por isso que eu insisto tanto que não podemos fixar a nossa 

promoção internacional do surf em Portugal simplesmente com as ondas, é preciso criar 

em Portugal eventos, vamos chamá-los no âmbito da cultura do surf mas que sejam 

eventos, não é só mais um festival de cinema que há entre os 40, 50 festivais de cinema 

de surf que há no mundo, é preciso criar eventos únicos que ponham as pessoas a falar, 

o mundo todo a falar. Mais uma vez, um festival de surf cinema em Lisboa não vai ser 

notícia no Surfline, ou no Inertia, ou nesses websites, mas se fizeres um evento, vá lá 

uma exposição de arte gigantesca, com artistas de todo o mundo e principalmente 

artistas, sabemos como os americanos são “umbiguistas”, se chamarmos algum artista 

americano de relevância para participar e vir para cá, isso já pode ser notícia nesses 

websites. Eventualmente não será por causa desse evento que mais turistas virão mas 

vai ser mais uma coisa para criar mais consciência de que existe um país na Europa que 

para além de boas ondas, tem uma oferta grande de coisas relacionadas com o surf. 
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Apêndice 12: Resposta de Sofia Barros ( TdP - “Portuguese Waves”) 

Via email no dia 27 de Abril. 

 

1.  Como surgiu e em que consiste o projecto “Portuguese Waves”? 

Resposta (R): O projeto «Portuguese Waves» pretende reunir numa única plataforma 

todos os recursos naturais que Portugal proporciona para a prática de surf. 

Paralelamente constitui-se como uma plataforma de comunicação de todos os eventos e 

ações de comunicação que potenciam a construção da perceção de Portugal como um 

destino de excelência para a prática do surf. 

 

2. Qual o público-alvo deste projecto? 

R: O público-alvo deste projeto são surfistas amadores e profissionais mas o surf também 

se assume como um ângulo de comunicação da oferta turística para um público mais 

abrangente. 

 

3. Que objetivos foram definidos e com que meios (recursos e apoios) contam 

para atingi-los? 

R: Portugal é o país da Europa com melhores condições para a prática de surf porque 

tem grande quantidade de spots numa curta distância entre si. O objetivo foi dar a 

conhecer esta realidade através da estratégia de promoção e divulgação TdP que, no seu 

âmbito, tem também apoiado financeiramente a realização do circuito Portuguese Waves 

Series que inclui geralmente três etapas. 

 

4. Qual a estratégia de comunicação usada (que tipo de canais são usados, 

mensagens veiculadas..)? 

R: Os canais utilizados são exclusivamente online quer ao nível da plataforma de 

comunicação que reúne as diversas valências (spots, alojamento, etc) quer ao nível da 

sua divulgação. Esta escolha decorre do facto de estes serem os canais privilegiados 

pelos surfistas. 

 

5. Quais as metas por detrás das iniciativas “McNamara SurfTrip” e “No 

Waves? Come back for free”? Foram atingidas? 

R: A «McNamara Surf Trip» pretendeu trabalhar a notoriedade do destino através do 

endorsement de uma figura grada no mundo do surf – Garret McNamara. Ao surfar a 

maior onda de sempre, na Nazaré, este surfista de ondas grandes ganhou e deu a 

ganhar reconhecimento internacional às ondas portuguesas. Sendo um apaixonado por 

Portugal, a sua escolha como embaixador foi inevitável. Através dos seus olhos e das 
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suas experiências a surfar pelas sete regiões de Portugal, surfistas de todo mundo 

podem conhecer as potencialidades do mar português e todas as outras características 

de um destino inigualável. 

«No Waves. Come Back for free» foi uma ação de ativação muito diferente. Com este 

passatempo, pretendeu-se tornar evidente que Portugal é um país onde há sempre 

ondas para surfar de Setembro a Fevereiro. Que qualquer viagem feita com esse intuito, 

neste período do ano, é um sucesso. Uma vez que nunca se recebeu uma reclamação 

relativa à falta de ondas, pode considerar-se que esta iniciativa foi bem conseguida. 

 

6. Que feedback recebem por parte de quem visita a página? 

R:  n.a. 

 

7. Costumam receber solicitações de informação através da plataforma digital? 

Quais as principais informações requeridas? 

R: A plataforma procura ser uma reunião de informação pertinente para quem desejar 

viajar a Portugal para a prática de surf. O objetivo da página não é constituir-se como 

interlocutor de potenciais interessados mas sim tornar evidente os contactos de que 

dispõem para poder planear as suas viagens. 

 

8. Quais os objetivos para os próximos anos? 

R: Consolidar a afirmação de Portugal enquanto o melhor destino de surf da Europa, 

seguro, próximo de alguns dos principais mercados emissores e com a mais valia de 

apresentar uma grande variedade de ondas num território concentrado. 

 

9. Como diria que Portugal se posiciona relativamente aos países 

concorrentes no âmbito do turismo de surf? 

R: Portugal é o melhor país europeu para a prática de surf: para além de ser próximo de 

mercados importantes no que concerne à emissão de fluxos turístico, é também um 

destino acolhedor que apresenta enorme diversidade de ondas num espaço geográfico 

relativamente reduzido. Para além desta vantagem competitiva é um destino com um 

clima ameno e um conjunto de propostas para além do surf bastante desenvolvidas e 

consolidadas (a gastronomia, a cultura, etc). 

 

10.  Que (outros) esforços estão a ser desenvolvidos ou apoiados pelo TdP para 

divulgar internacionalmente o produto turístico do surf? 

R: O Turismo de Portugal tem estado a trabalhar conjuntamente com a World Surf 

Association para a promoção do país enquanto destino de excelência para a prática do 
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surf através dos seus canais, quer seja através da realização de eventos quer seja 

através de ativações de marca. 

 

11. Que resultados já foram atingidos? 

R: Portugal assume-se claramente como o principal destino de surf da Europa e um dos 

melhores do mundo. Num total de 2,7 milhões de pesquisas na Internet sobre surf desde 

setembro de 2013, 7,3% (201 mil) são sobre Portugal, o que coloca o país no topo do 

ranking da Bloom Consulting relativo ao último ano. Estima-se que a indústria do surf 

represente 400 milhões de euros para a economia nacional, segundo dados da 

Associação Nacional de Surfistas. As empresas de animação turística ligadas ao surf 

cresceram 71% em 2014. Em 2013 aumentaram 26% (ver infografia em anexo). 

(fonte: Bloom Consulting) 

 

12. O TdP apoia ou tem conhecimento de outros projectos que estejam 

envolvidos no desenvolvimento e promoção do surf em Portugal? 

R: Como referido, há uma estreita colaboração do Turismo de Portugal com a WSA no 

entanto haverá certamente uma série de iniciativas privadas que também contribuem, e 

bem para a construção da percepção de Portugal como destino de excelência para a 

prática do surf. 

 

13. Quais as melhores fontes para quem procura informação sobre Portugal 

como um destino de surf? 

R: O site Portuguese Waves tem esse objetivo, complementado obviamente outras 

plataformas como é o caso do visitportugal.com. 

 

14. Portugal tem recebido cada vez mais destaque internacional para a prática 

de surf. Como é que se pode justificar esta visibilidade crescente? 

R: Todas as ações de comunicação e de ativação de marca têm como objetivo a 

construção de uma determinada perceção de Portugal e a difusão da mesma da forma 

mais eficaz possível. A aposta que tem sido feita neste eixo de comunicação nos últimos 

anos começa agora a ter os seus resultados. 

 

15. Qual o contributo da comunicação mediática para este fenómeno? 

R: A comunicação mediática é muito importante para a propagação das mensagens que 

se pretendem divulgar. Temos como principal alvo os meios internacionais. 
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Fonte: Bloom Consulting (2014) 

Ilustração 11: Países mais atractivos para a prática de surf (2014) 
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Apêndice 13: Resposta de Susan Costa (CMM) 

Via email no dia 27 de Maio. 

 

1. Como é que se desenvolveu o processo de atribuição do título de Segunda 

Reserva Mundial de Surf? (Quem propôs, que esforços foram feitos para a 

obtenção da referência...) 

Resposta (R): A candidatura foi submetida pelo Município de Mafra, tendo sido fruto de 

um trabalho conjunto do Município, Ericeira Surf Clube e a Associação dos Amigos da 

Baía dos Coxos. Desde o primeiro momento que a comunidade local, regional, nacional e 

até internacional viu com bons olhos a submissão desta candidatura, tendo havido apoio 

formal a todos estes níveis, com especial destaque para o apoio de Sua Excelência o 

Presidente da República, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva. 

Foram feitos todos os esforços para garantir a coesão da comunidade e das diversas 

entidades e instituições a nível nacional e internacional. Este foi um fator diferenciador da 

candidatura: para além de ter cumprido com sucesso todos os parâmetros, houve 

consenso e unicidade na candidatura, o que não aconteceu noutros locais dignos de 

serem considerados Reserva Mundial de Surf. 

 

2. Qual o papel desta referência para o turismo da Ericeira? Como é que a 

Ericeira se posiciona, para a prática de surf, relativamente a outras 

localidades portuguesas com grande mediatização (Nazaré e Peniche, por 

exemplo)? 

R: A Ericeira encontra-se numa posição de complementaridade.  

Cada local tem as suas particularidades: na Nazaré são as ondas grandes, em Peniche a 

Supertubos, na Ericeira encontra-se a única reserva Mundial de Surf na Europa, 

composta por 7 ondas em apenas 4km de costa, considerada por muitos com um dos 

melhores locais no planeta para fazer surf. Foi neste local que aconteceu o 1º 

campeonato nacional de surf. É neste local que é possível encontrar ondas para surfistas 

de todos os níveis, desde a aprendizagem aos mais experimentados, ou profissionais. É 

este o nosso posicionamento. 

 

3. Quais os objectivos da autarquia para o desenvolvimento do produto de surf 

no local? 

R: O objectivo da autarquia é o reforço da notoriedade do destino turístico, com 

consequências positivas no aumento do número de visitantes, mas também no reforço 

dos negócios associados aos desportos de ondas: as escolas de surf, os hostels 
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temáticos, a indústria das pranchas e do surfwear, entre muitos outros exemplos. Ora, de 

modo a explorar as vantagens decorrentes deste reconhecimento, foram priorizadas duas 

áreas fundamentais: ao nível infra-estrutural, assegurou-se a continuidade do projecto 

alargado de requalificação da orla costeira, transformando Ribeira d’Ilhas numa autêntica 

praia temática, dotada dos mais modernos equipamentos para a prática do surf; ao nível 

da divulgação, investiu-se na edição de publicações específicas e na instalação de 

pórticos que identificam, ao longo da costa, as ondas distinguidas com o galardão. 

Entretanto, está a ser preparada uma estratégia alargada, na qual a dinamização da 

Reserva Mundial de Surf constitui o projecto primordial. Neste capítulo da promoção, 

acrescem as competições desportivas de alto nível, a continuação da realização de 

festivais e grandes eventos temáticos, bem como a criação do primeiro Espaço 

Museológico Português do Surf, consolidando a marca Ericeira no panorama mundial do 

surfing. Paralelamente, importa também desenvolver um trabalho ao nível da 

regulamentação, nomeadamente do uso da praia por banhistas e surfistas 

. 

4. Qual a estratégia de comunicação usada pela Câmara Municipal de Mafra 

(CMM) para divulgar a Ericeira como um destino de surf? 

R: O Município está neste momento a reestruturar a sua estratégia de comunicação, 

tanto a nível institucional como a nível turístico. 

A  recente criação da Marca ‘M / E’ veio alterar toda a estratégia existente. 

Em breve será lançado o novo portal do município e, posteriormente conhecida a 

estratégia de comunicação. 

Outro documento estratégico que irá influenciar a comunicação da Reserva é o Plano 

Estratégico do Turismo de Mafra, que se encontra em revisão neste momento. 

http://www.cm-mafra.pt/newsItem.cfm?id=8EB5FDD3-9F54-E114-F01210DD24453780 

https://www.youtube.com/watch?v=hXhE3Mj_pkM 

https://www.youtube.com/watch?v=YEFd_WdVlKg 

 

Ilustração 12: Criação marca "M / E" (CMM) 

 

http://www.cm-mafra.pt/newsItem.cfm?id=8EB5FDD3-9F54-E114-F01210DD24453780
https://www.youtube.com/watch?v=hXhE3Mj_pkM
https://www.youtube.com/watch?v=YEFd_WdVlKg
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5. Relativamente às iniciativas de promoção turística da Reserva 

desenvolvidas pelo Município:  

a. Em que tipo de certames é que a Reserva é promovida e quais os 

seus públicos-alvo? 

R:  A promoção da Reserva Mundial de Surf tem sido feita em diversos certames de nível 

nacional, regional e internacional. Quer seja através da própria Câmara Municipal de 

Mafra, quer através da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e até mesmo do Turismo 

de Portugal. Como exemplo de certames nacionais podemos referir a Bolsa de Turismo 

de Lisboa, a Feira Náutica do Tejo  e a Feira Internacional de Artesanato de Lisboa. 

No entanto, a promoção da Reserva é também feita em parceria com operadores 

turísticos e em publicações nos media locais e internacionais. São várias as noticias que 

têm saído na imprensa internacional com destaque para a Ericeira e para a Reserva 

Mundial de Surf. 

Os publico- alvo são jovens surfistas ou que querem iniciar uma experiência de surf, entre 

os 18 e os 30 anos, e famílias. 

 

b. Em que publicações estão presentes anúncios publicitários e que 

tipo de mensagem / conteúdo é difundido? 

R: De momento o Município não está a promover anúncios publicitários. No passado, foram 

colocados anúncios na Tabela das Marés 100% com o intuito de promover a Reserva 

Mundial de Surf e o Ericeira Camping, mas com a recente transformação deste meio 

numa edição digital, foi decidido não participar. 

A publicidade não é a forma de comunicação escolhida nesta altura. 

 

c. Em que medida é que estas acções potenciam a atracção de surfistas 

turistas estrangeiros até à Ericeira? 

R: A promoção da Ericeira como destino de surf de alta qualidade tem potenciado o 

crescimento de turistas não só ligados à industria do surf mas também o crescimento de 

famílias que procuram este destino considerando a sua oferta diversificada e que 

potencia a motivação de toda a família. 

 

6. O Turismo de Portugal concede algum tipo de apoio para auxiliar a 

divulgação do produto turístico de surf da região? 

R: O surf é assumido como um segmento de aposta do turismo náutico, na medida em 

que diversifica a oferta, capta mercado e dinamiza as economias regionais, enriquecendo 

assim, a proposta de valor do país ancorada num recurso distintivo – o mar. Neste 
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sentido o Turismo de Portugal tem introduzido o surf nas suas campanhas de promoção 

do destino, e também divulgado o produto surf em destinos internacionais.  

 

7. A CMM dá apoio a algum projecto ou empresa local no âmbito do turismo de 

surf? 

R: A Câmara Municipal de Mafra tem como política o apoio a projectos de interesse na 

área do surf, nomeadamente no que diz respeito a campeonatos de surf, eventos ligados 

a esta área e projectos que promovam o desenvolvimento da economia local. A Câmara 

Municipal tem apoiado o clube local (Ericeira Surf Clube) na promoção e divulgação do 

surf local. 

 

8. Quais as melhores fontes para quem procura informação sobre Ericeira 

como um destino de surf? 

R: O Município de Mafra está a desenvolver um site, inserido no referido portal, que 

pretende agregar toda a informação relativa ao destino e que pretende ser uma fonte 

importante para promoção do mesmo. 

 

9. Qual o papel das escolas de surf para o turismo da Ericeira? 

R: Neste momento existem 20 Escolas de Surf com sede na Ericeira, que possuem 

licença para dar aulas nas praias da Ericeira. 

Estas escolas têm contribuído para a promoção do surf local na medida em que, na sua 

maioria, actuam com operadores turísticos nacionais e internacionais. Estas escolas 

oferecem um serviço de qualidade com treinadores qualificados pela Federação 

Portuguesa de Surf e destinam-se a todos aqueles que pretendem aprender a surfar, mas 

também a todos aqueles que querem aperfeiçoar o seu nível de surf. 

 

10. Qual o principal obstáculo ao desenvolvimento do turismo de surf no local? 

R: A atribuição do galardão da Ericeira World Surf Reserve foi motivo para acentuar o 

crescimento da Ericeira, enquanto destino de surf, tendo sido  considerado como ‘o maior 

promotor turístico que alguma vez esta região já teve’. 

É visível  que o grande fluxo turístico a esta região em muito deve a este Galardão.  

Este fenómeno do Surf levou a um grande crescimento de diversas atividades turística, 

tais como o exponencial crescimento do alojamento local direcionado ao publico do surf, 

o aparecimento de diversas empresas de animação turística vocacionados para as 

atividades aquáticas (na realidade a atividade de 75% do total destas empresas está 

ligada a práticas aquáticas), etc. 
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No entanto, este rápido crescimento trouxe alguns problemas, principalmente no âmbito 

da organização da oferta turística. 

Foi recentemente constituído o Conselho Municipal do Turismo e o Grupo  de Acão 

Costeira, dois fóruns que têm permitido o debate e  destas questões e criação de 

sinergias com o intuito de encontrar soluções que possam permitir um turismo de elevada 

qualidade, em diversas. 

Assim procura-se oferecer o melhor ao nível dos alojamentos e restaurantes, da 

regulação das atividades nas praias em conjunto com as diversas entidade responsáveis, 

oferecendo acessos mais cuidados e apoios de praia devidamente preparados para os 

períodos de maior procura. 

O investimento que foi feito na área do surf será crucial para a consolidação do destino 

Ericeira como destino mundial de surf. 

Assim, não se encontra um verdadeiro obstáculo, mas sim uma verdadeira oportunidade, 

um produto em franco desenvolvimento. 
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Apêndice 14: Entrevistas Informais  

Realizadas em 28 e 29 de Março na Ericeira. 

 

Entrevista 1 

1. Costumam ser muito visitados por surfistas turistas estrangeiros? Em que 

altura do ano os recebem mais?  

R: Sim e começa a partir mais ao menos nesta altura da Páscoa começamos a receber 

mais, começa a haver uma afluência maior de estrangeiros e depois mais no verão, como 

é óbvio. 

 

2. Que tipo de produtos / serviços são mais procurados? 

R: Aqui no nosso caso são fatos de surf, alguns vêm comprar pela primeira vez outros já 

sabem. 

 

3. Como pensa que o turismo de surf tem evoluído na Ericeira? Sente-se 

diferença entre o antes e o depois da atribuição do título de 2ª Reserva 

Mundial de Surf? 

R: Tem evoluído de uma forma crescente em termos de afluência de pessoas… É 

crescente, não há dúvida. Talvez um bocado mas não é relevante (relativamente ao título 

da 2ª Reserva Mundial de Surf), acho que tem mais a ver com a qualidade das ondas. 

Não é pelo facto de ser Reserva que é mais procurado, é pela qualidade. Descobrem 

pelos vídeos, por todas as notícias que vão saindo e pela própria cultura do surf, os 

surfistas vão passando o conhecimento como outra “tribo” qualquer, existem vídeos e 

revistas. 

 

4. Como é que a Ericeira promove a Reserva?  

R: Acho que está a promover mal porque no fundo fala muito e depois no fundo não 

concretiza tanto como fala e porque a Ericeira tem que ser… A Ericeira não é um sítio 

como Peniche, a Ericeira é um sítio com ondas superiores a Peniche e tem de ser 

promovida para um segmento de surf diferente do segmento que está a ser promovido: 

está a ser promovida para aulas de aprendizagem e a Ericeira não tem grandes 

condições para isso. Devia ser promovida para um surf mais avançado. É um bocado aí 

que a Câmara falha. 

 

5. Há a abertura desejada por parte dos locais da Ericeira para acolher a 

crescente procura da região por parte dos surfistas estrangeiros? 
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R: Vai tendo… Mas não tem. 

 

6. Qual o papel do surf para o turismo local? 

R: É o papel mais importante, é o que dinamiza o turismo, o que ajuda os restaurantes, o 

comércio, tudo. 

 

Entrevista 2 

1. Costumam ser muito visitados por surfistas turistas estrangeiros? Em que 

altura do ano os recebem mais?  

R: Sim, constantemente, o ano todo e inclusive o inverno que é mais fraco mas mesmo 

assim temos sempre turistas. No verão como é óbvio posso-te dizer que cerca de 60% 

dos clientes é tudo estrangeiro. 

 

2. Que tipo de produtos / serviços são mais procurados? 

R: Aqui como a loja é mais direcionada para o surf, é natural que o material técnico seja o 

mais vendido mas também roupa claro. É mais informações (que vêm à procura) mas 

quando já fazem surf, aliás a maior parte já faz surf e vêm mesmo para o material e já 

conhecem a área, quando são aqueles mais recentes que não é tanto como os que já 

conhecem a zona porque os que vêm cá já cá estiveram, já sabem onde é que estão e 

onde é que têm de ir, mas quando vêm pedir informações normalmente são principiantes 

que querem saber de escolas, de sítios para surfar, tudo. 

 

3. Como pensa que o turismo de surf tem evoluído na Ericeira? Sente-se 

diferença entre o antes e o depois da atribuição do título de 2ª Reserva 

Mundial de Surf? 

R: É assim a partir de 2008 foi quando começou a crescer mais. Tivemos mais iniciativas, 

inclusive começou outra vez a haver campeonatos mundiais cá, agora nos últimos dois 

anos se não me engano, o facto de o Tiago Pires entrar no WCT, foi em 2008 e também 

ajudou bastante… Muitas lojas para abrir, empresas direcionadas para o surf, guias 

turísticos, mais escolas de surf, só em hostels já estamos a bater os 100 hostels por isso 

tivemos muito dinheiro a fluir dessa maneira. E é claro que com isso tudo a entrar 

também chama mais pessoas. Agora de resto, o comércio local não te sei dizer a não ser 

o que é direcionado para o surf. É assim teve alguma (importância a Ericeira ter recebido 

o título de Reserva) para quem está de fora, agora para quem está de dentro é muito giro 

darem o título mas ao nível do que eles têm vindo a fazer ainda não se viu muita coisa: 

está-se à espera de, por exemplo, limpeza de praias que é uma coisa muito importante e 

não tens isso, embora a área da Ericeira seja bastante limpa mas vemos por ali, por 
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exemplo, a Pedra Branca que é a praia da Empa ou o Matadouro, ou mesmo Ribeira 

D’Ilhas ainda tem o esgoto aberto às vezes, por isso há muita coisa ainda para fazer. 

 

4. Como é que a Ericeira promove a Reserva?  

R: A Câmara em si para além de apoiar os campeonatos que já o está a fazer… Acho 

que agora é o Hélder, o Presidente da CMM, que está a entrar bastante bem, entrou com 

o pé direito já com o Pro Júnior Mundial e com todos os eventos que estão agora a 

acontecer como por exemplo, o nacional também temos cá todos os anos. Temos tido 

para além do geral dos eventos tipo Sumol Summer Fest e isso tudo, temos tido eventos 

mais focados para o surf: surfcampings, estágios de surf também na Ericeira mas isso já 

são de empresas privadas. Talvez da Câmara seja mais de acesso às praias... 

Comunicação e promoção talvez não digo porque a Ericeira já é bastante conhecida no 

mundo inteiro, temos cá pessoal desde o Japão até lá de baixo do Congo, temos pessoal 

de todo o lado. Fora isso é os acessos, a limpeza das praias, as condições de parque 

principalmente para parar os carros: Ribeira está muito melhor, a Foz está um bocadinho 

difícil de gerir porque chega o Verão só com as pessoas que vão fazer praia sem surfar, 

já fica tudo cheio, depois só tens outro parque que é tudo em terra batida, chegas ao 

Matadouro é um parquezinho muito limitado, Pedra Branca é tudo em terra batida e 

pronto, fora essas duas praias o resto dos acessos é um pouco vergonhoso, aqui São 

Sebastião temos a sorte de ter este parque gigante que foi feito já por causa desta zona 

aqui do centro comercial, das lojas e do bar. Mas de resto as outras praias não existem, 

existe Ribeira D’Ilhas, existe a Foz e pouco mais. 

 

5. Há a abertura desejada por parte dos locais da Ericeira para acolher a 

crescente procura da região por parte dos surfistas estrangeiros? 

R: É assim a nível do turismo em si tem, é uma vila pequena mas mesmo assim mexe-se 

bem. No turismo de surf e isso já é uma coisa mais complicada (risos). É assim no verão 

é o pandemónio, aliás costuma-se dizer que mesmo quem surfa cá e tudo só surfa no 

inverno porque no verão para além das ondas não estarem muito boas está tudo 

completamente lotado e é claro que dá sempre lugar para avenças: chegas lá dentro há 

sempre um que se passa e manda o outro lá para fora e bate no outro e partiu a prancha 

ao outro mas pronto, vai-se gerindo. Já não é tanto como era antes, se formos falar de 

uma onda tipo Coxos existe muito mais respeito dentro de água, agora se chegarmos ali 

a São Julião, Foz do Lizandro, aqui São Sebastião que acabam por ser as mais 

frequentadas… Coxos há respeito, Ribeira é o pandemónio, Foz é pandemónio, São 

Julião idem, por isso é difícil (risos). 
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6. Qual o papel do surf para o turismo local? 

R: No momento é o papel principal, se não fosse o surf acho que a Ericeira acabava por 

ser um pouco para o pessoal mais velho por assim dizer, ou seja se calhar não tinha 

tanta vida. Vê-se agora no inverno quem for sair à noite, nem que seja só para beber um 

café chega lá baixo está tudo morto, está praticamente tudo fechado, ao fim-de-semana 

ainda anima um bocadinho mas de resto não se passa muito. 

 

 

Entrevista 3 

1. Costumam ser muito visitados por surfistas turistas estrangeiros? Em que 

altura do ano os recebem mais?  

R: Sim sim, sem dúvida. A partir de Março para cima, Março até Outubro ou princípios de 

Novembro. Vêm de todos (os países), Europa, fora da Europa, apanhamos Russos, 

Polacos, de tudo. Romenos! No ano passado apanhei famílias da Roménia por isso 

começa a ser uma coisa muito comum, cada vez apanhas mais gente. 

 

2. Que tipo de produtos / serviços são mais procurados? 

R: Depende, há uns que vêm para iniciação (aulas), alguns pedem aulas para 

avançados, também trabalhamos muito com miúdos que também é iniciação.  

 

3. Como pensa que o turismo de surf tem evoluído na Ericeira? Sente-se 

diferença entre o antes e o depois da atribuição do título de 2ª Reserva 

Mundial de Surf? 

R: Muito, muitíssimo, 60%. Eu acho que todo o Portugal se desenvolveu ao nível do 

turismo nacional e tudo isso fez com que pudéssemos oferecer outros produtos e o 

desenrolar do turismo de Portugal, a gente vê o que por exemplo Lisboa cresceu ao nível 

do turismo, fez com que se pudesse abrir as portas a um desporto que não poderá ser 

só... Como explico isto? O que temos para oferecer? Mar e o surf é o que nós temos 

como modalidade desportiva de mar, neste momento acho que, das mais desenvolvidas, 

mas podemos oferecer ainda muito mais, nós só temos costa, agora há que trabalhar é 

mais nisso e acho que se vai desenvolver ainda mais. Sinceramente não creio que se 

note muita diferença, talvez mais para quem é de fora. 

 

 

4. Como é que a Ericeira promove a Reserva?  

R: Olha, não dando cabo delas. Eu acho que está a trabalhar bem nisso, acho que a 

Ericeira, as Câmaras e o turismo trabalham bem no desenvolvimento da zona. Assim de 
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repente nada (relativamente a alguma campanha de promoção que se lembrasse 

desenvolvida pela CMM). 

 

5. Há a abertura desejada por parte dos locais da Ericeira para acolher a 

crescente procura da região por parte dos surfistas estrangeiros? 

R: Sim sim, é tudo malta porreira (risos). 

 

6. Qual o papel do surf para o turismo local? 

R: Económico é muito bom, as pessoas que vêm para o surf acabam por ir às compras, 

vão aos super mercados, vão comer aos restaurantes, beber aos bares, vão às lojas 

comprar roupa… Antigamente o surfista era quase um modo de vida, hoje em dia não. 

Hoje aluga uma casa, vem com a namorada ou vem sozinho, vão às compras ou seja 

acabas por movimentar tudo, não são só as aulas… Já não é aquela pessoa que, a malta 

vem para Portugal para o surf, um pacote de aulas custa três aulas 59€, adultos por 

exemplo custa 65€, portanto se fizeres doze dias são 199€ e portanto já tens de ter 

dinheiro, e depois é tudo, a estadia, a comida, a bebida, o surf. Muitas vezes já (vêm com 

tudo preparado), através dos nossos sites, por exemplo eu tenho um site que é dos mais 

antigos que é o ericeirasurf.com, ou seja se procurares Ericeira aparece logo nos 

primeiros e agora está a ser feito de novo. Agora já podes marcar online, podes pagar 

tudo directo, tens um painel de reserva e não sou só eu, cada vez vai ser mais comum 

para facilitar a vida às pessoas. Já há alguns transportes do aeroporto, não directamente 

para aqui mas podes organizar, por exemplo, se alguém me pedir “olhe pode-me vir 

buscar ao aeroporto” não vou lá eu mas é fácil de arranjar pessoas com carta profissional 

e seguro para fazerem esse serviço. 
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Apêndice 15: Resultados dos inquéritos a surfistas turistas 

Questão 1: What was the main purpose of your trip do Portugal? 

Ilustração 13: WordCloud referente à pergunta 1 do Inquérito a surfistas turistas 

 

Fonte: elaboração própria via Wordle 

 

 

Questão 2: What places have you visited so far? 

Ilustração 14: WordCloud referente à pergunta 2 do Inquérito a surfistas turistas 

 

Fonte: elaboração própria via Wordle 
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Questão 3: When and where did you first hear of Portugal as a tourist destination? What was/were 
the main idea(s)/image(s)/message(s) you where left with from that/those experiences?  
 
Ilustração 15: WordCloud referente à pergunta 3 do Inquérito a surfistas turistas 

 
Fonte: elaboração própria via Wordle 

 

 

 

Questão 5: What made you choose Portugal? 

Ilustração 16: WordCloud referente à pergunta 5 do Inquérito a surfistas turistas 

 

Fonte: elaboração própria via Wordle 
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Questão 6: Have your expectation been met and or exceeded? Why? 

Ilustração 17: WordCloud referente à pergunta 6 do Inquérito a surfistas turistas 

 

Fonte: elaboração própria via Wordle 

 

 

 

Questão 8: Are you aware or familiar with Portuguese Waves digital platform? Did you use it? 

Ilustração 18: WordCloud referente à pergunta 8 do Inquérito a surfistas turistas 

 

Fonte: elaboração própria via Wordle 

 

 

 

 



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 98 
 

 

Apêndice 16: Ilustrações das keywords e resultados de procura da 

plataforma Portuguese Waves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Portuguese Waves 

Ilustração 20: Resultados da procura “surf in Portugal” no Google 

 

  

 

 

 

Ilustração 19: Keywords da plataforma Portuguese Waves (TdP) 



  A comunicação de Portugal como destino turístico de Surf | ISCSP – UL | 99 
 

 

(Continuação da Ilustração 20: resultados da procura “surf in Portugal” no Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Google 

 


