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Enquadramento 
Em 2021 a Federação Portuguesa de Surf levou a cabo, pela primeira vez 

na história do Surfing, uma visita a todas as escolas de surf que se 

encontravam registadas e abriram as suas portas para receber a equipa da 

FPS. 

Após uma análise a todos os dados1 recolhidos junto das escolas, em 

2021, pudemos retirar algumas conclusões tais como:    

• A Federação entende que deve reforçar a formação de modo a 

permitir inverter a % do número de treinadores com nível 2. – A 

partir de 2023 será mandatório ter um treinador nível 2 responsável 

pela escola de surf;  

• A Federação considera que deve promover condições para que as 

escolas de surf tenham vínculos laborais com os treinadores mais 

estruturados;  

• A Federação considera relevante a formação em primeiros socorros 

dos Diretores Técnicos e Treinadores e nesse sentido vai promover 

condições para que isso seja uma realidade. 

Projeto 
Este projeto vai na direção de certificar e qualificar com base em critérios 

objetivos as Escolas e Clubes de Surf, inscritos na Federação, sendo que é 

uma oportunidade para as escolas de surf se distinguirem pela positiva, no 

universo do ensino do surfing em Portugal. São inúmeras as vantagens 

deste projeto para a qualificação do surf em Portugal:  

1. Diferenciação positiva das Escolas e Clubes; 

2. Qualificação efetiva das Escolas e Clubes; 

3. Comunicação de Selo de Qualidade; 

4. Confiança dos Clientes logo mais clientes; 

5. Processo de transformação positiva do sector;  

6. Potencial de crescimento sustentável do mercado. 

 

 
1 Caso tenha interesse, esses mesmos dados poderão ser disponibilizados 
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Existem quatros grandes áreas na certificação das Escolas de surf, a saber:  

1. Recursos Humanos  

2. Instalações e Material  

3. Procedimentos  

4. Sustentabilidade (social, ambiental, energético e financeiro) 

Perante isto, o projeto tem em 2022 vários momentos:  

1. 31 de março a 4 de abril – Inscrições para as visitas do processo de 

Certificação; 

2. 8 de abril –Definição final do calendário de Certificação; 

3. 18 de abril a 23 de junho – Certificação presencial das Escolas de 

Surf; 

4. 22 de abril a 31 de maio – Atribuição do Selo de Qualidade das 

Escolas de Surf; 

5. Julho – Lançamento do site Escolas de Surf de Portugal; 

6. Setembro de 2022 – Segunda ronda de visitas para Escolas que não 

tenham tido disponibilidade prévia; 

7. Outubro/novembro 2022 – Formação Presencial. 

Calendário das Visitas2 
 

Grande Lisboa - Sintra a Sesimbra 18 de abril a 2 de maio 

Faro a Comporta 3 a 6 de maio 

Zona Norte - Viana do Castelo a Povoa 
do Varzim 

9 e 10 de maio 

Zona Porto e Centro - Porto a Figueira 
da Foz 

10 a 18 de maio 

Zona Centro e Oeste - Nazaré a Ericeira 19 de maio a 1 de junho 

Açores e Madeira A definir 

 

 
2 A datas apresentadas não são definitivas, sendo que dependem das inscrições das escolas 


