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INTRODUÇÃO

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA CMM/PRESIDENTE DO CMGRMSE
As ondas constituem, pela sua diversidade, qualidade e consistência, um inequívoco fator distintivo
do nosso território. Tal como têm esculpido na rocha o passar do tempo, elas têm influenciado as
vivências da comunidade, moldando a personalidade das gentes. Em suma, para além de um valioso
património ambiental, com evidente potencial desportivo, turístico e económico, as ondas são um
elemento da nossa cultura.
Por isso, a consagração deste valioso recurso como Reserva Mundial de Surf, em 14 de outubro de
2011, representou não só uma homenagem a uma longa linhagem de homens e mulheres que
desafiam o mar, seja para garantir o seu sustento, seja pelo prazer de “apanhar” a vaga perfeita, mas
também a assunção de uma responsabilidade coletiva na sua preservação. Porque só assim
podemos garantir que aqueles que vierem depois de nós podem usufruir deste património.
Com este reconhecimento internacional, a atividade socioeconómica da Ericeira tem-se materializado
no aumento do número de praticantes, na criação de escolas de surf ou no desenvolvimento dos mais
variados negócios associados à modalidade, como também no próprio dinamismo do setor do turismo.
Neste cenário, importa assegurar que esta comunidade cresce à medida que a consciência ambiental
também cresce, levando as gerações do presente e do futuro a desenvolver uma comunhão
harmoniosa com o mar.
Desde a referida consagração, os denominados “guardiões” – entidades que hoje integram o
Conselho Municipal de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira (CMGRMSE), entretanto
constituído – têm vindo a comungar deste pressuposto de proteção da natureza, desenvolvendo
atividade em áreas como o planeamento e ordenamento do território, a educação ambiental ou a
oferta desportiva e turística sustentável.
O presente plano pretende contribuir para sistematizar e reforçar esta dinâmica, definindo objetivos
para uma gestão sustentável da Reserva Mundial de Surf da Ericeira. Para cada objetivo foram
identificadas as ameaças à sua concretização e as consequentes estratégias para mitigação, as
quais integram, por sua vez, medidas que se materializam em ações, as quais serão desenvolvidas
e suportadas financeiramente pelos vários parceiros, de acordo com os respetivos orçamentos anuais
ou com a sua cultura e experiência de surf.
Previsto para horizonte temporal de 2018 a 2020, este é um documento dinâmico, não só porque se
pretende assegurar a sua monitorização e atualização regular em sede do CMGRMSE, mas também
porque se ambiciona o envolvimento dos diversificados stakeholders institucionais, associativos e
empresariais e, em última instância, dos próprios cidadãos.
Afinal, todos somos “guardiões” da Reserva Mundial de Surf da Ericeira!
O Presidente da Câmara Municipal de Mafra,
Hélder Sousa Silva
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RESERVA MUNDIAL DE SURF DA ERICEIRA

(RMSE)

APRESENTAÇÃO DA RESERVA MUNDIAL DE SURF

Para a apresentação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira recorreu-se à informação disponibilizada
pela organização ambiental “Save The Waves”, pioneira na definição e implementação do conceito
de Reserva Mundial de Surf (www.worldsurfingreserves.org). Adicionalmente, foram também
integrados os conteúdos da candidatura da Ericeira ao estatuto de Reserva.


Apresentação do conceito e mais-valias da zona costeira da Ericeira dignas do estatuto de
Reserva
As Reservas Mundiais de Surf são um conceito pró-ativo de identificação, designação e
preservação de ondas únicas para o surf abrangendo a zona costeira envolvente. À semelhança
do conceito implementado pela UNESCO para a preservação do património cultural como herança
da Humanidade, as Reservas Mundiais procuram criar um mecanismo de proteção para os locais
de surf mais emblemáticos que, por sua vez, se encontram inseridos em zonas de elevado
valor ambiental e cultural. Este modelo de proteção procura também preservar a cultura surfista
local e constituir-se como um incentivo ao desenvolvimento económico e social da região.
No caso concreto da Ericeira, a sua zona costeira apresenta características únicas do ponto de
vista geológico e ambiental e não só na área consignada como Reserva de Surf. A área entre
“Pedra Branca” e “Ribeira D'lhas” apresenta falésias de beleza excecional, onde três das ondas
existentes nesta zona de costa são de classe mundial. A geografia do vale de Ribeira D'llhas torna
este local um "anfiteatro" natural desenhado pelas arribas, com uma área de praia dividida pelo
canal da ribeira. A natureza e história da onda de Ribeira D'llhas e as condições já existentes em
termos de equipamentos de praia (incluindo uma zona de estacionamento) fazem desta praia um
local privilegiado para a realização de eventos de surf.
Os surf spots a Norte de Ribeira de ilhas, quatro dos quais de qualidade mundial, têm um valor
natural enorme pelo seu ambiente e paisagem ainda selvagens. Este conjunto de sete ondas da
Reserva mundial de Surf têm um valo mítico para o surf. Pretendemos preservar a pureza original
deste património natural para benefício eterno das gerações futuras.

VISÃO ESTRATÉGICA PARA A RESERVA MUNDIAL DE SURF

A Reserva Mundial de Surf permite não só preservar para as gerações futuras o património natural
e ambiental do município de Mafra, onde as ondas para a prática do surf surgem destacadas, como
também permite potenciar a indústria do turismo nacional.
A Ericeira tem uma grande vantagem: possui tantas ondas de qualidade mundial, que pode criar uma
oferta muito diversificada para os turistas. Possui ainda praias adjacentes que podem acolher não só
banhistas como surfistas iniciados.
O surf já é encarado como um eixo estratégico para o desenvolvimento de turismo sustentável em
Portugal (https://portuguesewaves.com/).
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Assim a Reserva Mundial de Surf, que tem sete ondas de qualidade mundial e várias praias
adjacentes, dispõe de recursos preciosos para o desenvolvimento sustentável da região e do país.
Destacamos que, para valorizar o turismo, é crucial que os visitantes sintam, realmente, que estão
numa Reserva Mundial de Surf. É importante que a Reserva, e que o sentimento de comunhão com
a natureza e com as ondulações que emana, sejam não só mantidos como melhorados ao longo dos
anos.
A preservação e a valorização da Reserva são assim estratégicas para a região e para Portugal.
É importante preservar o valor mítico do surf na Reserva Mundial de Surf da Ericeira, baseado na
qualidade mundial e natural das suas ondas, única na Europa.

Para guiar em detalhe o planeamento estratégico da gestão da Reserva, realizámos a análise SWOT
ilustrada na Tabela 1.

Tabela 1 - Análise SWOT da Reserva, mostrando as respetivas potencialidades a aproveitar e as dificuldades a vencer
(SOS2011).
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LOCALIZAÇÃO DA RESERVA MUNDIAL DE SURF DA ERICEIRA E DAS SUAS ONDAS

Oceano Atlântico

Estrada Nacional 247

Figura 1 – Limite geográfico da Reserva Mundial da Ericeira, a Oeste o Oceano Atlântico, a
Norte a onda de São Lourenço (inclusive), a Sul a onda da Pedra Branca (inclusive), a Leste a
Estrada Nacional 147.
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Figura 2 - As sete ondas para a prática de surf de qualidade mundial, todas quebrando sobre
perfeitas e muito raras lajes de pedra, que potenciaram a Reserva Mundial de Surf. Estas ondas
devem ser preservadas em todos os fatores possíveis. São destinadas apenas a praticantes
muito experientes ou profissionais.
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Figura 3 - As praias mais próximas da Vila da Ericeira, no Sul da Reserva Mundial de Surf da
Ericeira, são os locais tradicionais para banhos, e para a realização de campeonatos de surf.
Nota-se que apenas a areia permite a frequência de muito público e banhistas, sendo de
evitar o uso massificado de troços costeiros de pedra e arenito.

Oceano Atlântico

Estrada Nacional 247

Figura 4 - Centro e norte da Reserva Mundial de Surf, são as zonas
mais selvagens, ricas e naturais. A fim de oferecer uma oferta
turística diversificada recomendamos que as atividades
massificadoras (acesso motorizado, campeonatos de surf, aulas de
surf), mesmo regulamentadas, sejam fortemente restringidas.
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Identificação descritiva da qualidade e consistência das ondas da Reserva
Apresenta-se, de seguida, a caracterização das sete ondas de classe mundial da Reserva Mundial de Surf da
Ericeira, recorrendo aos parâmetros descritos na Tabela 2.

Tabela2 - Parâmetros que utilizamos para caracterizar a qualidade das ondas para a prática do surf.

Onda 1 – Pedra Branca
Tipo de onda: Esquerda rápida, potente e tubular
Tipo de fundo: Recife
Condições de maré: De meia maré a encher
Condições de ondulação: Desde SW a W/NW
Condições de vento: Desde SE a NE
Consistência: ●●●○○
Ângulo de rebentação: 40⁰
Comprimento da linha de rebentação: 50 a 100 metros
Altura das ondas: De 0,5 a 2,5 metros
Tipo de rebentação: Mergulhante
Nível de Surfista Hutt et al: 6 - Surfistas que executam as
manobras standard de surf consecutivamente
Nível de Surfista LIVRO 7 João Macedo: Nível 6
A primeira onda que encontramos mesmo em frente ao Parque de Campismo da Ericeira é a “Pedra Branca”. Uma
esquerda muito rápida de fundo de recife que recebe ondulações desde o quadrante SW ao quadrante W/NW.
Devido à rasa bancada do recife que fica exposto durante a maré vazia, é normalmente surfada desde a meia
maré a encher até à maré cheia. Regular e perigosa esta onda é caracterizada como uma onda de “take off” rápido
seguido de um tubo até ao “inside”.
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Onda 2 – Reef
Tipo de onda: Direita rápida, potente e tubular
Tipo de fundo: Recife
Condições de maré: De meia maré
Condições de ondulação: Desde NW a N
Condições de vento: Desde SE a NE
Consistência: ●●○○○
Ângulo de rebentação: 35⁰
Comprimento da linha de rebentação: 30 a 70 metros
Altura das ondas: De 0,5 a 1,5 metros
Tipo de rebentação: Mergulhante
Nível de Surfista: 6 - Surfistas que executam as
manobras standard de surf consecutivamente
Nível de Surfista LIVRO 7 João Macedo: Nível 6

Continuando pela praia, que faz fronteira por uma pequena falésia encontramos a 300 metros para Norte a
irmã gémea da “Pedra Branca”, uma onda que se chama de “Reef”. Esta onda é formada a partir de uma placa de
recife muito plana que se desenvolve em terra e vai ficando mais funda no seu desenvolvimento na direção de
NW. Esta é outra onda regular e perigosa que tem uma zona muito curta e rápida de ”take off” seguida de um
tubo cilíndrico que acaba exatamente na placa exposta no “inside”. Só trabalha com ondulações de N a NW w de
meia maré.
Onda 3 – Ribeira d`Ilhas
Tipo de onda: Direita comprida Tipo
de fundo: Rochas e recife Condições
de maré: Todas as marés
Condições de ondulação: Todas as ondulações –
perfeitas condições com W/NW
Condições de vento: Todos os ventos – perfeitas
condições desde SE a NE
Consistência: ●●●●●
Ângulo de rebentação: 55⁰
Comprimento da linha de rebentação: 150 a 300
metros
Altura das ondas: De 0,5 a 3,5 metros
Tipo de rebentação: Progressiva / Mergulhante
Nível de Surfista: 5 - Surfistas que executam as manobras standard de surf numa só onda
Nível de Surfista LIVRO 7 João Macedo: Nível 5
Andando 500 metros para Norte temos a onda mais mediática e cosmopolitana de todas as ondas que
podemos encontrar nesta zona de Costa, Ribeira d`Ilhas. Situada num vale com uma praia de areia no centro,
esta localização tornou-se num anfiteatro natural perfeito que tem sido bem aproveitado para a realização de
inúmeros eventos nacionais e internacionais de surf. Ribeira d’Ilhas é uma direita de “point break” longa que
recebe todo o tipo de ondulações e funciona em todos os tipos de maré, sendo a onda mais consistente da
Ericeira. Com ondulações de W/NW esta onda pode proporcionar direitas até 300 metros de comprimento.
Esta onda é muito valiosa e competitiva pois permite diferentes tipos de aproximação por parte dos surfistas,
sendo que para surfistas experientes permite alguns tubos e paredes para variadíssimos tipos de manobras.
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Onda 4 – Cave
Tipo de onda: Direita rápida, tubular, rasa e muito
perigosa
Tipo de fundo: Recife
Condições de maré: Maré cheia
Condições de ondulação: Desde NW a N
Condições de vento: Desde SE a NE
Consistência: ●○○○○
Ângulo de rebentação: 27⁰
Comprimento da linha de rebentação: 30 a 70 metros
Altura das ondas: De 1,0 a 2,5 metros
Tipo de rebentação: Mergulhante / De Fundo
Nível de Surfista: 8 - Surfistas profissionais
Nível de Surfista LIVRO 7 João Macedo: Nível 7

Depois de 10 minutos a andar pela ribanceira em direção a Norte chegamos à Baía dos 2 Irmãos. No fim da
caminhada e à chegada da Baía dos 2 Irmãos, encontramos três ondas que podem satisfazer os desejos dos
surfistas mais exigentes. No lado Sul da Baía dos 2 Irmãos, ainda virado a Sul, encontramos a “Cave” Esta direita
poderosa só começou a ser surfada recentemente e tem ganho notoriedade nos últimos anos. É uma onda
extremamente radical, tubular e perigosa. Quebra numa placa de recife que não conecta com terra numa
explosão vertical contra a placa com cerca de dois metros de profundidade no início e acaba com uma
profundidade de 20 centímetros de água. Esta direita mutante começa como acaba, abaixo da linha de água
onde o tubo se vai tornando mais oco e plano à medida que chega ao fim. É uma onda apenas utilizada por
surfistas experientes que tenham a necessidade de mediatismo. Não é uma onda recomendada para outro
tipo de surfista.
Onda 5 – Crazy Left
Tipo de onda: Esquerda rápida, comprida e tubular
Tipo de fundo: Recife
Condições de maré: De meia maré a encher
Condições de ondulação: Desde N a NW
Condições de vento: Desde SE a NE
Consistência: ●●○○○
Ângulo de rebentação: 40⁰
Comprimento da linha de rebentação: 80 a 120
metros
Altura das ondas: De 0,5 a 2,5 metros
Tipo de rebentação: Mergulhante
Nível de Surfista: 6 - Surfistas que executam as
manobras standard de surf consecutivamente
Nível de Surfista LIVRO 7 João Macedo: Nível 6

Não existem estradas de acesso entre a Baía de Ribeira d`Ilhas e a Baía dos 2 Irmãos, sendo que o acesso é
apenas feito pedonalmente por uma zona virgem que separa as duas baías. A única estrada de acesso dá-se
por de trás das falésias numa zona menos montanhosa afastada do litoral. A Baía dos 2 irmãos fica sob um
uma falésia de cerca de 60 metros de altura. É uma baía não muito larga com cerca de 630 metros entre as
margens. Continuando para norte para dentro da Baía temos a “Crazy Left”. É um “point reef break” que
apenas quebra bem com ondulações de N e NW. Sendo uma onda que está exposta predominantemente ao
vento norte, não é muito consistente, mas quando reúne as condições perfeitas converte-se numa esquerda
rápida e tubular com várias secções que proporcionam grandes velocidades.
Trabalha bem desde a meia maré a encher, só recebe em condições perfeitas ondas acima dos dois metros.
Isto por esta onda estar localizada numa zona de escoamento de água da Baía da sua irmã mais velha, a onda
dos “Coxos”.
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Onda 6 – Coxos
Tipo de onda: Direita comprida, potente com várias
secções tubulares
Tipo de fundo: Recife
Condições de maré: Maré Vazia
Condições de ondulação: Todas as ondulações –
perfeitas condições com W/NW
Condições de vento: Desde SE a NE
Consistência: ●●●●○
Ângulo de rebentação: 40⁰
Comprimento da linha de rebentação: 150 a 300 metros
Altura das ondas: De 0,5 a 3,0 metros
Tipo de rebentação: Mergulhante
Nível de Surfista: 6 - Surfistas que executam as manobras standard de surf consecutivamente
Nível de Surfista LIVRO 7 João Macedo: Nível 6
A onda dos Coxos é, sem nenhuma dúvida a onda que mais reflete o estado de espírito dos surfistas locais e
que congrega as maiores paixões e fidelidade. É formada por um recife com uma batimetria suave até meio
da baía. É uma onda muito difícil de classificar pois depende da direção da ondulação, que pode presenciar
desde características de um “point break” perfeito, como pode assumir uma característica de um recife, com
tubos do início ao fim. É sempre uma onda forte, com vários tipos de secções que trabalha com diferentes
tipos de ondulações, mas as ondulações mais perfeitas são as de W/NW. Quando isto acontece, associado a
uma brisa de vento de Este, é possível ver tubos de vários segundos, como ver também algumas pranchas
partidas. É uma onda que pode ser surfada com a maré vazia e aguenta ondulações de até três metros e meio.
Onda 7 – São Lourenço
Tipo de onda: Direita potente com várias secções que
recebe ondulações maiores
Tipo de fundo: Rochas, areia e recife
Condições de maré: Meia Maré
Condições de ondulação: N ou NW
Condições de vento: Desde SE a NE
Consistência: ●●●●○
Ângulo de rebentação: 50⁰
Comprimento da linha de rebentação: 50 a 150
metros
Altura das ondas: De 0,5 a 4,5 metros
Tipo de rebentação: Progressiva / Mergulhante
Nível de Surfista: 5 - Surfistas que executam as manobras standard de surf numa só onda
Nível de Surfista LIVRO 7 João Macedo: Nível 5
Deixando a Baía dos 2 Irmãos para trás e andando alguns minutos na direção norte encontramos a Baía de São
Lourenço. Esta é uma baía larga com cerca de 1,2 km de largura. Perto do centro da baía a cerca de 300 metros
da praia temos a onda de São Lourenço, por vezes chamada como o “Sunset Português”.
Esta onda quebra sobre um planalto rochoso, sendo uma direita rápida e com muita massa de água que recebe
normalmente qualquer ondulação por quebrar longe da praia. É normalmente surfada na meia maré e precisa
de ondulações de N ou NW, associado a vento vindo de Este.
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IDENTIFICAÇÃO DESCRITIVA DA QUALIDADE E CONSISTÊNCIA DAS ONDAS DA
RESERVA

Ângulo de rebentação
O ângulo de rebentação é definido como ângulo entre a crista da onda e a linha de rebentação, Walker (1974),
ver Figura A.









Figura A – Ângulo de rebentação, α
Também é possível definir o ângulo de rebentação segundo vetores de velocidade. Para uma melhor definição
deste conceito, pode-se observar na Figura.

Vq


c
Vs

Figura B – Ângulo de rebentação α, em termos de vetores de velocidade.
Nesta figura estão representados os vetores da velocidade de propagação da onda (c) e a velocidade de
rebentação (Vq), isto é, a velocidade ao longo da crista da onda, com que se dá a rebentação. O valor absoluto
do vetor soma destas duas velocidades é a velocidade do surfista (Vs). O ângulo de rebentação α, pode ser
calculado por:
c
sin  
Vs
(1)
Para um ângulo de rebentação reduzido o surfista necessitará de uma velocidade extremamente elevada, o
que significa que as cristas das ondas estão quase alinhadas com a linha de costa, não sendo por isso uma
onda adequada à prática do surf. Se o ângulo for elevado, o surfista deslocar-se-á com uma velocidade inferior à
que seria necessária para efetuar manobras. A capacidade de adquirir velocidade numa onda depende ainda da
habilidade do surfista, daí se relacionar frequentemente este ângulo com o nível do surfista.
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Como foi referido anteriormente, embora as diferentes classificações para o nível dos surfistas sejam
subjetivas, existem várias propostas. Walker (1974) apresentou uma classificação baseada na velocidade que
o surfista pode ter como função do ângulo de rebentação, dividindo em três níveis: iniciados, intermédios e
avançados. Mais recentemente, Hutt et al. (2001) apresentaram outra classificação também em função do
ângulo de rebentação constituída por 10 níveis (Quadro 1).
Quadro 1 - Classificação do nível dos surfistas proposta por Hutt et al. (2001).
Nível
1
2
3
4
5
6

Descrição
Iniciados
Iniciados capazes de fazer surf ao longo da crista da onda
Surfistas que conseguem ganhar velocidade na crista da onda
Surfistas que estão a aprender a executar as manobras standard de surf
Surfistas que executam as manobras standard de surf numa só onda
Surfistas que executam as manobras standard de surf consecutivamente

(o)
90
70
60
55
50
40

7
8
9
10

Surfistas que executam as manobras avançadas
Surfistas profissionais
Top 44 de surfistas profissionais
Surfistas no futuro

29
27
-

Baseado nesta classificação, o ângulo de rebentação induzido por um recife deve situar-se entre os 30º e 60º,
Muilwijk (2005), que corresponde a surfistas iniciados até surfistas que conseguem efetuar manobras
avançadas.
Hutt et al. (2001) apresenta um gráfico que relaciona o ângulo de rebentação (Peel angle) com a altura de
rebentação (wave height) e o nível de desempenho do surfista, ver Figura

Figura C – Ângulo de rebentação, α, em função da altura de rebentação e do nível de desempenho do surfista, retirado de
Hutt et al. (2001).

No Quadro 2 apresenta-se uma classificação do tipo de rebentação em função do número de Iribarren, Battjes
(1974).
Quadro 2 -Tipos de rebentação.
Tipo de Rebentação
Progressiva

Número de Iribarren
 b  0.4

Mergulhante

0.4   b  2.0

De fundo

 b  2.0

Em geral, pretende-se obter um número de Iribarren entre 0.5 e 1.5, indicado para surfistas de nível médio a
avançado.
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Outros parâmetros
Ainda no que respeita às características do surf, um parâmetro que importa analisar é a dimensão da parede
da onda de surf. Por parede da onda, entende-se neste estudo o troço ao longo da crista da onda perto do
ponto de rebentação mas onde ainda não se iniciou a rebentação. Esta é a zona que o surfista utiliza para
efetuar manobras. Idealmente, a parede deve ser alta e inclinada.
A declividade da parede pode ser medida pela relação entre a altura e o comprimento de onda. Assim, a
parede é melhor quanto mais declivosa for e quanto menor diminuição apresentar ao longo da crista. A análise
deste parâmetro pode ser feita qualitativamente, comparando-se a largura da parede de diferentes geometrias
do recife.
Finalmente, o efeito do vento pode também afetar as condições de agitação marítima que se verificam nas
imediações do recife e principalmente o tipo de rebentação. As condições mais propícias correspondem à
situação em que o vento sopra da costa para o mar. Nestas condições o vento tem o efeito de um filtro,
reduzindo as componentes espectrais de curto período (inferior a 3 s ou 4 s), e tornando o mar “mais alisado”,
permitindo que as ondas se tornem mais “declivosas” antes de se dar a rebentação e, portanto, assistindo-se a
rebentações mais intensas e a melhores paredes de onda. Note-se que a intensidade do vento nunca deverá ser
muito elevada sob pena de dificultar as condições de surf, nomeadamente afetando a rebentação e a
segurança dos surfistas.

7 Níveis de Ensino definidos pela Surf Academia
Nível 1: Pranchinha
Avaliação do mar (foco na avaliação da maré); reconhecimento do equipamento base para o surf, incidindo
mais no tamanho das pranchas; ambientação às ondas e ao crowd: remar, virar a prancha sem pés na areia,
apanhar espumas e respeitar os outros surfistas.
Nível 2: Prancha 5”0
Avaliação do mar (foco na avaliação dos ventos e das correntes); reconhecimento do equipamento base para
o surf, incidindo mais no shape base das pranchas (largura x grossura x tamanho); aperfeiçoamento da
ambientação às ondas: bicos de pato e take-offs num só movimento.
Nível 3: Prancha 5”10
Avaliação do mar (foco na avaliação do tamanho das ondas); reconhecimento do equipamento base para o
surf, incidindo mais na escolha de prancha consoante o mar: iniciação à utilização do quiver; continuação do
aperfeiçoamento da ambientação às ondas: bicos de pato, take-offs num só movimento e descer ondas não
arrebentadas (iniciação ao “feeling”)
Nível 4: Prancha 6”0
Avaliação do mar (utilização consistente dos conceitos de maré, ventos e correntes, e tamanho das ondas);
aprofundamento dos conhecimentos sobre pranchas (rockers, tails, rails e fundos); aperfeiçoamento técnico:
take-offs logo de lado, num só movimento, para a direita e para e esquerda: o “feeling”
Nível 5: Prancha 6”6
Avaliação do mar (utilização consistente dos conceitos de maré, ventos e correntes, e tamanho das ondas);
aprofundamento dos conhecimentos sobre pranchas (rockers, tails, rails e fundos); iniciação ao método 7 e
aperfeiçoamento técnico do take-off logo de lado, num só movimento, para a direita e para e esquerda; curvas S
e floaters na junção.
Nível 6: Prancha 7”0
Avaliação do mar (iniciação à avaliação da qualidade e potencial das ondas, em beachbreaks, pointbreaks e
reefbreaks); iniciação à utilização avançada e aperfeiçoamento de quiver, experimentação sistemática de
pranchas; utilização avançada do método 7: cutbacks roundhouse, bottom-turns, snaps, aéreos e tubos.
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Nível 7: Prancha 9”6
Avaliação do mar (avaliação da qualidade e potencial das ondas, em beachbreaks, pointbreaks e reefbreaks);
utilização avançada e aperfeiçoamento de quiver, experimentação sistemática de pranchas; treino de
sequências do 7 para competição ou free-surf: cutbacks roundhouse-snap, tubo-roundhouse, curvas S-tubo,
floater-snap, etc.
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CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DA RESERVA MUNDIAL DE SURF DA ERICEIRA

(CMGRMSE)

A Câmara Municipal de Mafra criou o CMGRMSE para gerir os meios e competências que
entende dedicar à Reserva Mundial de Surf da Ericeira (RMSE), partilhando decisões com os
representantes dos surfistas, sem prejuízo de poderem ser celebrados protocolos de
cooperação com outras entidades públicas ou privadas, nomeadamente para a dinamização
da respetiva zona costeira.

OBJETIVOS





Apoio ao desenvolvimento de planos e projetos municipais de gestão da Reserva Mundial de
Surf da Ericeira, adiante designada RMSE;
Articulação entre os vários agentes de dinamização públicos e privados, com incidência nesta
área;
Concertação de ações e iniciativas de interesse municipal e acompanhamento da execução
de projetos comuns às várias entidades;
Acompanhamento de processos decisórios, tendentes à salvaguarda da paisagem natural
protegida da RMSE

ÓRGÃOS DO CMGRMSE

CMGRMSE
CONSELHO RESTRITO (CR)
CONSELHO ALARGADO (CA)




O Conselho Restrito (CR), que constitui o órgão de apoio ao planeamento e ao
acompanhamento da situação da RMSE;
O Conselho Alargado (CA), que constitui o órgão de natureza consultiva da RMSE.

Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira – Biénio 2018-2019

COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS


Do Conselho Restrito (CR):
o

O CR é composto por um Presidente e quatro Vogais:
 A Presidência do CR é exercida pelo Presidente da Câmara Municipal de Mafra, ou
por quem este nomear por despacho;
 Um Vogal nomeado por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Mafra de
entre os membros do CMGRMSE;
 Um Vogal designado pelo ESC - Ericeira Surf Clube;
 Um Vogal designado pela AABC - Associação dos Amigos da Baia dos Coxos;
 Um Vogal designado pela Associação SOS - Salvem o Surf.

RESERVA MUNDIAL DE SURF DA ERICEIRA (RMSE)
CMGRMSE
CONSELHO RESTRITO (CR)
Presidente da CMM

Presidente
Vogais



CMM

ESC

AABC

SOS

Do Conselho Alargado (CA):
o

O CA é composto por 25 membros:
 O Presidente da Câmara Municipal de Mafra, que preside;
 O Vereador responsável pelo Turismo, que assegura a substituição do Presidente, nas
suas ausências e impedimentos;
 Um representante dos serviços municipais de Turismo;
 Um representante dos serviços municipais de Ambiente;
 Um representante do ESC - Ericeira Surf Clube;
 Um representante da AABC - Associação dos Amigos da Baía dos Coxos;
 Um representante da Associação SOS - Salvem o Surf;
 Um representante da Junta de Freguesia da Carvoeira;
 Um representante da Junta de Freguesia da Encarnação;
 Um representante da Junta de Freguesia da Ericeira;
 Um representante da Junta de Freguesia de Santo Isidoro;
 Um representante da GIATUL - Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M.,
S.A.;
 Um representante da Unidade Local de Saúde;
 Um representante da Autoridade Marítima Nacional;
 Um representante das Forças de Segurança do Concelho;
 Um representante da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA (AdTA);
 Um representante da APA - Agência Portuguesa do Ambiente;
 Um representante da ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa;
 Um representante da APPER - Associação de Pescadores Profissionais da Ericeira;
 Um representante da Associação de Moradores de Ribamar;
 Um representante do CNE - Clube Naval da Ericeira;
 Um representante da AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal;
 Um representante do setor de hotelaria;
 Um representante da Associação de Escolas de Surf local;
 Um representante do ICEA – Instituto de Cultura Europeia e Atlântica.

o

De acordo com a especificidade das matérias a discutir no CA, pode o Presidente deliberar a
integração, por convite, de representantes de outras entidades ou personalidades de
reconhecido mérito na área de saber em análise.
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Presidente CMM - Presidente do CA

Vereador Turismo CMM

Serviços Turismo CMM

Serviços Ambiente CMM

ESC

Conselho Alargado (CA)

AABC

SOS

JF Carvoeira

JF Encarnação

JF Ericeira

JF Sto Isidoro

GIATUL

Unidade Saúde Local

Autoridade Marítima Nacional

Forças de Segurança

AdTA

APA

ABAE

APPER

Assoc. Moradores Ribamar

Clube Naval da Ericeira

AHRESP

Sector Hoteleiro

Assoc. Escolas Surf Local

ICEA
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COMPETÊNCIAS:


Do Conselho Restrito (CR):

Compete ao CR, em geral, a salvaguarda dos interesses específicos da RMSE, tendo por base
as medidas contidas nos instrumentos de gestão, assim como as normas legais e regulamentares
em vigor.
o

o



Compete, em especial, ao Presidente do CR:


Representar a RMSE;



Submeter anualmente ao CA um relatório sobre o estado da RMSE;



Enviar ao CA todos os documentos por si produzidos e que se julguem relevantes para
a sustentabilidade da RMSE.

Compete, em especial, ao Conselho Restrito (CR):


Preparar planos, programas e projetos de gestão e valorização da RMSE,
submetendo-os à apreciação do CA;



Contribuir para a preservação do equilíbrio ecológico num contexto de valorização da
paisagem, garante da sustentabilidade da RMSE;



Promover a divulgação do património paisagístico e cultural da RMSE;



Contribuir para a consolidação de uma visão estratégica para aumentar a dignificação
da RMSE, no contexto nacional e internacional;



Elaborar propostas de pareceres sobre atos ou atividades condicionados na RMSE,
tendo em atenção o plano de ordenamento, submetendo-os à apreciação do CA;



Propor a criação de grupos de trabalho setoriais para estudar matérias específicas
relacionadas com a RMSE.

Do Conselho Alargado (CA):
o

o

Compete ao Presidente do CA:


Representar o CA e presidir aos seus trabalhos;



Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;



Dirigir os trabalhos e manter a disciplina nas reuniões;



Assegurar o envio de propostas, pareceres e recomendações emitidas pelo CA para
os respetivos destinatários;



Dirigir os convites às entidades para designarem e substituírem os seus
representantes no CA;



Assegurar, através de um secretariado, a elaboração das atas das reuniões.

Compete ao Conselho Alargado (CA), em geral, a apreciação das atividades desenvolvidas
na RMSE e, em especial:


Promover o diálogo e a concertação entre os diversos agentes relacionados com a
RMSE;



Pronunciar-se sobre as políticas de gestão da RMSE, bem como sobre a sua
execução;



Pronunciar-se sobre as propostas de planos e programas setoriais de âmbito municipal
e, em geral, sobre as propostas que o CR, a Câmara Municipal ou a Assembleia
Municipal entenda submeter-lhe;



Elaborar ou apreciar os relatórios científicos e culturais sobre o estado da RMSE;
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Elaborar estudos, bem como apresentar propostas ou recomendações, ao CR, à
Câmara Municipal ou à Assembleia Municipal, no que diz respeito à valorização da
RMSE;



Acompanhar a elaboração e/ou a atualização dos documentos estratégicos,
suscetíveis de garantir a adequada sensibilização da comunidade para as boas
práticas ambientais na área da RMSE.
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PLANO DE AÇÃO

ENQUADRAMENTO

METODOLOGIA ADOPTADA
Foram definidos 6 objetivos para uma gestão sustentável da RMSE.
Para cada objetivo, foram identificadas pelos parceiros as ameaças à sua prossecução.
Em função das 22 ameaças, foram definidas 25 estratégias para as debelar e/ou erradicar.
Cada estratégia conduz a medidas (45) que se materializam em ações (95).

No “Anexo A – Modelo Conceptual e Tabelas de Planeamento”, apresenta-se o modelo conceptual
(gráfico) do plano de ação e as tabelas onde são aditadas as datas de execução das ações bem como
os executores das mesmas.

REVISÃO DO PLANO
Pretende-se que o presente plano seja dinâmico e que a atualização de objetivos alcançados e ações
realizadas seja feita nas reuniões do Conselho Restrito (CR) e presentes anualmente ao Conselho
Alargado (CA), acompanhado do calendário de ações para o ano em questão.
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ANEXO A
MODELO CONCEPTUAL E TABELAS DE PLANEAMENTO
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PLANO AÇÃO

OBJETIVOS

MODELO CONCEPTUAL

AMEAÇAS

ESTRATÉGIAS

MEDIDAS

AÇÕES

OBJETIVO 1
Controlo de funcionamento dos
equipamentos e sua capacidade

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Funcionamento da ETAR
Controlo de cheiros

Estudar e decidir o prolongamento do
emissário marítimo ou sua desativação
ETAR de Ribeira D’Ilhas e descargas de
águas tratadas (emissário submarino)

Monitorização de funcionamento e
redução de impactos ambientais

Descarga de águas tratadas da ETAR
Estudar e decidir alternativas a
montante da Praia de Ribeira D’Ilhas
para a descarga na ribeira

Divulgação dos resultados das análises
bacteriológicas das águas tratadas aos
membros do CR

Monitorização e alertas para eventuais
falhas do sistema

Criação de uma APP onde surjam os
alertas de intervenções no sistema

Comunicação de falhas às entidades
competentes

OBJETIVO 1

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Constituição Grupo Trabalho

Identificação e correção da ameaça

Deficiências no funcionamento da
rede de águas residuais em Ribamar
com repercussão na Praia dos Coxos

Levantamento de pontos críticos na
rede de condutas de águas residuais
e de águas pluviais de Ribamar.

Medidas corretivas

Tratamento de Águas Residuais
e sua drenagem

Visitas regulares ao local (Coxos)
Monitorização e alertas para eventuais
falhas do sistema de redes
Comunicação de falhas às
entidades competentes

OBJETIVO 1

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Condicionamento da utilização de
veículos motorizados através
de sinalética

Erosão dos solos e destabilização das
arribas

Proteger a erosão dos solos para
garantir a consistência das arribas

Proibir a utilização de viaturas
motorizadas em zonas críticas

Condicionamento da utilização de
veículos motorizados através
de barreiras físicas

Condicionamento da utilização de
máquinas pesadas/industriais na
movimentação de terras

Criação de “Bolsas de Estacionamento
Específicas para Autocaravanas”
Criação de medidas dissuasoras

Abusos de permanência de
autocaravanas em zonas de
proximidade às ondas.

Sensibilização junto dos Clubes
Autocaravanistas para as
especificidades da RMSE
Regular a circulação e permanência
de Autocaravanas no interior da RMSE
Condicionamento da utilização de
veículos motorizados através
de sinalética
Implementação de
medidas regulamentares
Condicionamento da utilização de
veículos motorizados através
de barreiras físicas

Levantamento dos pontos de recolha
existentes e circuitos de recolha
Avaliação da necessidade de instalação
de pontos de recolha adicionais
e circuitos de recolha

OBJETIVO 1

Instalação de novos equipamentos de
recolha em zonas de risco detetadas
pelo levantamento da ação 1.

Limpezas mecanizadas em zonas com
acesso de máquinas
Lixo gerado em picos de utilização das
praias (verão e eventos).

Recolha de Lixo com plano específico
para a RMSE

Limpezas do areal

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Limpezas de praia por voluntários, com
apoio das autarquias (juntas e CMM)

Definição de procedimentos
Elaboração de um Guia de Boas Práticas
Ambientais para promotores de eventos
na RMSE, em articulação com
serviços de recolha

Elaboração material do Guia e sua
difusão pelos promotores de eventos

Aquisição do Terreno pelo Município

Utilização desregrada do
Terreno da EMPA

Afetação do Terreno à RMSE

Construção do Parque Verde da RMSE

Projeto de Criação do Parque

Construção do Parque

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO 1

Estudo de medidas corretivas
Apoio de praia de Ribeira D’Ilhas, e sua
envolvente, com áreas pouco acolhedoras
e condicentes com o espirito do surf

Proceder à “humanização” do local

Elaboração de intervenção na praia de
Ribeira D’Ilhas

Implementação das medidas corretivas

Contributos para POC – SOS + AABC

OBJETIVO 2
Incorporação da RMSE em instrumentos
de Ordenamento do Território de âmbito
Nacional

Contributos para POC – CMM

ENQUADRAMENTO LEGAL DA
RMSE

Criação de instrumento de gestão e
preservação ambiental próprio para a
RMSE

Reunião de parceiros e elaboração do
regulamento

A falta de legislação/regulamentação
específica sobre a RMSE poderá levar
a situações críticas do ponto de vista
da sustentabilidade

Constituição da natureza jurídica
da RMSE

Criação do CMGRMSE e seu
regulamento de funcionamento

Aprovação do regulamento nos órgãos
do Municipio de Mafra

Publicação em Diário da República e
entrada em vigor

Reunião do Conselho Restrito (CR)
e elaboração do documento

Elaboração e Aprovação do
Documento de Gestão da RMSE

Apreciação do Documento de Gestão
pelo Conselho Alargado (CA),
conforme disposto no regulamento do
CMGRMSE

Formalização do Documento de Gestão
junto da entidade gestora das Reservas
Mundiais de Surf.

OBJETIVO 3

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
E INFRAESTRUTURAS

Estudo da Capacidade de Carga

Excesso de operadores de
Animação Marítimo Turística
(Escolas de Surf) dentro da RMSE

Definir e Regulamentar a “capacidade
de carga” das praias e ondas da RMSE

Elaboração de Estudo para
~sensibilização de entidades
competentes

Apresentação e implementação do projeto
de regulamento da utilização
das praias/ondas

Sensibilização das
Autoridades Marítimas

Sinalética com o nível de dificuldade
da praia/onda

Sinalização na Praia para praticantes
de desportes de deslize

Colocação de sinalética
e painéis informativos

Colocação de painéis de
“Surf Etiquette”

Revisão dos painéis existentes

A segurança nas praias como fator
distintivo da RMSE

Ações de Sensibilização
Ações de Sensibilização e formação
sobre os perigos “ocultos” nas praias

Ações de Formação

Ação de sensibilização sobre “Agueiros” e demonstrações de como proceder

Cursos de nadadores-salvadores e outras técnicas de segurança nas praias

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
E INFRAESTRUTURAS

OBJETIVO 3

Desenvolver um plano de sinalização
dos trilhos que atravessam a RMSE
A segurança dos Trilhos da RMSE
como fator distintivo para a escolha
do destino turístico

Sinalização dos Trilhos pedonais e BTT

Colocação de placas e
painéis informativos
Implementar a sinalização

Estudo “Surfonomics”
Desconhecimento do impacto do Surf
na economia local e da tipologia dos
turistas associados ao Surf

Proceder à recolha e tratamento de
informação sobre o impacto do Surf na
Economia Local e geração de outputs.

Elaboração de estudos
Estudo da caraterização do perfil
do turista da RMSE

Centro de Interpretação da RMSE

Atualização de conteúdos do
acervo multimédia

OBJETIVO 4
Filme sobre os Fundos Marinhos
da RMSE
Promoção da realização de filmes
envolvendo a RMSE (documentários,
promocionais, etc)

IDENTIDADE E CULTURA LOCAL

Perda da História e Identidade cultural
da comunidade surfista na RMSE

Entradas da RMSE e rotunda do Surfista
com “peça de arte” em plástico e
degradada

Desenvolver outros filmes
~sobre a RMSE

Criação de suportes físicos e digitais que
perpetuem a memória do Surf na RMSE

As entradas da RMSE deverão ser
assinaladas e a Rotunda do Surfista
deverá ser requalificada e substituída
a peça de arte existente

Estudos Técnicos sobre RMSE

Desenvolver estudos técnicos
sobre a RMSE

História do “Surfing” na Ericeira,
em Ribeira D’Ilhas

Perpetuar a memória dos campeões
de Ribeira D’Ilhas e de outros
momentos marcantes

Concurso de ideias para nova peça
de arte alusiva a RMSE a colocar
na rotunda surfista
Concurso de ideias ou proposta de
artista local.
Desenvolver estudo para 2 pórticos
gigantes/totens a colocar na estrada
ER 247, nas entradas da RMS

Programa MafraRequalifica
Descaracterização dos aglomerados
urbanos da Ericeira e Ribamar e perda de
referências arquitetónicas destas zonas

Afirmar os valores patrimoniais e
promoção identidade urbana local

Requalificação Urbana
Combate ao abandono de
prédios/prédios degradados e

em ruínas

Atividades junto da comunidade
educativa do Município

Promoção de Atividades de
Sensibilização Ambiental

Acão de Sensibilização nas escolas
sobre a RMSE

Programa anual das Bandeiras Azuis

OBJETIVO 5
Iniciativas com Associações
Ambientalistas na orla costeira

Limpeza e monitorização do
lixo marítimo

SENSIBILIZAÇÃO E
CONSCIENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICOS

PSFF - Portuguese Surf Film Fest,
na Ericeira (Filmes)
Perda da transmissão dos valores da
Sustentabilidade Ambiental associados ao
Surf

Contribuir para o reforço do
reconhecimento da sustentabilidade
ambiental como essência do Surf

Promoção de iniciativas específicas
de associação do Surf aos valores
da sustentabilidade ambiental.

PSFF - Portuguese Surf Film Fest,
na Ericeira (ExpoArte)

Limpeza de lixo das praias e dos mares.

Promoção do estudo e monitorização da
“pegada ecológica” e das alterações
climáticas na região da RMSE.

Monitorização de impactos na qualidade
do ar do principal aglomerado urbano
junto da RMSE, Vila da Ericeira

Monitorização de impactos na qualidade
do ar do principal aglomerado urbano
junto da RMSE, Vila da Ericeira

Programa ClimAdapt

Iniciativas com o “Desporto Escolar”
Desvalorização do Mar como ativo
estratégico da Região e do País

Contribuir para a Literacia do Mar
junto das comunidades educativas
do Município

Promoção dos Clubes de Mar e de
desportos associados ao Mar, com
particular incidência no Surf.
Iniciativas com a

Fundação Oceano Azul”

OBJETIVO 5

SENSIBILIZAÇÃO E
CONSCIENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICOS

Dar maior Visibilidade ao Centro de
Interpretação da RMSE
Dar maior visibilidade ao Centro de
Interpretação da RMSE

Desconhecimento do que é a RMSE,
para além das ondas para prática
do surf ou da comunidade surfista

Promover o Centro de Interpretação
da RMSE

´Fazer do Centro de Interpretação
um local de visitação “obrigatória”,
como fonte de conhecimento e de
sensibilização para as diferentes
variáveis que compõem a RMSE
O Centro de Interpretação como o
local privilegiado para o estudo do
ecossistema da RMSE e da sua
História.

Risco do Surf ser considerado como um
desporto só acessível a determinados
estratos sociais ou para determinadas
condições físicas.

Promover iniciativas junto das escolas e
das IPSS, para permitir a prática do Surf
junto de grupos de risco ou de exclusão

Surf como fator de inclusão social.

Promover a organização de visitas
de estudo

Desenvolver folhetos do Centro
de Interpretação e materiais
associados à RMSE

Levar o Surf às escolas e potenciar
a sua prática apoiada.

OBJETIVO 6

MARCA E PROMOÇÃO DA RMSE

Concurso de ideias “IADE Creative Week –
Ericeira WSR”
Criação de Logotipo e da
Marca da RMSE
Criação do Manual de Normas Gráficas
do Logotipo

Uso indevido da Marca – “Ericeira WSR”

Criação e gestão de uma marca própria
(com logotipo), para diferenciar as
iniciativas e produtos associados à RMSE.

Registo da Marca
Registo e Titularidade da Marca
Renovação do Registo no INPI
da marca “Ericeira Reserva Mundial
de Surf”

Gestão da Marca

Criação de um Manual de Utilização
da Marca

Booklet da RMSE

Produção de Material Promocional
Institucional da RMSE

OBJETIVO 6

Estátua do Guardião

MARCA E PROMOÇÃO DA
RMSE

Publicações Infantis

Feiras de Turismo

Participação em Eventos Nacionais
e Internacionais
Falta de notoriedade nacional
e internacional da RMSE

Dar visibilidade à RMSE, como
local de excelência para a
prática sustentável de Surf

Feiras e Fóruns de Desportos, em
particular associados ao Mar

Eventos sobre Sustentabilidade
Ambiental

Eventos Desportivos Locais

Eventos Desportivos Regionais

Realização de eventos locais,
regionais, nacionais e
internacionais associados ao
Surf na RMSE.

Eventos Desportivos Nacionais

Eventos Desportivos Internacionais

Congressos e Seminários

MARCA E PROMOÇÃO DA RMSE

OBJETIVO 6

Totens de entrada/saída da RMSE
e sinalética na EN 247
Sinalética na Estrada Nacional 247
Marcos/Sinalética das ondas

Dificuldade em reconhecimento do
pessoal e instituições afetas à sua
gestão/manutenção/conservação

Materializar a Marca da RMSE
no território.

Incorporação da Marca nas viaturas
de apoio á RMSE, durante eventos
que lá ocorram

Logotipo da RMSE nas diferentes
viaturas pertencentes às instituições
que operam na área da Reserva

Incorporação da Marca no fardamento
do pessoal de apoio á RMSE, durante
eventos que lá ocorram

Logotipo da RMSE nos diferentes
fardamentos do pessoal afeto às
instituições que operam na
área da Reserva

PLANO AÇÃO
TABELAS DE PLANEAMENTO

 AMEAÇA
 ESTRATÉGIA
MEDIDA

Ação
1

2

Solução

Execução

Prazo

Resultado

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
 AMEAÇA 1: ETAR de Ribeira D’Ilhas e descargas de águas tratadas (emissário submarino)

OBJETIVO
1

 ESTRATÉGIA: Monitorização de funcionamento e redução de impactos ambientais

MEDIDA 1 – Funcionamento da ETAR

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Controlo de funcionamento dos equipamentos e sua
capacidade

AdTA executa a exploração e manutenção da ETAR

AdTA

Perm

2

Controlo de cheiros

AdTA desenvolve estudo para minimizar os Odores na zona da
ETAR

AdTA

Jun.2019

Resultado

MEDIDA 2 – Descarga de águas tratadas da ETAR

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Estudar e decidir o prolongamento do emissário
marítimo ou sua desativação

AdTA realiza estudo e apresenta para decisão de opção final

AdTA

Dez.2018

2

Estudar e decidir alternativas a montante da Praia de
Ribeira D’Ilhas para a descarga na Ribeira

AdTA realiza estudo e apresenta para decisão de opção final

AdTA

Dez.2018

Resultado

MEDIDA 3 – Monitorização e alertas para eventuais falhas do sistema

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Divulgação dos resultados das análises
bacteriológicas das águas tratadas aos CR RMSE

AdTA envia periodicamente as analises à CMM e esta difunde
pelo CRGRMSE

AdTA; CR RMSE

Perm

2

Criação de uma APP onde surjam os alertas de
intervenções no sistema

AdTA desenvolve a App

AdTA; CR RMSE

Dez.2018

Resultado

3

Comunicação de falhas às entidades competentes

AdTA envia à CMM as falhas e esta difunde pelo CR RMSE

AdTA; CR RMSE

Perm

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO
1

 AMEAÇA 2: Deficiências no funcionamento da rede de águas residuais em Ribamar com repercussão
na Praia dos Coxos
 ESTRATÉGIA: Tratamento de águas residuais e sua drenagem

MEDIDA 1 – Identificação e correção da ameaça

Ação
1

Constituição Grupo Trabalho

Solução
Membros do CR e do CA.

Execução
CMM; ESC; AABC;
AdTA; BeWater

Prazo

Resultado

Fev.2018

Deslocação ao
terreno para
monitorização
Foram encontradas
ligações irregulares
de esgotos aos
coletores de águas
pluviais

2

Levantamento de pontos críticos na rede de condutas
de águas residuais e de águas pluviais de Ribamar.

Visita aos locais críticos e utilização de equipamentos (robot) da
BeWater, com acompanhamento técnico da CMM

CMM; BeWater

Fev.2018

3

Medidas corretivas

Realização de obras de reencaminhamento de esgotos
particulares para a rede correta.

CMM; BeWater

Jun.2018

MEDIDA 2 – Monitorização e alertas para eventuais falhas do sistema de redes

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Visitas regulares ao local (Coxos)

Plano de visitas

CMM; ESC; AABC; AdTA;
BeWater

Perm

2

Comunicação de falhas às entidades competentes

Via CMM para AdTA

CR e CA RMSE

Perm

Resultado

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO
1

 AMEAÇA 3: Erosão dos solos e destabilização das arribas
 ESTRATÉGIA: Proteger a erosão dos solos para garantir a consistência das arribas

MEDIDA – Proibir a utilização de viaturas motorizadas em zonas críticas

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Condicionamento da utilização de veículos motorizados
através de sinalética

Colocação de sinalética

CMM; CR RMSE

Jun.2018

2

Condicionamento da utilização de veículos motorizados
através de barreiras físicas

Colocação de pórticos

CMM; CR RMSE

Jun.2018

3

Condicionamento da utilização de máquinas
pesadas/industriais na movimentação de terras

Colocação de sinalética e fiscalização municipal de obras

CMM; CR RMSE

Jun.2018

Resultado

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
OBJETIVO
1

 AMEAÇA 4: Abusos de permanência de autocaravanas em zonas de proximidade às ondas
 ESTRATÉGIA: Regular a circulação e permanência de autocaravanas no interior da RMSE

MEDIDA 1 – Criação de medidas dissuasoras

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Criação de “Bolsas de Estacionamento Específicas para
Autocaravanas”

Criação de bolsas na região da Ericeira – Exemplos: junto bombas da
BP e Foz do Lizandro.

CMM; Clube
Autocaravanista Saloio

Jun.2019

2

Sensibilização junto dos Clubes Autocaravanistas para as
especificidades da RMSE

Produção de materiais de comunicação com “Boas Práticas” e locais de
estacionamento

CMM; Clube
Autocaravanista Saloio

Perm

Resultado

MEDIDA 2 – Implementação de medidas regulamentares

Ação

Solução

Execução

1

Condicionamento da utilização de autocaravanas e
similares através de sinalética

Colocação de sinalética

CMM

2

Condicionamento da utilização de autocaravanas e
similares através de barreiras físicas

Colocação de pórticos:
a) Identificação locais
b) Conceção e colocação

a) CR RMSE
b) CMM

Prazo
Jun.2018

Jun.2018

Resultado

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
 AMEAÇA 5: Lixo gerado em picos de utilização das praias (verão e eventos)

OBJETIVO
1

 ESTRATÉGIA: Recolha de lixo com plano específico para a RMSE

MEDIDA 1 – Avaliação da necessidade de instalação de pontos de recolha adicionais e circuitos de recolha

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Levantamento dos pontos de recolha existentes e circuitos
de recolha

Efetuar em articulação com as Juntas de Freguesia

CMM e JFs

Mai.2018

2

Instalação de novos equipamentos de recolha em zonas de
risco detetadas pelo levantamento da ação 1

Executar a instalação dos equipamentos que se julguem necessários

CMM e JFs

Jun.2018

Resultado

MEDIDA 2 – Limpezas do areal

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Limpezas mecanizadas em zonas com acesso de máquinas

Plano de Limpeza

CMM, JFs

Perm

2

Limpezas de praia por voluntários, com apoio das
autarquias (juntas e CMM)

Plano de Limpeza

CA RMSE

Perm

Resultado

MEDIDA 3 – Elaboração de um Guia de Boas Práticas Ambientais para promotores de eventos na RMSE, em articulação com serviços de recolha.

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Definição de procedimentos

Membros do CR desenvolvem proposta

CR RMSE

Nov.2018

2

Elaboração material do Guia e sua difusão pelos promotores
de eventos

CA analisa e aprova

CA, RMSE

Dez 2018

Resultado

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
 AMEAÇA 6: Utilização desregrada do Terreno da EMPA.

OBJETIVO
1

 ESTRATÉGIA: Afetação do Terreno à RMSE

MEDIDA – Construção do Parque Verde da RMSE

Ação
1

Aquisição do terreno pelo Município

2

Projeto de criação do Parque

3

Construção do Parque

Solução

Execução

Prazo

Resultado

Terreno para o Domínio Privado Municipal

CMM

2017

Executado

a) Elaboração do Estudo para o Parque
b) Aprovação do Estudo

CMM; CR RMSE; CA,
RMSE

Jun.2018

Em início de
execução do Estudo
prévio

Lançamento do concurso e execução da obra

CMM

2019/20

 AMEAÇA 7: Apoio de praia de Ribeira D’Ilhas, e sua envolvente, com áreas pouco acolhedoras e
condicentes com o espirito do surf
 ESTRATÉGIA: Proceder à “humanização” do local
MEDIDA – Elaboração de intervenção na praia de Ribeira D’Ilhas

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Estudo de medidas corretivas

A elaborar pelo CR RMSE, com apoio da equipa de projeto do Parque
da EMPA

CR RMSE

Dez.2018

2

Implementação das medidas corretivas

Tornar o usufruto da praia, e sua envolvente, mais acolhedor

CMM

Jun.2019

Resultado

ENQUADRAMENTO LEGAL DA RMSE
OBJETIVO
2

 AMEAÇA: A falta de legislação/regulamentação específica sobre a RMSE poderá levar a situações
críticas do ponto de vista da sustentabilidade
 ESTRATÉGIA: Definição da natureza jurídica da RMSE

MEDIDA 1 – Incorporação da RMSE em instrumentos de ordenamento do território de âmbito nacional

Ação

Solução

Execução

Prazo

Resultado

1

Contributos para POC – SOS + AABC

Envio de contributos para a APA

SOS + AABC

2017

Aguarda publicação
do POC

2

Contributos para POC – CMM

Envio de contributos para a APA

CMM

Set.2017

Aguarda publicação
do POC

3

Criação de instrumento de gestão e preservação ambiental
próprio para a RMSE

Em função das diretivas do POC, avaliar e propor a implementação de
uma área protegida, de acordo com tipologias do ICNF

CR RMSE

Dez.2018

MEDIDA 2 – Criação do CMGRMSE e seu regulamento de funcionamento

Ação

Solução

Execução

Prazo

Resultado

1

Reunião de parceiros e elaboração do regulamento

Reunião

Todos os parceiros

2016

Executado

2

Aprovação do regulamento pelos órgãos do Municipio de
Mafra

Cumprimento dos formalismos legais para um regulamento municipal

CMM; Autoridade Marítima
(AM)

2017

Executado

3

Publicação em Diário da República e entrada em vigor

Dar pública forma ao regulamento

CMM

2017

Executado

ENQUADRAMENTO LEGAL DA RMSE
OBJETIVO
2

 AMEAÇA: A falta de legislação/regulamentação específica sobre a RMSE poderá levar a situações
críticas do ponto de vista da sustentabilidade
 ESTRATÉGIA: Definição da natureza jurídica da RMSE

MEDIDA 3 – Elaboração e aprovação do Documento de Gestão da RMSE

Ação

Solução

Execução

Prazo

Resultado

1

Reunião do Conselho Restrito (CR) e elaboração do
documento

Recolha de contributos dos membros do CR RMSE e elaboração da
proposta pela CMM

CR RMSE

Fev.2018

Realizado

2

Apreciação do Documento de Gestão pelo Conselho
Alargado (CA), conforme disposto no regulamento do
CMGRMSE

Envio do documento aprovado em CR ao CA para a sua apreciação

CA RMSE

Abr.2018

Em curso

3

Formalização do Documento de Gestão junto da entidade
gestora das Reservas Mundiais de Surf.

Envio do Documento de Gestão, com parecer do CA para a “Save The
Waves”

CR RMSE

Mai.2018

Em curso

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E INFRAESTRUTURAS
OBJETIVO
3

 AMEAÇA 1: Excesso de operadores de animação marítimo turística (Escolas de Surf) dentro da RMSE
 ESTRATÉGIA: Definir e regulamentar a “capacidade de carga” das praias e ondas da RMSE

MEDIDA – Elaboração de estudo para sensibilização de entidades competentes

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Estudo da capacidade de carga

Elaboração de estudo

CR RMSR (SOS; AABC;
ESC)

Mar.2019

2

Apresentação e implementação de projeto de regulamento
da utilização das praias/ondas

Proposta de Regulamento, com base em estudo da ação 1

CR RMSR, AM

Jun.2019

3

Sensibilização das Autoridades Marítimas

Regulamento como resposta à necessidade disciplinar a utilização das
praias/ondas pelas empresas Marítimo Turísticas

CA RMSE

Jun.2019

Resultado

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E INFRAESTRUTURAS
OBJETIVO
3

 AMEAÇA 2: A segurança nas praias como fator distintivo da RMSE
 ESTRATÉGIA 1: Sinalização na praia para praticantes de desportes de deslize

MEDIDA – Colocação de sinalética e painéis informativos

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Sinalética com o nível de dificuldade da praia/onda

Plano de sinalização

AABC, ESC e SOS

2017

2

Colocação de painéis de “Surf Etiquette”

Promoção das boas práticas dentro das normas da comunidade surfista

CMM; CR RMSE

2018

3

Revisão dos painéis existentes

Avaliar os painéis existentes e colocação de placas informativas (Grau
dificuldade e do ecossistema natural)

CMM; CR RMSE

Jun.2018

Resultado
Executado

 AMEAÇA 2: A segurança nas praias como fator distintivo da RMSE
 ESTRATÉGIA 2: Ações de sensibilização e formação sobre os perigos “ocultos” nas praias.
MEDIDA 1 – Ações de sensibilização

Ação
1

Ação de sensibilização sobre agueiros e demonstrações de
como proceder

Solução
Programa “DESAfogar” do Instituto Hidrográfico (IH) e Instituto Socorros
a Náufragos (ISN)

Execução
IH + ISN + Parceiros do
projeto; CMM;

Prazo

Resultado

2018-20

MEDIDA 2 – Ações de Formação

Ação
1

Cursos de nadadores-salvadores e outras técnicas de
segurança nas praias

Solução
Ações de formação

Execução
Predominante Azul;
B.V.Ericeira; CMM

Prazo
Perm

Resultado

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E INFRAESTRUTURAS
 AMEAÇA 3: A segurança dos trilhos da RMSE como fator distintivo para a escolha do destino turístico

OBJETIVO
3

 ESTRATÉGIA: Sinalização dos trilhos pedonais e BTT

MEDIDA – Colocação de placas e painéis informativos

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Desenvolver um plano de sinalização dos trilhos que
atravessam a RMSE

Elaborar estudo com apoio das Federações respetivas

CR RMSE

2019/20

2

Implementar a sinalização

Colocar no terreno a sinalização

CR RMSE

2019/20

Resultado

 AMEAÇA 4: Desconhecimento do impacto do surf na economia local e da tipologia dos turistas
associados ao surf
 ESTRATÉGIA: Proceder à recolha e tratamento de informação sobre o impacto do surf na economia local e
geração de outputs
MEDIDA – Elaboração de estudos

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Estudo “Surfonomics”

A elaborar com apoio da SOS

CR RMSE

Dez.2020

2

Estudo da caraterização do perfil do turista da RMSE

Estudo com características académicas (Tese ou Dissertação)

CMM e CA RMSE

Perm

Resultado

IDENTIDADE E CULTURA LOCAL
OBJETIVO
4

 AMEAÇA 1: Perda da história e identidade cultural da comunidade surfista na RMSE
 ESTRATÉGIA: Criação de suportes físicos e digitais que perpetuem a memória do surf na RMSE

MEDIDA 1 – Centro de Interpretação da RMSE

Ação
1

Atualização de conteúdos do acervo multimédia

Solução
Manter atualizado o Centro de Interpretação da RMSE

Execução
CMM e CA RMSE

Prazo

Resultado

Perm

MEDIDA 2 – Promoção da realização de filmes envolvendo a RMSE (documentários, promocionais, etc).

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Filme sobre os Fundos Marinhos da RMSE

Protocolo entre ICEA e a FC UL

ICEA

2017

2

Desenvolver outros filmes sobre a RMSE

A definir em função das propostas

A definir

Perm

Resultado
Executado

MEDIDA 3 – Estudos técnicos sobre RMSE.

Ação
1

Desenvolver estudos técnicos sobre a RMSE

Solução
A definir em função das propostas

Execução
A definir

Prazo

Resultado

Perm

MEDIDA 4 – História do “surfing” na Ericeira, em Ribeira D’Ilhas.

Ação

Solução

Execução

Prazo

Resultado

1

Perpetuar a memória dos campeões de Ribeira D’Ilhas e de
outros momentos marcantes.

Colocação de painéis alusivos – Campeões e momentos marcantes, no
edifício de Ribeira D’Ilhas. Em articulação com estratégia à ameaça 7,
objetivo1

ESC e CMM

2018

IDENTIDADE E CULTURA LOCAL
OBJETIVO
4

 AMEAÇA 2: Entradas da RMSE e rotunda do surfista (com “peça de arte” em plástico e degradada).
 ESTRATÉGIA: As entradas da RMSE deverão ser assinaladas e a rotunda do surfista deverá ser requalificada
e substituída a peça de arte existente.

MEDIDA – Concurso de ideias ou proposta de artista local

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Concurso de ideias para nova peça de arte alusiva a RMSE
a colocar na rotunda do surfista

Lançar concurso de ideias

CR RMSE

Dez 2018

2

Desenvolver estudo para 2 pórticos gigantes/totens a
colocar na estrada ER 247, nas entradas da RMSE

Lançar concurso de ideias

CR RMSE

Dez 2018

Resultado

 AMEAÇA 3: Descaracterização dos aglomerados urbanos da Ericeira e Ribamar e perda de referências
arquitetónicas destas zonas..
 ESTRATÉGIA: Afirmar os valores patrimoniais e promoção identidade urbana local
MEDIDA – Requalificação Urbana

Ação

Solução

Execução

Prazo

Resultado

1

Programa MafraRequalifica

Programa de incentivos à requalificação de património arquitetónico
privado.

CMM

Perm

Em execução

2

Combate ao abandono de prédios/prédios degradados e em
ruínas

Penalização no IMI

CMM

Perm

Em execução

SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICOS
OBJETIVO
5

 AMEAÇA 1: Perda da transmissão dos valores da sustentabilidade ambiental associados ao surf
 ESTRATÉGIA 1: Promoção de atividades de sensibilização ambiental..

MEDIDA 1 – Atividades junto da comunidade educativa do Município

Ação
1

Acão de sensibilização nas escolas sobre a RMSE

Solução

Execução
CMM, Agrupamentos de
Escolas

Programa RMSE

Prazo

Resultado

Perm

MEDIDA 2 – Iniciativas com associações ambientalistas na orla costeira.

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Programa anual das Bandeiras Azuis

Atividades integradas na atribuição das “Bandeiras Azuis”

CMM, ABAE

Perm

2

Limpeza e monitorização do lixo marítimo

Programa CoastWatch (GEOTA)

CMM, GEOTA

2019

Resultado

SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICOS
OBJETIVO
5

 AMEAÇA 1: Perda da transmissão dos valores da sustentabilidade ambiental associados ao surf
 ESTRATÉGIA 2: Contribuir para o reforço do reconhecimento da sustentabilidade ambiental como essência do
surf

MEDIDA – Promoção de iniciativas específicas de associação do surf aos valores da sustentabilidade ambiental

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

PSFF - Portuguese Surf Film Fest, na Ericeira

Apoio e inclusão no “PSFF”, da categoria de filmes de promoção da
sustentabilidade, bem como, de uma seleção de filmes em parceria com
a “Save The Waves”

CMM, PSFF

Anual

2

PSFF - Portuguese Surf Film Fest, na Ericeira

Exposição de Surf Art

Comunidade Surfista;
CRRMSE

Anual

3

Limpeza de lixo das praias e dos mares.

Iniciativas com a “Skeleton Sea”,

CR RMSE, Skeleton Sea

Perm

Resultado

 AMEAÇA 1: Perda da transmissão dos valores da sustentabilidade ambiental associados ao surf
 ESTRATÉGIA 3: Promoção do estudo e monitorização da “pegada ecológica” e das alterações climáticas na
região da RMSE.
MEDIDA – Monitorização de impactos na qualidade do ar do principal aglomerado urbano junto da RMSE, Vila da Ericeira.

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Monitorização de impactos na qualidade do ar do principal
aglomerado urbano junto da RMSE, Vila da Ericeira

Laboratório Vivo para a Descarbonização no Parque de Santa Marta

CMM

2019

2

Programa ClimAdapt

Colocação de central meteorológica no Parque Verde da RMSE

CMM

2020

Resultado

SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICOS
OBJETIVO
5

 AMEAÇA 2: Desvalorização do mar como ativo estratégico da região e do país
 ESTRATÉGIA: Contribuir para a literacia do mar junto das comunidades educativas do Município

MEDIDA – Promoção dos Clubes de Mar e de desportos associados ao mar, com particular incidência no surf

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Iniciativas com o “Desporto Escolar”

Desenvolver ações da RMSE no âmbito do Desporto Escolar

CMM, CR RMSE

2019

2

Iniciativas com a “Fundação Oceano Azul”

Desenvolver ações da RMSE no âmbito da Fundação Oceano Azul

CMM, CR RMSE

2019

Resultado

SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICOS
OBJETIVO
5

 AMEAÇA 3: Desconhecimento do que é a RMSE, para além das ondas para prática do surf ou da
comunidade surfista
 ESTRATÉGIA: Fazer do Centro de Interpretação da RMSE um local de visitação “obrigatória”, como fonte de
conhecimento e de sensibilização para as diferentes variáveis que compõem a RMSE

MEDIDA 1 – Dar maior visibilidade ao Centro de Interpretação da RMSE

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Dar maior Visibilidade ao Centro de Interpretação da RMSE

Colocação de sinalética na Vila da Ericeira alusiva ao Centro de
Interpretação

CMM e CR RMSE

Jun.2018

2

Promover o Centro de Interpretação da RMSE

Desenvolver campanhas e recursos digitais que promovam o Centro de
Interpretação

CMM e CR RMSE

Perm

Resultado

MEDIDA 2 – O Centro de Interpretação como o local privilegiado para o estudo do ecossistema da RMSE e da sua História

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Promover a organização de visitas de estudo

Envolver professores e surfistas, para as escolas do município e do
país.

CA RMSE

Perm

2

Desenvolver folhetos do Centro de Interpretação e materiais
associados à RMSE

Para integração em atividades de Clubes Escolares

CA RMSE

Perm

Resultado

SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICOS
OBJETIVO
5

 AMEAÇA 4: Risco do surf ser considerado como um desporto só acessível a determinados estratos
sociais ou para determinadas condições físicas
 ESTRATÉGIA: Promover iniciativas junto das escolas e das IPSS, para permitir a prática do surf junto de
grupos de risco ou de exclusão

MEDIDA – Surf como fator de inclusão social

Ação
1

Levar o surf às escolas e potenciar a sua prática apoiada.

Solução
Projeto Surf2Win – Integração social

Execução
ESC; CMM;
Agrupamentos de Escolas

Prazo
Perm.

Resultado

MARCA E PROMOÇÃO DA RMSE
OBJETIVO
6

 AMEAÇA 1: Uso indevido da Marca – “Ericeira WSR”
 ESTRATÉGIA: Criação e gestão de uma marca própria (com logótipo), para diferenciar as iniciativas e
produtos associados à RMSE

MEDIDA 1 – Criação de logotipo e da marca da RMSE

Ação

Solução

Execução

Prazo

Resultado

1

Concurso de ideias “IADE Creative Week – Ericeira WSR”

Realizar um concurso de ideias

CMM e IADE

2012

Executado

2

Criação do Manual de Normas Gráficas do Logótipo

Elaborar o Manual de Normas

CR RMSE

2018

Em atualização

MEDIDA 2 – Registo e titularidade da marca

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Registo da marca

Registar a marca no INPI

CMM

2012

2

Renovação do registo no INPI da marca “Ericeira Reserva
Mundial de Surf”

Renovar o registo junto do INPI

CR RMSE

Perm

Resultado
Executado

MEDIDA 3 – Gestão da marca

Ação
1

Criação de um Manual de Utilização da Marca

Solução
Diferenciando a sua utilização por membros do CMGRMSE e entidades
externas (singulares ou coletivas).

Execução
CR RMSE

Prazo
Dez 2018

Resultado

MARCA E PROMOÇÃO DA RMSE
OBJETIVO
6

 AMEAÇA 2: Falta de notoriedade nacional e internacional da RMSE
 ESTRATÉGIA: Dar visibilidade à RMSE, como local de excelência para a prática sustentável de surf

MEDIDA 1 – Produção de material promocional institucional da RMSE

Ação

Solução

Execução

Prazo

Resultado

1

Booklet da RMSE

Papel/Digital; Português/Inglês

CMM, João Valente, SOS

2012

Executado

2

Estátua do Guardião

Instalação da peça de arte

CMM, AABC, SOS, José
Queiroz

Mar.2017

Executado

3

Publicações infantis

Livros sobre a RMSE

CMM

2019

MEDIDA 2 – Participação em eventos nacionais e internacionais

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Feiras de turismo

A definir

CMM, CA RMSE

Perm

2

Feiras e fóruns de desportos, em particular associados ao
mar

A definir

CMM, CA RMSE

Perm

3

Eventos sobre sustentabilidade ambiental

A definir

CMM, CA RMSE

Perm

Resultado

MARCA E PROMOÇÃO DA RMSE
 AMEAÇA 2: Falta de notoriedade nacional e internacional da RMSE

OBJETIVO
6

 ESTRATÉGIA: Dar visibilidade à RMSE, como local de excelência para a prática sustentável de Surf

MEDIDA 3 – Realização de eventos locais, regionais, nacionais e internacionais associados ao surf na RMSE

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Eventos desportivos locais

Intersócios do Ericeira Surf Clube

ESC e CMM

Perm

2

Eventos desportivos regionais

Circuitos regionais

ESC e CMM

Perm

3

Eventos desportivos nacionais

Campeonatos e taças

ESC e CMM

Perm

4

Eventos desportivos internacionais

World Surf League

CMM e WSL

Perm

5

Congressos e seminários

Surf Summit; Conferência Internacional do Turismo Outdoor; …

CMM e Outros parceiros

Perm

Resultado

MARCA E PROMOÇÃO DA RMSE
OBJETIVO
6

 AMEAÇA 3: Dificuldade em reconhecimento do pessoal e instituições afetas à sua gestão, manutenção
e conservação
 ESTRATÉGIA: Materializar a marca da RMSE no território

MEDIDA 1 – Sinalética na Estrada Nacional 247

Ação

Solução

Execução

Prazo

1

Totens de entrada/saída da RMSE e sinalética na EN 247

Igual ao Obj. 4, ameaça2, medida 1, ação 2

CMM

2019

2

Marcos/sinalética das ondas

Instalação de sinalética à entrada de todos os spots/praias

CMM, AABC e SOS

2017

Resultado

Executado

MEDIDA 2 – Incorporação da Marca nas viaturas de apoio à RMSE, durante eventos que lá ocorram

Ação
1

Logótipo da RMSE nas diferentes viaturas pertencentes às
instituições que operam na área da Reserva

Solução
Plano de distribuição dos autocolantes com o logótipo da RMSE

Execução
CMM, JF´s e todos os
outros intervenientes

Prazo

Resultado

2019

MEDIDA 3 – Incorporação da marca no fardamento do pessoal de apoio à RMSE, durante eventos que lá ocorram

Ação
1

Logótipo da RMSE nos diferentes fardamentos do pessoal
afeto às instituições que operam na área da Reserva

Solução
Plano de distribuição dos autocolantes com o logótipo da RMSE

Execução
CMM, JF´s e todos os
outros intervenientes

Prazo
2019

Resultado

CONTACTOS

CMGRMSE
Presidente do Conselho – Presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva
Morada: Praça do Município, Mafra
Email: presidente@cm-mafra.pt
Site: www.cm-mafra.pt
ERICEIRA SURF CLUBE
Nome:
Morada:
Email:
Site:
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BAÍA DOS COXOS
Nome:
Morada:
Email:
Site:
ASSOCIAÇÃO SOS SALVEM O SURF
Nome:
Morada:
Email:
Site:

Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira – Biénio 2018-2019

