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ATA N.º 01/2018 

  

--- Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito reuniram, no Salão 

Nobre do edifício dos Paços do Município, na Vila de Mafra, os representantes das 

entidades que irão constituir o Conselho Municipal de Gestão da Reserva Mundial de 

Surf da Ericeira (CMGRMSE), conforme lista de presenças que faz parte integrante da 

presente ata (com a denominação de “ANEXO UM”), com a seguinte ordem de 

trabalhos: 1) Instalação do Conselho Municipal de Gestão da Reserva Mundial de Surf 

da Ericeira (CMGRMSE); 2) Apreciação e votação da ata; 3) Aprovação do Plano de 

Gestão da Reserva Mundial de Surf; 4) Outros assuntos. ------------------------------ 

--- Estiveram presentes: Hélder António Guerra de Sousa Silva, Presidente da 

Câmara Municipal de Mafra; Célia Batalha Fernandes, Vereadora do Turismo; Miguel 

Barata de Almeida, representante do Ericeira Surf Clube (ESC); Tiago Matos, 

representante da Associação dos Amigos da Baía dos Coxos (AABC); Pedro Bicudo, 

representante da Associação SOS, Salvem o Surf (SOS); Andreia Amaral, Presidente 

da Junta de Freguesia da Carvoeira; Carlos Póvoa, Presidente da Junta de Freguesia 

da Encarnação; Filipe Abreu dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira; 

Cecília Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Santo Isidoro; Manuel Luís 

Castelo, em representação da GIATUL; Jorge Mota, em representação da Autoridade 

Marítima Nacional, no impedimento de Rui Terra; Emanuel Massa, em representação 

das Forças de Segurança do Concelho; Pedro Álvaro, em representação das Águas do 

Tejo Atlântico; Nuno Silva, em representação da Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA); José Pedro Pereira, em representação do Clube Naval da Ericeira, por 

impedimento de António Guimarães; Patrícia Abreu, por impedimento de Ana Jacinto, 

em representação da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 

(AHRESP); Margarida Antunes, em representação do setor da hotelaria; Nuno 

Gonçalves, em representação da Associação de Escolas de Surf Local; António Carlos 

Serra, em representação do Instituto de Cultura Europeia e Atlântica (ICEA). -------- 

--- Assistiram à reunião Gonçalo Ferreira, Chefe da Divisão de Turismo, Cultura e 

Desporto da Câmara Municipal de Mafra, e Anabela Baginha, do secretariado do 
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CMGRMSE. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Verificou-se a ausência de Alexandre Parracho, em representação dos Serviços 

Municipais de Ambiente, bem como de representantes da Unidade Local de Saúde, 

da Associação Bandeira Azul da Europa, da Associação de Pescadores da Ericeira e 

da Associação de Moradores de Ribamar.  --------------------------------------------  

--- O Senhor Presidente deu início à reunião às nove horas e trinta e cinco minutos, 

agradecendo a presença de todos, dando as boas-vindas aos conselheiros que se 

mantiveram do anterior quadriénio e aos que vêm representar as entidades no 

quadriénio 2017-2021, após o que foi apresentado o primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, denominado “Instalação do Conselho Municipal da Gestão da 

Reserva Mundial de Surf da Ericeira (CMGRMSE)”, tendo o termo de posse sido 

assinado pelos conselheiros presentes. O referido documento anexa-se à presente ata 

com a denominação de “ANEXO DOIS”.  ----------------------------------------------  

--- O Senhor Presidente procedeu, de seguida, à nomeação do secretariado, tendo 

sido designadas, sem oposição dos conselheiros, as técnicas Ana Vaz e Anabela 

Baginha. --------------------------------------------------------------------------------  

--- O Senhor Presidente introduziu o ponto dois, denominado “Apreciação e 

votação da ata”. Tendo-se prescindido da leitura integral da mesma, procedeu-se à 

votação, tendo a ata número um de dois mil e dezassete sido aprovada por 

unanimidade.  ---------------------------------------------------------------------------------  

--- O Senhor Presidente introduziu o ponto três, “Aprovação do Plano de Gestão 

da Reserva Mundial de Surf”, tendo congratulado os membros do Conselho 

Restrito pelo trabalho desenvolvido. Informou que, após deliberação deste Conselho, 

o plano será submetido à apreciação da Câmara Municipal e à aprovação da 

Assembleia Municipal. Mais informou que este documento, que se anexa à presente 

ata com a denominação de “ANEXO TRÊS”, constitui um primeiro instrumento de 

trabalho, sendo uma proposta em aberto, passível de adaptações e alterações 

futuras. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--- De seguida, passou a palavra à Senhora Vereadora Célia Batalha Fernandes, para 

apresentação do Plano, ausentando-se da reunião às nove horas e cinquenta 
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minutos, face a compromissos anteriormente assumidos. ----------------------------- 

--- Assumindo a presidência da reunião, a Senhora Vereadora Célia Batalha 

Fernandes cumprimentou todos os membros presentes. Sobre o plano, destacou os 

contributos fundamentais das associações SOS, AABC e ESC na elaboração do 

mesmo. De seguida, iniciou a apresentação do Plano de Gestão da Reserva Mundial 

de Surf, nos termos do documento anexo à presente ata com a denominação de 

“ANEXO QUATRO”. Informou os conselheiros que é intenção efetuar o envio do plano 

à organização norte-americana Save the Waves Coalition, responsável pela 

atribuição do galardão “World Surfing Reserve” (WSR). Exibiu, ainda, um quadro 

comparativo das Reservas Mundiais de Surf existentes, as quais, na sua maioria, não 

possuem Plano de Gestão. Por último, deu conhecimento da realização do 28.º 

Seminário da Coastwatch, subordinado ao tema “Deixa a tua praia respirar”, que 

decorrerá na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira, nos dias 12 e 13 de 

julho, para o qual convidou todos os conselheiros interessados.  -------------------  

--- Tomou a palavra o conselheiro António Carlos Serra, o qual transmitiu, como 

exemplo das ações executadas pelo ICEA, a produção de uma videografia sobre os 

fundos marinhos dos quatro quilómetros da faixa costeira que constituem a Reserva, 

em resultado do acordo de colaboração cultural e científica celebrado com o Município, 

a qual será apresentada durante a edição de 2018 do Portuguese Surf Film Festival.  

--- Em representação do Clube Naval da Ericeira, José Pedro Pereira absteve-se de 

fazer comentários relativamente ao Plano de Gestão em debate por ter um 

conhecimento deficiente do documento.  ----------------------------------------------  

--- Interveio Pedro Álvaro, das Águas do Tejo Atlântico (ATA), referindo as 

competências gerais da entidade que representa. --------------------------------------- 

--- Tomando a palavra, a Senhora Vereadora Célia Fernandes lançou o repto para 

que, sempre que tal se justifique, a ATA participe nas reuniões do Conselho Restrito, 

ao que Pedro Álvaro respondeu positivamente, demonstrando a toda a 

disponibilidade.  ------------------------------------------------------------------------  

--- No uso da palavra, Jorge Mota, da Capitania de Cascais, informou sobre as 17 

ocorrências registadas pela Capitania desde o início da época balnear, na sua maioria 
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decorrentes da prática do surf. A este propósito, pronunciou-se sobre o grande 

aumento do número de escolas de surf, o que provoca uma preocupação com a 

sustentabilidade da orla costeira. Concluiu ser imprescindível que as escolas de surf 

tenham formadores habilitados e condições para fornecer primeiros-socorros.  ----  

--- Tomou a palavra Andreia Duarte, referindo que, pese embora as praias que fazem 

parte da Freguesia a que preside não estejam incluídas na Reserva, têm muita 

utilização por parte das escolas de surf, o que traz incómodos para os banhistas. 

Informou sobre a organização e participação da Junta de Freguesia da Carvoeira em 

ações de limpeza dinamizadas por escolas da Freguesia. A este propósito, demonstrou 

a sua preocupação pela quantidade de lixo depositado nas praias.  -----------------  

--- Interveio o conselheiro Carlos Póvoa, referindo o desejo de que, num futuro 

próximo, a praia das Escadinhas fosse incluída na Reserva Mundial de Surf da Ericeira. 

Quanto à limpeza das praias, informou sobre o trabalho efetuado pela Junta de 

Freguesia em colaboração com os Escuteiros, nomeadamente na limpeza dos areais 

e das zonas envolventes às praias.  ---------------------------------------------------  

--- No uso da palavra, Manuel Luís Castelo deu início à sua intervenção, declarando 

que as competências da Giatul se encontram bem definidas no Plano de Gestão. 

Referiu, ainda, a problemática das autocaravanas, as quais geram impactos quer 

positivos, quer negativos, no turismo em geral. Fez notar o esforço contínuo na 

melhoria das condições disponibilizadas para acolhimento dos autocaravanistas, de 

modo a minorar eventuais más práticas. ------------------------------------------------- 

--- Interveio o conselheiro Filipe Abreu, informando que a Junta de Freguesia da 

Ericeira tem realizado limpezas das praias, especialmente na Ribeira d’Ilhas. 

Relativamente às escolas de surf, apesar da visibilidade que dão à Freguesia, propôs 

um planeamento e uma regulamentação urgentes, bem como uma maior 

responsabilização daquelas. Como solução, sugeriu a colaboração entre algumas das 

entidades representadas no Conselho. --------------------------------------------------- 

--- No uso da palavra, Patrícia Abreu comunicou a concordância da AHRESP face ao 

Plano de Gestão apresentado.  ---------------------------------------------------------  

--- O conselheiro Emanuel Massa iniciou a sua intervenção, registando positivamente 
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a instalação de pórticos nas zonas de praia, contribuindo para minimizar o 

estacionamento abusivo das autocaravanas. Informou que este tipo de 

estacionamento é realizado, sobretudo, por turistas estrangeiros, dificultando o 

procedimento das forças de segurança, o qual é moroso, sendo que, quando este 

finda, o prevaricador já não se encontra em Portugal. Declarou ser essencial a 

produção de um normativo legal, mais eficiente, para colmatar estas situações e 

efetivar, de forma célere, as consequências no prevaricador. -------------------------- 

--- O representante da Associação SOS – Salvem o Surf, Pedro Bicudo, iniciou a sua 

intervenção com uma resenha histórica da associação. Quanto à evolução do surf em 

Portugal, referiu que o crescimento é visível desde a década de 1970, verificando-se 

uma maior incidência nas últimas décadas. Considerou que o aumento dos fluxos 

turísticos associados ao surf acarreta alguns malefícios, nomeadamente para o meio 

ambiente. Quanto às escolas de surf, disse que, na sua perspetiva, é urgente a 

regulamentação, preservando a Reserva Mundial de Surf. Informou que, no âmbito 

da preservação do ambiente, a associação tem efetuado trabalhos em parceria com 

Juntas de Freguesia. Alertou, ainda, para o crescimento imobiliário, não só em termos 

de construção, mas também em termos da sua implantação, sendo que a alteração 

da paisagem natural é uma consequência da construção junto à costa, tendo a 

associação, no âmbito desta problemática, enviado uma comunicação à APA. 

Finalmente, destacou a relevância do Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf da 

Ericeira, constituindo-se como um exemplo para as restantes Reservas. -------------- 

--- Tomou a palavra Tiago Matos, da AABC, informando que esta associação está na 

génese da criação da Reserva Mundial de Surf da Ericeira. Referiu que, apesar dos 

vários benefícios do turismo, têm surgido prejuízos ambientais, os quais podem ser 

agravados se não for criada regulamentação. Considerou urgente defender os 

interesses dos banhistas, devendo estes ser encarados como prioritários na utilização 

das praias. Defendeu que a Reserva Mundial de Surf não foi criada para albergar 

tantas escolas de surf. Felicitou todos os que estiveram envolvidos na conceção do 

Plano de Gestão, sugerindo, como contribuição futura para este documento, a 

construção de uma estrada ao longo de toda a área da Reserva. Terminou a sua 
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intervenção lamentando a ausência de apoio que tem sentido por parte da APA.  --  

--- O conselheiro Miguel Barata de Almeida iniciou a sua intervenção, felicitando os 

parceiros envolvidos na elaboração do Plano de Gestão. Declarou concordar com a 

existência de um número elevado de turistas na Ericeira e com a necessidade de 

criação de medidas para limitar este fenómeno, o qual traz, como consequência, um 

aumento do número de viaturas, nomeadamente de autocaravanas, apesar dos 

pórticos entretanto colocados. Concordou, ainda, que existe um número excessivo de 

escolas de surf a operar na zona costeira do Concelho, apesar de a maioria ter o 

licenciamento devido. Quanto às escolas sem licenciamento, apelou às entidades 

presentes que realizem um esforço de fiscalização. ------------------------------------- 

--- O conselheiro da Associação de Escolas de Surf Local, Nuno Gonçalves, informou 

que os problemas relatados e atribuídos às escolas não são, de facto, da 

responsabilidade daquelas, mas sim de vários alojamentos locais que disponibilizam, 

imprudentemente, pranchas aos seus hóspedes. Declarou, entretanto, total 

disponibilidade para colaborar nas melhorias do Plano de Gestão, apesar de 

reconhecer a sua intrínseca qualidade.  -----------------------------------------------  

--- O conselheiro António Carlos Serra informou os membros presentes sobre a 

intenção do ICEA de promover um ciclo de conferências sobre o tema do mar, 

realçando a história, a identidade marítima e a literatura, que culminará com a 

apresentação do filme “7 ondas da Reserva Mundial de Surf da Ericeira", realizado 

com o apoio do Município de Mafra, nas escolas do Concelho, com o intuito de 

promover a sensibilização dos mais novos para as questões marítimas e ambientais. 

Informou, ainda, sobre o “Projeto Mundial da Casa Comum da Humanidade”, iniciado 

em 2017 e que se prolongará pelos próximos anos, incluído no XIX Curso de Verão, 

ligado a temas de sustentabilidade ambiental.  ---------------------------------------  

--- Margarida Antunes, do Hotel Vila Galé, congratulou-se pela iniciativa e pelo 

trabalho demonstrados na elaboração do Plano de Gestão. Manifestou, de seguida, a 

sua preocupação relativamente ao edifício que se encontra em construção em frente 

ao hotel que gere, nomeadamente quanto ao facto de desconhecer se está previsto 

estacionamento.  -----------------------------------------------------------------------  
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--- Relativamente a esta preocupação, a Senhora Vereadora Célia Fernandes, 

informou que está prevista a criação de estacionamento.  ---------------------------  

--- Concluindo a sua intervenção, a conselheira Margarida Antunes anunciou o seu 

compromisso em continuar a bem receber os visitantes.  ----------------------------  

--- No uso da palavra, Cecília Duarte, da Junta de Freguesia de Santo Isidoro, 

informou os restantes conselheiros sobre a importância que atribui ao Plano de Gestão, 

uma vez que o território da Freguesia a que preside tem fronteira com a costa 

marítima. Relativamente ao tema das escolas de surf, mostrou-se preocupada face ao 

transtorno que julga provocar nos banhistas. Referiu, finalmente, que considera muito 

pertinente a construção de um percurso pedonal desde Foz do Lizandro a São 

Lourenço. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Retomou a palavra Filipe Abreu, esclarecendo que, quando se referiu às escolas de 

surf prevaricadoras, reconhece a existência das cumpridoras.  -----------------------  

--- Miguel Barata de Almeida interveio novamente, dando conta da sobrelotação das 

praias com uma área diminuta, nas quais se verifica uma excessiva ocupação por 

parte dos alunos das escolas de surf.  -------------------------------------------------  

--- O conselheiro Nuno Silva declarou o empenho da APA na implementação do Plano 

de Gestão da Reserva de Surf. Informou sobre o conhecimento que a APA tem da 

costa marítima, o que lhe permite afirmar que as situações e problemáticas relatadas 

relativamente às escolas de surf são comuns em outros municípios, constituindo-se 

como uma preocupação não só para as Autarquias, como também para as Capitanias. 

Garantiu a disponibilidade da Agência para colaborar com a Autarquia e com a 

Delegação Marítima da Ericeira. -------------------------------------------------------  

--- Às onze horas e vinte minutos, o Senhor Presidente da Câmara regressou à 

reunião, assumindo a presidência. -------------------------------------------------------- 

--- Tomou a palavra o Senhor Presidente, solicitando aos restantes conselheiros que 

se pronunciassem sobre o Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira.  

--- O representante da APA, Nuno Silva, informou que não se ia pronunciar, uma vez 

que não tinha sido possível àquela Agência, em tempo útil, fazer uma apreciação 

completa do documento em causa, comprometendo-se a fazê-lo com a maior 
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brevidade.  ------------------------------------------------------------------------------  

--- Quanto aos restantes membros, estes pronunciaram-se favoravelmente sobre o 

Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira. ----------------------------  

--- Quanto ao ponto quatro, “Outros assuntos”, nada foi declarado.  -------------  

--- Nada mais havendo a tratar, quando passavam vinte e cinco minutos das onze 

horas, deu por encerrada a reunião do Conselho Municipal de Gestão da Reserva 

Mundial de Surf da Ericeira, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que o 

Presidente vai assinar e que eu, Anabela Baginha, redigi e subscrevo.  -------------  

 

O Presidente  

 

 

__________________________________ 

(Hélder Sousa Silva) 
 

 

A Secretária 

 

 

__________________________________ 

(Anabela Baginha) 
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