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ATA N.º 01/2019 

  

--- Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove 

reuniram, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho, na Vila de Mafra, os 

representantes das entidades que constituem o Conselho Municipal de Gestão da 

Reserva Mundial de Surf da Ericeira (CMGRMSE), com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1. Apreciação e votação da ata; Ponto 2. Balanço do ano; Ponto 3. 

Monitorização do Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf. --------------- 

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

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

Soares, Chefe da Divisão de Ambiente; Miguel Barata de Almeida, representante do 

Ericeira Surf Clube (ESC); Tiago Matos e José Gregório, representantes 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, Presidente da Junta de Freguesia da Ericeira; Cecília Duarte, Presidente da Junta 

de Freguesia de Santo Isidoro; Manuel Castelo, Diretor-Geral da GIATUL – Atividades 

Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias EM, SA; António Martins, representante da 

Unidade Local de Saúde; Paulo Castro dos Santos, em substituição de Rui Terra, em 

representação da Autoridade Marítima Nacional; José Fernandes, em representação 

das Forças de Segurança do Concelho; Sara Duarte e João Jerónimo, em 

representação das Águas do Tejo Atlântico; Márcia Vieira, representante da 

Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE); Ana Vale, representante da Associação 

de Moradores de Ribamar; José Rodrigues e Luís Batista, em representação do Clube 

Naval da Ericeira; Margarida Antunes, em representação do setor da hotelaria; José 

Farinha, 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 Ana Zeferino Vaz, Dirigente da Unidade de Turismo da 

Câmara Municipal de Mafra, e Rita Neves Fortes, do secretariado do CMGRMSE. ---- 

--- Verificou-se a ausência de representantes da Agência Portuguesa do Ambiente 
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(APA), da Associação de Pescadores da Ericeira e da Associação da Hotelaria, 

Restauração e Similares de Portugal (AHRESP). ---------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mafra deu início à reunião às onze 

horas e trinta minutos, agradecendo a presença de todos e introduzindo o ponto um da 

ordem de trabalhos, denominado “Apreciação e votação da ata”. Tendo-se prescindido 

da leitura integral da mesma, foi mencionado apenas o pedido de alteração ao texto 

da ata anterior por Pedro Bicudo da Associação SOS – Salvem o Surf e Tiago Matos 

da Associação dos Amigos da Baía dos Coxos, procedendo-se, assim, à votação, tendo 

a ata número um de dois mil e dezoito sido aprovada por unanimidade. -------------- 

--- O Senhor Presidente introduziu o ponto dois “Balanço do ano”, passando a 

palavra à Senhora Vereadora Célia Fernandes. -----------------------------------------

--- A Senhora Vereadora apresentou as atividades realizadas ao longo do ano, 

abordando, especialmente, as ações que se referem à Reserva Mundial de Surf, na 

sua maioria contidas no Plano de Gestão da Reserva Mundial de Surf e relacionadas 

com a sustentabilidade ambiental. Neste contexto, foram implementadas medidas no 

âmbito do ordenamento, como é o caso da criação de bolsas de estacionamento para 

autocaravanas e a colocação de barreiras em várias praias/ falésias/ arribas que 

impeçam a passagem e permanência de autocaravanas nestes locais. Informou que, 

na zona costeira, foram realizadas limpezas de areal, ações de sensibilização 

ambiental e sinalização de percursos pedestres com fitas reutilizáveis em tecido, 

destinadas a atividades/ eventos outdoor. Decorreu, também, o Programa Bandeira 

Azul com crianças de 1.º ciclo nas escolas, o projeto Oceano Seguro e o Centro de 

Surf do Desporto Escolar (incluindo surf no 1.º ciclo, surf adaptado e surf no Desporto 

Escolar), a apresentação do filme “Super P – Plástico, Um Desafio Ambiental” nas 

escolas e a implementação do projeto Centros Azuis nas praias do Sul e da Foz do 

Lizandro, com a participação de jovens da Geração ON, que teve como objetivo a 

promoção de boas práticas ambientais na praia e a promoção turística do Concelho. 

No âmbito dos eventos, foi organizado o desfile “EcoModa”, com a temática da 

sustentabilidade ambiental, uma campanha de recolha de resíduos durante o evento 

“Festejos de Fim de Ano” e o Portuguese Surf Film Festival, que incluiu sessões de 
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cinema no âmbito da promoção da sustentabilidade, uma exposição de surf arte e 

uma ação de limpeza de praia. Deu nota de que o Município se fez também 

representar em várias feiras de turismo nacionais e internacionais, promovendo a 

Reserva Mundial de Surf, na vertente da sustentabilidade turística e ambiental. No 

que respeita à promoção do Centro de Interpretação da Reserva Mundial de Surf 

(CIRMS), decorreu uma apresentação de projetos do IADE para dinamização do 

mesmo. Ao longo do ano, o CIRMS recebeu várias visitas de imprensa, visitas de 

estudo, escolas de surf e delegações portuguesas e estrangeiras. Como forma de 

promoção turística, foram criados vários materiais de comunicação associados à 

Reserva, tais como folhetos, sacos e golas, e foram lançados dois livros infantis com 

esta temática. Realizaram-se vários estudos sobre o turismo e a atividade do surf e 

iniciativas que promoveram este desporto como fator de inclusão social, com várias 

instituições do Concelho. Acrescentou que, ao longo do ano, decorreram eventos 

locais, regionais, nacionais e internacionais de desportos de deslize. Terminando a 

sua intervenção, referiu que a Conferência Internacional de Turismo Outdoor passará 

a ser bianual, tendo este ano sido realizado o Fórum Nacional de Desporto para 

Todos, onde foram abordados vários temas, entre eles o turismo outdoor. ---------- 

--- Neste âmbito, o Senhor Presidente mencionou que considera extremamente 

importante a crescente consciencialização para a preservação ambiental da orla 

costeira, com enfoque na educação das crianças. Referiu, também, o equilíbrio 

existente entre essa mesma orla e a paisagem urbana, aditando que o porto de pesca 

e o casco histórico têm um papel importante nesta harmonia visual. ----------------- 

--- No uso da palavra, Filipe Abreu mencionou que seria importante que fosse 

disponibilizada aos cidadãos alguma informação específica sobre o que será o Parque 

Verde da Reserva Mundial da Ericeira, que se estenderá da praia da Empa ao Forte 

de Mil Regos. ------------------------------------------------------------------------------ 

--- Tomou a palavra Andreia Amaral, que deu nota da crescente afluência de 

autocaravanas ao estacionamento da Foz do Lizandro. Transmitiu também que o 

Agrupamento de Escolas da Ericeira estará, durante o presente ano letivo, a explorar 

o tema da Reserva Mundial de Surf, dando a conhecer, a todos os alunos e famílias, 
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o que é e porque somos Reserva, fazendo destes guardiões. -------------------------- 

--- Cecília Duarte interveio, mencionando que a frente de mar da Freguesia de Santo 

Isidoro está toda inserida na Reserva Mundial de Surf e que, como já falado na 

reunião anterior deste Conselho, considera importante a existência de mais opções 

de atividades no interior. Aditou que o passeio pedonal, que está a ser construído a 

partir de Ribeira d’Ilhas, é uma boa ação que irá atrair mais visitantes. ------------- 

--- Carlos Póvoa referiu que o facto do território integrar uma Reserva de Surf tem 

mais-valias para o desenvolvimento das aldeias e lugares em redor, como sucede na 

Freguesia da Encarnação. ---------------------------------------------------------------- 

--- Interveio Miguel Barata de Almeida, que referiu preocupação quanto ao aluguer 

das pranchas de surf e à prática da atividade de forma independente, bem como à 

capacidade de carga das praias, apesar de se estar a tentar solucionar a questão. 

Ainda assim, disse considerar que, ao longo deste ano, se verificaram menos 

ocorrências deste tipo nas praias. ------------------------------------------------------- 

 --- O Senhor Presidente enfatizou que, durante o último ano, se verificou uma 

intervenção reforçada da parte da Capitania e do próprio Ericeira Surf Clube, a fim de 

assegurar uma adequada convivência entre os diferentes utilizadores da praia. ------

--- Miguel Barata de Almeida confirmou que têm, realmente, sido obtidos bons 

resultados, mas que a Federação Portuguesa de Surf, o Instituto Português do 

Desporto e Juventude e o Turismo de Portugal não devem continuar a emitir licenças, 

sob pena de se colocar em causa a sustentabilidade da atividade do surf. Para finalizar, 

referiu ainda dois aspetos: em relação às limpezas de praia, realizadas por diversas 

associações na orla costeira, lamentou o facto destas não divulgarem as ações junto 

das restantes, para que possam trabalhar em conjunto; e registou positivamente o 

facto de os promotores de eventos de surfing estarem mais motivados para o reforço 

da temática da sensibilização ambiental. -------------------------------------------------

--- Tomou a palavra Tiago Matos, informando que, da reunião do Conselho Restrito 

que antecedeu o Conselho Alargado, resultaram algumas questões a ser discutidas. A 

primeira tem a ver com a legislação para a Reserva, onde devem estar incluídos temas 

como as autocaravanas, a quantidade de surfistas por escola e frentes de mar, 
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identificação das praias onde poderão estar escolas de surf e das que são apenas 

destinadas a banhistas, aplicação de coimas ou bloqueio de rodas no caso de 

estacionamento abusivo ou proibição da circulação de motas e jipes nos caminhos 

pedestres da Reserva. Acrescentou que outros pontos importantes a discutir são a 

qualidade da água do mar, a criação de caminhos nas zonas mais interiores para 

diminuir a pressão da falésia e a plantação de árvores ao longo desses caminhos e no 

parque de estacionamento de Ribeira d’Ilhas, como acontece no estacionamento da 

Foz do Lizandro, criando assim algumas sombras. -------------------------------------- 

--- José Gregório acrescentou que o maior desafio para o Conselho Municipal é saber 

como é que, de futuro, se pretende preservar a Reserva e mostrar o melhor que há 

no nosso Concelho, considerando que não deveria ser apenas um meio de marketing.  

--- O Senhor Presidente declarou que o conceito “legislação” deverá ser substituído 

por “regulamentação”, sendo que o que se pretende é passar a escrito as orientações 

a ter em conta para preservação da Reserva Mundial de Surf. ------------------------- 

--- No uso da palavra, Pedro Bicudo considerou que tem havido um grande esforço no 

que respeita à preservação da Reserva e no desenvolvimento de ações de 

sensibilização ambiental, promovidas pela Câmara Municipal. No entanto, há ainda 

dificuldade no cumprimento de prazos previstos no Plano de Ação, que integra o Plano 

de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira. Assim, sugeriu a promoção da 

Reserva a Parque Natural, fazendo parte da Rede Natura. Mencionou, ainda, que o 

emissário das Águas do Tejo Atlântico deveria ser retirado ou modificado. Acrescentou 

que a associação SOS Salvem o Surf tem também vindo a constatar o elevado número 

de escolas de surf, tendo preparado um parecer sobre o assunto, através de um 

estudo realizado, para avaliação dos restantes membros do Conselho Restrito. Referiu 

que as falésias têm sido desmatadas, tanto pelos proprietários de terrenos privados 

ali existentes, como por caminhantes, e que considera que a construção de novas 

casas, nomeadamente no topo da praia dos Coxos, não contribui positivamente para 

a paisagem envolvente. ------------------------------------------------------------------- 

--- Tomou a palavra Paulo Santos, referindo que a Capitania não tem competência 

para impedir a criação de novas escolas de surf, mas que tem introduzido limitações à 
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utilização das praias durante a época balnear. Sugeriu que o Turismo de Portugal, 

quando aceita novos registos na plataforma do RNAT, tivesse em conta a capacidade 

das praias e que a Federação Portuguesa de Surf regulamentasse o número máximo 

de alunos por aula, atendendo a que o elevado número de surfistas nas praias pode 

originar conflitos entre surfistas e banhistas. Perante a instabilidade verificada em 

arribas, declarou que a Capitania tem tentado criar barreiras físicas para impedir a 

passagem e assegurar a segurança, ainda que estas possam ser destruídas pelos 

cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --- Sara Duarte congratulou o Município de Mafra relativamente às ações de 

sensibilização ambiental realizadas, manifestando a sua disponibilidade no que respeita 

ao apoio a estas ações. No campo da operacionalização, afirmou que será feita a 

monitorização contínua da qualidade da água na descarga de Ribeira D’Ilhas e, 

consequentemente, na zona balnear. Informou que está a decorrer uma empreitada 

que permitirá a recolha de águas residuais e a ETAR tem também um plano de 

investimentos e monitorização, salvaguardando a área da Reserva. -------------------- 

--- Tomou a palavra João Jerónimo, referindo que estão em fase de formalização de 

propostas para um concurso de beneficiação da ETAR, o que minimizará os impactos, 

e está a ser realizado um estudo completo da mesma para futura intervenção. -------  

--- José Fernandes interveio, referindo que, na linha de mar, o policiamento é feito 

pela Polícia Marítima, mas que a GNR tem presente o seu contributo no que se refere 

à segurança nos parques de estacionamento e no estacionamento abusivo de 

autocaravanas. ----------------------------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente, uma vez mais na ótica do reforço da segurança, referiu que 

tem um projeto que consiste na instalação de câmaras de vigilância em espaços 

públicos, a exemplo do Palácio Nacional de Mafra e nos parques de estacionamento de 

Foz do Lizandro e Ribeira D’Ilhas, o qual está em processo de licenciamento. --------- 

--- Tomou a palavra José Farinha, indicando que têm havido desentendimentos entre 

as diferentes escolas de surf face à convivência no mesmo espaço. Referiu casos como 

o cancelamento de aulas por condições climatéricas adversas, mas em que depois os 

turistas conseguem ter aula nas mesmas condições numa escola diferente. Considera 
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que há falha na análise na capacidade de carga das praias, aquando da abertura de 

um negócio marítimo-turístico, em que o empresário faz primeiro o investimento, 

sofrendo depois as consequências. ------------------------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente interveio, propondo que, face ao estudo mencionado no 

âmbito da capacidade de carga das praias, se mandate o Conselho Restrito para que 

analise este problema e, na próxima reunião, venha apresentar ao Conselho Alargado 

uma proposta sobre a matéria. ----------------------------------------------------------- 

--- Interveio Pedro Bicudo, referindo que teve uma reunião com Sérgio Barroso sobre 

o Programa da Orla Costeira, que sugeriu que os membros do Conselho Municipal de 

Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira elaborassem um documento/ guião que 

sirva de exemplo para as restantes áreas de surf. --------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente concluiu que o Conselho Alargado mandatasse o Conselho 

Restrito no desenvolvimento deste trabalho, no menor prazo possível, após 

abordagem às diferentes entidades, designadamente a Capitania, o Turismo de 

Portugal, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Câmara Municipal, as 

Juntas de Freguesia e os Operadores Marítimo-Turísticos. ------------------------------ 

--- No uso da palavra, Luís Batista referiu que uma das preocupações do Clube Naval 

decorre da convivência entre barcos de pesca desportiva e tradicional e surfistas, que 

utilizam o mesmo espaço no Porto de Pesca, principalmente na rampa de acesso ao 

mar. No verão, há situações em que membros da direção do Clube Naval têm de 

afastar os surfistas e banhistas da rampa de entrada dos barcos para que os tratores 

e máquinas de grande porte possam operar em segurança. Por fim, mencionou o 

problema de estacionamento de viaturas em lugares destinados às embarcações. --- 

--- Tiago Matos interveio novamente, sugerindo que na regulamentação se incluam 

praias e locais em que a prática de aulas de surf não seja permitida, uma vez que a 

área da Reserva Mundial de Surf não é considerada como a mais indicada para aulas 

de surf. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- António Martins mostrou disponibilidade no apoio à elaboração destes documentos, 

na perspetiva da saúde. ------------------------------------------------------------------- 

--- Márcia Vieira e Margarida Antunes mostraram também disponibilidade na 
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realização de ações de sensibilização ambiental. ---------------------------------------- 

--- O Senhor Presidente propôs que o Conselho Alargado dinamizasse uma ação de 

limpeza de praia, para dar o exemplo. --------------------------------------------------- 

--- António Serra referiu que o ICEA irá, ao longo do próximo ano, desenvolver as 

suas atividades em torno da temática do alarme climático, através de uma conferência 

internacional que se realizará no Porto. -------------------------------------------------- 

--- Após todas as intervenções, o Senhor Presidente apresentou o projeto do Parque 

Verde da Reserva Mundial de Surf, que constitui uma intervenção minimalista. Nesta 

área será preservado o ecossistema existente, procedendo-se à delineação dos 

caminhos pedonais já existentes, à criação de um Centro de Interpretação destinado 

a atividades de sensibilização ambiental e de instalações de apoio, que substituirão o 

apoio de praia na Praia da Empa, mantendo o espaço no seu estado natural, sendo 

proibida a entrada de viaturas. Relativamente ao Forte de Mil Regos, o Senhor 

Presidente informou o mesmo está sob gestão da Direção-Geral do Património Cultural 

e requer, neste momento, uma forte intervenção de requalificação. ------------------- 

--- Nada mais havendo a tratar, quando eram treze horas, o Senhor Presidente 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, Ana Zeferino Vaz, redigi e subscrevo. ------------------------------------------ 

 

O Presidente  

 

 

__________________________________ 

(Hélder Sousa Silva) 
 

A Secretária 

 

 

__________________________________ 

(Ana Zeferino Vaz) 
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