Surfing Matosinhos
ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE DESLIZE EM ONDAS NA PRAIA DE MATOSINHOS
ANALYSIS OF THE SURFING INDUSTRY IN MATOSINHOS BEACH
INVESTIGADOR RESPONSÁVEL
PRINCIPAL INVESTIGATOR
Afonso Teixeira (CiTUR Leiria)

A prática de surfing tem vindo a despertar um crescente interesse em todo o mundo, sendo atualmente representada por cerca de 35 milhões de
surfistas, 500 a 700 mil dos quais em Portugal.
Neste contexto, a Praia de Matosinhos destaca-se como um dos principais “palcos” do país para a aprendizagem destas modalidades, onde se estima
que decorram mais de 200 mil momentos de prática de surfing anualmente e onde a indústria associada se tem desenvolvido rapidamente, gerando
importantes contributos socioeconómicos para toda a região.

A realização deste projeto irá resultar numa análise detalhada dos contributos e impactos que esta atividade representa para Matosinhos, estando
dividido em duas partes distintas: um relatório preliminar (já disponível) e um relatório final.
Surf-related activities are becoming increasingly popular worldwide, leading to a current total of around 35 million participants, 500 to 700 thousand of
which in Portugal.
In this context, Matosinhos Beach is a highlight as one of the country’s main “stages” to learn how to surf, where an estimated total of over 200
thousand surf sessions take place annually. The associated surfing industry has also been developing rapidly, generating important socioeconomic
benefits for the entire region.
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The development of this project will result in a comprehensive analysis of the impacts that surfing represents for the city of Matosinhos, with the results
being presented in two separate parts: a preliminary report (already available) and a final report.
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