CARTÃO DE SURFISTA
O Cartão de Surfista faz parte das iniciativas no âmbito do Certificado de Qualidade de
Escolas de Surf da AESP – Associação de Escolas de Surf de Portugal. Pretende-se com este
programa dar início a um processo de maior controlo e sistematização dos níveis de prática
de quem frequenta as Escolas de Surf e Surf Camps do país.
A implementação deste cartão surge como um contributo para a resolução de duas
principais problemáticas identificadas, nomeadamente:
•

Aluguer de Material: o aluguer de material tem representado um grande desafio
à sustentabilidade e ordenamento em muitas das praias nacionais, por contribuir
para um aumento considerável de praticantes, sem conhecimentos e nível de
prática suficiente, utilizando pranchas desadequadas e muitas vezes invadindo os
espaços destinados para Escolas de Surf e/ou banhistas. É essencial que as Escolas
de Surf se assumam como os agentes responsáveis pelo controlo deste fenómeno,
garantindo que o material alugado é adequado ao nível de prática;

•

Treinos de atletas intermédios e avançados: o sistema de corredores,
implementado em grande parte do território nacional, foi criado com base na
atuação das Escolas de Surf com grupos de atletas de níveis mais iniciados.
Contudo, este é um sistema que não se adequa ao treino de atletas de níveis mais
avançados, que utilizam zonas distintas da praia e que necessitam de uma maior
mobilidade para treinar nas condições mais adequadas. É essencial que se adapte
a regulamentação de forma a considerar estes grupos de atletas e de diferenciar os
espaços que possam ser utilizados pelas Escolas de Surf, consoante os níveis de
prática.

Desta forma, a sistematização dos níveis de prática de surf permitirá que as Escolas de Surf
implementem práticas de maior controlo dos alugueres e, simultaneamente, permitirá às
entidades licenciadoras adaptar a regulamentação tendo em conta estes pressupostos.
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O nível de surf atribuído no Cartão de Surfista deverá ser comprovado e definido apenas por
Treinadores devidamente credenciados pelo IPDJ, no contexto de Escolas de Surf e Surf
Camps detentores do Certificado de Qualidade AESP. A atribuição do respetivo nível deve
atender à definição seguinte:
Nível 1| Iniciado: o nível de Iniciado vai desde os praticantes que nunca tiveram
qualquer contacto com nenhuma modalidade de deslize em ondas, até àqueles que são
capazes de fazer o take-off em ondas de 0.5m a 1m por quebrar e bottom-turn para a direita
e para a esquerda. Aluguer: Neste nível, os praticantes deverão apenas poder alugar
pranchas do tipo softboard, devendo ser transmitida a Etiqueta do Surf e as regras e
ordenamento locais da praia.
Nível 2 | Intermédio: o nível de Intermédio pressupõe o início da capacidade de
prática independente, indo desde o momento em que os praticantes são capazes de fazer o
trimming para a direita e para a esquerda, aproveitando a velocidade da onda, até
conseguirem completar bottom-turn, trimming, top-turn e cutback em ondas até 2m.
Aluguer: Nesta fase, os praticantes já deverão ser capazes de controlar pranchas do tipo
hardboard de transição, sendo da responsabilidade de quem aluga perceber qual a prancha
mais adequada.
Nível 3 | Avançado: o nível Avançado é caracterizado pela capacidade do praticante
em controlar a sua viagem na onda de forma segura, procurando o aperfeiçoamento da
técnica e a realização de manobras mais técnicas e radicais, em ondas maiores e mais
rápidas. Aluguer: Os praticantes deste nível deverão poder alugar qualquer tipo de prancha,
sendo detentores de conhecimento suficiente para garantirem a segurança dos utentes da
praia.

*Nota: Todas as Escolas de Surf Certificadas receberão um kit contendo um número limitado de Cartões de
Surfista, para poderem testar a metodologia e dar feedback. Caso pretenda mais cartões, a Escola deverá entrar
em contacto com a AESP para encomendar a quantidade desejada, podendo ser personalizados.
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