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pS. 
 
R. 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

CAPITANIAS DOS PORTOS DA PÓVOA DE VARZIM E VILA DO CONDE 

 

EDITAL N.º 004/2019 

 

José Manuel Marques Coelho, Capitão-tenente, Capitão dos Portos da Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde, faz saber, nos termos do preceituado na alínea e) do n.º 8 e 

alínea n) do n.º 4, do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 44/2002, de 02 de março, alterado 

pelos Decretos-Lei nos 235/2012, de 31 de outubro, e 121/2014, de 07 de agosto, o 

seguinte: 

A atividade das Escolas de Surf1 nas praias da Costa Litoral Norte é uma realidade que 

importa ordenar dado o grande incremento que tem registado nos últimos anos. 

O ordenamento desta atividade – desportos deslizantes tais como surf, bodyboard e SUP, 

entre outros, doravante abreviadamente designada por surf - é indispensável para prevenir 

situações de conflito ou incompatibilidade de uso entre as várias escolas ou outras 

atividades que se realizam nas praias em prol da segurança e bem-estar de todos os 

utentes. 

Tal atividade é exercida em espaços de jurisdição das Capitanias dos Portos da Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde, com intuito lucrativo pelo que, após auscultação de outras entidades 

com competências específicas na matéria e área dominial, é implementada a presente 

regulamentação, publicitada através do presente Edital. 

1. OBJETIVOS  

a. Garantir a segurança dos diversos utentes da praia; 

b. Regular a crescente atividade desenvolvida na praia pelas Escolas de Surf; 

c. Proporcionar igualdade de condições de exercício da operação na praia às 

Escolas de Surf em atividade; 

d. Atendendo a que o período da época balnear é estabelecido anualmente através 

de portaria publicada no diário da república, para os efeitos de licenciamento da 

atividade de formação de surf considera-se o período compreendido entre 15 de 

junho e 15 de setembro. 

                                                           
1 No âmbito do presente documento a expressão genérica de surf compreende as atividades de surf, bodyboard 
e Stand-up Paddle) 
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2. PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

a. Os interessados que pretendam efetuar formação de surf no espaço de 

jurisdição das Capitanias dos Portos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde 

deverão requerer o respetivo licenciamento nestas Capitanias. 

b. O pedido de licenciamento deve ser instruído com a documentação seguinte: 

(1) Comprovativo das habilitações profissionais de treinadores/monitores, 

reconhecidos pela Federação Portuguesa de Surf; 

(2) Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais, que cubra 

eventuais acidentes dos instruendos e de terceiros, decorrentes do 

exercício da modalidade; 

(3) Caso o interessado se dedique ao aluguer de pranchas, embarcações ou 

outro material flutuante, licença para o exercício da atividade marítimo-

turística nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 108/2009, de 15 de 

maio, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 95/2013 de 19 de julho, emitida 

pelo Instituto de Turismo de Portugal, IP; 

(4) Plano de emergência que, entre outros aspetos, considerados pertinentes, 

deverá incluir: 

(a) Procedimento a adotar em situação de emergência; 

(b) Lista dos colaboradores que exerçam funções de direção e condução 
do treino; 

(c) Lista de contactos; 

(d) Material de primeiros socorros. 

c. Os documentos referidos na alínea anterior permitirão aferir se o interessado 

reúne as condições para obter o licenciamento, devendo ser complementados 

com os documentos que contribuam para o processo de avaliação dos pedidos 

previstos neste Edital. 

d. Os requerimentos, assinados pelos interessados ou seus legais representantes e 

apresentados nas Capitanias dos Portos da Póvoa de Varzim ou de Vila do 

Conde ou enviados por correio registado ou telefax, deverão indicar o período e 

a área para os quais é requerido o licenciamento (época balnear, fora da época 

balnear ou período especifico). 

e. A emissão da licença determina o pagamento de uma taxa correspondente ao 

exercício de atividades de carácter remunerado em praias, estabelecida nos 

termos da Portaria n.º 506/2018, de 02 de outubro. 

f. A licença confere ao respetivo titular o direito a ministrar a formação de surf nas 

áreas indicadas no § 3. deste Edital.  
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g. A licença não confere ao titular o direito de ocupação do areal com qualquer tipo 

de infraestrutura fixa ou amovível, de carácter permanente ou temporário. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

Para efeitos do presente edital são identificados 3 (três) áreas, de acordo com as suas 

características físicas, tipo de atividades desenvolvidas e localização geográfica: 

a. Praia da Azurara; 

b. Restantes praias da área de jurisdição das Capitanias dos Portos da Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde; 

c. Rio Ave (exclusivamente para a prática de SUP). 

 

4. TIPOS DE LICENÇAS 

a. Durante a época balnear 

(1) Para efeitos de licenciamento da atividade de formação de surf durante 

esta época, considera-se o período compreendido entre 15 de junho e 15 

de setembro; 

(2) Para a Praia da Azurara, atendendo às suas características, dimensões e à 

afluência das Escolas de Surf verificadas em anos anteriores, serão 

atribuídas no máximo 08 (oito) licenças, ficando incluídas 4 (quatro) 

licenças para utilização nos corredores de surf neutros previsto para este 

local;  

(3) Para as restantes praias, serão válidas 8 (oito) licenças, na modalidade de 

corredores de surf neutros; 

(4) Caso a época balnear se prolongue para além do período referido no § 4.a. 

deste Edital, a validade das licenças é automaticamente reconhecida para 

esse período suplementar. 

b. Fora da época balnear 

(1) Serão atribuídas no máximo 10 (dez) licenças para todas as praias da área 

de jurisdição. 

(2) Estas licenças serão válidas por um período máximo de 9 (nove) meses. 

(3) Os critérios para atribuição das licenças estão fixados no §10. deste Edital. 
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c. Licenças temporárias 

(2) Poderão ser emitidas licenças temporárias com a validade máxima de 5 

(cinco) dias de acordo com a verificação da capacidade e ocupação das 

praias para as quais é requerido o licenciamento. 

(3) Estas licenças serão emitidas, designadamente a: 

(a) Clubes, Associações ou núcleos de formação, sem fins lucrativos, 

que exerçam pontualmente formações de surf no espaço de 

jurisdição da Capitania; 

(b) Escolas que não possuam as licenças referidas na alínea a) do ponto 

4. e que pretendam efetuar pontualmente surf trips no espaço de 

jurisdição das Capitanias dos Portos da Póvoa de Varzim e Vila do 

Conde. 

d. Stand Up Paddle (SUP) 

(1) A atividade das escolas na modalidade SUP só é permitida a partir do rio 

Ave, na área de jurisdição marítima, a jusante do primeiro açude, ficando a 

acesso ao mar condicionado à existência de condições meteorológicas 

favoráveis; 

(2) Os responsáveis pela atividade deverão ter em atenção às regras definidas 

no Edital do Porto de Vila do Conde, relativas á segurança da navegação; 

(3) A atribuição de licença para esta atividade obedece aos critérios gerais 

estabelecidos no presente edital. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DOS CORREDORES DE SURF 

a. Entende-se por Corredor de Surf, um corredor com o máximo de 30 metros de 

largura, perpendicular à linha de água, que se estende do areal até ao plano de 

água, a localizar na zona mais adequada da praia em função das condições do 

mar, altura da maré e número de alunos; 

b. Entre os Corredores de Surf deverá existir uma separação de 10 metros; 

c. Na época balnear, os Corredores de Surf só poderão ser demarcados fora das 

zonas concessionadas. Entende-se por zona concessionada, a frente de praia 

onde existam apoios balneares. As zonas de banhos deverão estar sinalizadas 

no areal pelo titular da concessão; 
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d. É expressamente proibida a atividade das Escolas de Surf nos corredores de 

acesso a embarcações; 

e. Tendo presente a crescente atividade desenvolvida pelas Escolas de Surf na 

praia da Azurara, é estabelecido um limite de 06 (seis) Corredores de Surf, 

situados nos limites N e S do concessionário, sendo 2 (dois) deles designados 

Corredores de Surf Neutro. Toda a restante área da praia ficará destinada ao surf 

livre (free surfers); 

f. Na Praia de Azurara, a delimitação e marcação dos Corredores de Surf e dos 

Corredores de Surf Neutros (na razão 4+2, respetivamente) é efetuada de forma 

aleatória, por ordem de chegada. Recorde-se a estes corredores correspondem, 

respetivamente, 8 + 2 licenças (ver parágrafo 4.a.(2));  

g. Para as restantes praias, atendendo às características, dimensões e à afluência 

de Escolas de Surf verificadas em anos anteriores, embora não seja definido um 

limite máximo de corredores, deverão ser respeitadas todas as restantes regras 

do presente Edital, relativas aos corredores de surf. 

6. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS CORREDORES DE SURF 

a. Os corredores serão sinalizados com bandeiras identificativas das escolas 

licenciadas para o efeito que, em cada momento, estiverem a exercer a sua 

atividade; 

b. O número máximo de alunos admissível em cada corredor é de 24 (vinte e 

quatro); 

c. Cada escola pode utilizar um corredor por praia, exceto se existirem outros 

corredores desocupados nessa praia, caso em que a mesma escola poderá 

ocupar mais que um corredor; 

d. Aquando da utilização de um Corredor de Surf, cada escola deve colocar as 

suas bandeiras identificativas e utilizar um sistema de identificação para os seus 

alunos e treinadores; 

e. Cada corredor terá que respeitar o rácio de 1 (um) treinador para um máximo de 

8 (oito) alunos com idade superior a 12 anos; 

f. Caso a idade dos alunos seja inferior a 12 anos, o rácio é de 1 (um) treinador 

para um máximo de 4 (quatro) alunos; 

g. Ocorrendo uma formação mista (alunos com idade inferiores e superior a 12 

anos), deve ser cumprido o rácio de 1 (um) treinador por 6 (seis) alunos; 



6 

h. Por acordo entre os interessados, um mesmo corredor pode ser partilhado por 

mais que uma Escola de Surf, desde que não exceda o limite máximo referido no 

§6.b. e que seja respeitada a relação do número de alunos por treinador. Nesta 

situação cada Escola de Surf deverá cumprir os respetivos rácios 

treinador/alunos mencionados nas alíneas f., g. e h., supra; 

i. Sempre que viável e em função do planeamento das aulas, as Escolas de Surf 

deverão comunicar entre si de forma a otimizarem a utilização dos Corredores de 

Surf; 

j. A identificação dos Corredores de Surf é efetuada somente pelos formadores das 

respetivas escolas; 

k. É expressamente proibida a marcação dos corredores, sem estarem no local os 

formadores e os respetivos alunos; 

l. A gestão dos Corredores de Surf Neutros é da responsabilidade das escolas 

interessadas na sua utilização, sendo supervisionada essa utilização pelas 

Capitanias dos Portos da Póvoa de varzim e de Vila do Conde; 

m. Nas situações em que, nos corredores de surf e corredores de surf neutros, não 

exista nenhuma escola devidamente licenciadas a exercer o seu direito nesse 

espaço, o corredor poderá ser utilizado temporariamente por qualquer outra 

Escola de Surf devidamente licenciada pelas Capitanias dos Portos da Póvoa de 

Varzim e Vila do Conde; 

n. A gestão dos Corredores de Surf é da responsabilidade das escolas interessadas 

na sua utilização, sendo supervisionada pelas Capitanias dos Portos da Póvoa 

de Varzim e Vila do Conde; 

o. Todas as Escolas de Surf devem obrigatoriamente fazer-se acompanhar da 

respetiva licença emitida pelas Capitanias dos Portos da Póvoa de Varzim ou de 

Vila do Conde, facultando-a às autoridades fiscalizadoras, sempre que solicitado. 

7. CORREDORES DE SURF NEUTROS  

a. Só podem ser utilizados por Escolas de Surf, devidamente autorizadas pelas 

Capitanias dos Portos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde; 

b. Praia da Azurara 

Destinam-se a ser utilizado prioritariamente pelas “escolas de surf” com licença 

exclusiva para Corredores de Surf Neutros.  

c. Restantes praias 
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O exercício da atividade das Escolas de Surf será sempre em Corredores de 

Surf Neutros, válido para todas as Escolas de Surf devidamente autorizadas 

pelas Capitanias dos Portos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. 

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a. É da responsabilidade das Escolas de Surf a escolha do tipo de praia em relação 

ao nível de formação e condições meteorológicas em vigor no momento; 

b. O representante da Escola de Surf durante o período da formação, deverá 

manter no local o plano de emergência e segurança assim como um “Kit” de 

primeiros socorros. 

9. CANCELAMENTO DE LICENÇAS 

A entidade licenciadora pode determinar o cancelamento da licença nos seguintes 

casos: 

a. Infração às disposições do presente Edital. 

b. No caso do seu titular não proceder ao seu levantamento no prazo que lhe for 

notificado para o efeito. 

c. Comprovada não utilização da licença, sem motivo justificativo, por período 

superior a 30 dias. 

10. FISCALIZAÇÃO E REGIME SANCIONATÓRIO 

a. Constitui contraordenação prevista no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

45/2002, de 2 de março e punível com coimas previstas na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 4.º do mesmo diploma, a violação ou incumprimento das normas 

constantes no presente Edital; 

b. A fiscalização do cumprimento das disposições do presente Edital compete à 

Polícia Marítima; 

c. A instrução e decisão dos processos de contraordenação são da competência do 

Capitão do Porto da Póvoa de Varzim ou de Vila do Conde, em função da área 

de jurisdição. 

 

11. CRITÉRIOS PARA A ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS 

 A ordenação dos requerentes que se candidatam à atribuição de licenças será 

efetuada de acordo com os seguintes critérios: 



8 

a. Índice de Currículo (IC) 

Avaliação da experiência do requerente na atividade a desempenhar, bem como 

o cumprimento das suas obrigações, enquanto titular de licença (ponderação 

30%). 

b. Índice de Sazonalidade (IS) 

Período do ano durante o qual o requerente exerce a atividade a licenciar no 

espaço de jurisdição das Capitanias dos Portos da Póvoa de varzim e Vila do 

Conde (ponderação 30%). 

c. Índice de Residência (IR) 

A proximidade do local de residência do requerente, declarada à autoridade 

tributária, seja pessoa coletiva ou individual (ponderação 30%). 

d. Índice de Emergência e Segurança (IE) 

Plano de emergência e apoio à segurança dos formandos (10%). 

e. Cálculo da Classificação Final (CF): 

 
CF = 0,30 x IC + 0,30 x IS + 0,30 x IR + 0,10 x IE 

 

f. Desempate 

Em caso de empate após o apuramento na classificação final (CF), será 

considerado como fator de desempate os seguintes: 

FATORES DE DESEMPATE 

FATOR Descrição 

1 O requerente que tenha obtido a licença no ano anterior 

2 
O requerente que exerça a atividade de “Escola de Surf” há mais tempo no espaço 
de jurisdição das Capitanias dos Portos da Póvoa de varzim e Vila do Conde 

3 Data e Hora de entrada do requerimento para licenciamento da atividade 

 

 

 

12. FATORES DE CÁLCULO DOS ÍNDICES NOS CRITÉRIOS 

a. Índice de Currículo (IC) 
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O índice do currículo visa avaliar a experiência e conhecimento da zona de 

operação dos requerentes em atividades nessa área, no sentido de garantir a 

qualidade nos serviços a prestar na formação. Foram considerados 4 graus de 

experiência, pontuados numa escala decrescente de 5 a 1: 

Grau de 
Avaliação 

Descrição 

5 
Requerentes com 8 anos ou mais de experiência de atividade, possuindo na sua 
estrutura de formação o nível de certificação exigido pelo tipo de licença requerida, 
comprovada por declaração da Federação Portuguesa de Surf 

4 
Requerentes com experiência comprovada de atividade, entre os 6 a oito anos, 
possuindo na sua estrutura de formação o nível de certificação exigido pelo tipo de 
licença requerida, comprovada por declaração da Federação Portuguesa de Surf 

3 
Requerentes com experiência comprovada de atividade entre 2 a 6 anos, 
possuindo na sua estrutura de formação o nível de certificação exigido pelo tipo de 
licença requerida, comprovada por declaração da Federação Portuguesa de Surf 

2 
Requerentes com menos de 2 anos de experiência comprovada de atividade, 
possuindo na sua estrutura de formação o nível de certificação exigido pelo tipo de 
licença requerida, comprovada por declaração da Federação Portuguesa de Surf 

1 Requerentes sem experiência comprovada 

 

b. Índice de Sazonalidade (IS) 

O índice de sazonalidade visa avaliar os requerentes que operam durante o 

maior período de tempo no espaço de jurisdição das Capitanias dos Portos da 

Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Este índice é comprovado através da média 

do número de licenças emitidas nos cinco anos anteriores pelas referidas 

Capitanias. Foram considerados 5 graus, pontuados numa escala decrescente 

de 5 a 1: 

Grau de 
Avaliação 

Descrição 

5 
Requerentes com 5 anos de atividade no espaço de jurisdição das Capitanias 
dos Portos da Póvoa de varzim e Vila do Conde 

4 
Requerentes com 4 anos de atividade no espaço de jurisdição das Capitanias 
dos Portos da Póvoa de varzim e Vila do Conde 

3 
Requerentes com 3 anos de atividade no espaço de jurisdição das Capitanias 
dos Portos da Póvoa de varzim e Vila do Conde 

2 
Requerentes com 2 anos de atividade no espaço de jurisdição das Capitanias 
dos Portos da Póvoa de varzim e Vila do Conde 

1 
Requerentes até um 1 ano de atividade no espaço de jurisdição das Capitanias 
dos Portos da Póvoa de varzim e Vila do Conde ou concorrentes sem atividade 
neste espaço  

 

c. Índice de Residência 

O índice de residência pretende valorizar a proximidade da residência dos 

requerentes à área dominial de exercício da atividade, sendo considerado para 

tal o respetivo domicílio fiscal. Foram considerados 4 graus de proximidade, 

pontuados numa escala decrescente de 4 a 1: 
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Grau de 
Avaliação 

Descrição 

4 Requerentes residentes nos concelhos do espaço de jurisdição destas Capitanias 

3 Requerentes residentes nos concelhos adjacentes 

2 Requerentes residentes nos restantes concelhos do distrito do Porto 

1 Requerentes residentes fora do distrito do Porto 

 

d. Índice de Emergência e Segurança (IE) 

Este índice visa avaliar o requerente em termos da sua organização interna 

relativamente às matérias de emergência e segurança dos formandos. Foram 

considerados 2 graus pontuados numa escala decrescente de 2 a 1: 

Grau de 
Avaliação 

Descrição 

2 
O Requerente para além do plano de emergência e segurança integra na sua 
estrutura elemento(s) com certificação em primeiros socorros 

1 
O Requerente para além do plano de emergência e segurança não integra na 
sua estrutura elemento (s) com certificação em primeiros socorros 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. Informam-se os interessados que até 15 de maio de 2019, estão abertas as 

inscrições para requerer a atribuição de licenças para o intervalo 15JUN2019-

15JUN2020, nas modalidades época balnear, fora da época balnear ou período 

específico. 

b. A partir do dia 15 de maio de 2019, a atribuição de licenças a novos interessados 

ficará condicionada ao número de licenças então disponíveis. 

c. Este Edital entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Vila do Conde, 26 de março de 2019 

O CAPITÃO DO PORTO, 

(ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA CAPITANIA DO PORTO DE VILA DO CONDE) 

José Manuel Marques Coelho 

Capitão-tenente 

 

ANEXO: Minuta do Requerimento para atividade de Escola de Surf. 
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ANEXO ao EDITAL N.º 4/2019 do Capitão dos Portos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde 
 

REQUERIMENTO PARA ATIVIDADE DE ESCOLA DE SURF 

 

EXMO SENHOR 

CAPITÃO DO PORTO DA PÓVOA DE VARZIM / VILA DO CONDE 

 

(Designação)(1) ______________________________________________________________________ 

(NIPC/NIF)_______________________, (BI/CC) (2)__________________, emitido em ____/____/____, 

(Código de Certidão Permanente, quando aplicável) (3) __________________________, (Sede/Morada) 

______________________________________________________________________, (Código Postal) 

___________-_______, ______________, vem requerer a V. Exa. se digne autorizar o exercício da 

atividade de Escola de SURF na(s) modalidade(s): SURF / SUP(5), para a área: Azurara / Restantes 

Praias / rio Ave (SUP)(5),  no período: Época Balnear / Fora da Época balnear / Período especifico 

__/__/____ a __/__/____ (5). 

 

Solicita-se este serviço com/sem (*) urgência (4). 

 

 

 

Capitania do Porto de ______________________, ____, de ____________ de 20_____. 

    

 

Pede deferimento, 

 

                                       __________________________________ 

 

 

 

ANEXOS: 

 Cópia BI/CC; 

 Cópia NIPC/NIF; 

 Cópia da Licença da FPS; 

 Comprovativo das habilitações profissionais de treinadores/monitores; 

 Comprovativo do Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais; 

 Cópia da certidão permanente (pessoa coletiva); 

 Cópia da licença para o exercício da atividade marítimo-turística (se aplicável); 

 Plano de Emergência; 

 Outros Documentos: ______________________________________________ 

 

___________________________ 

(1) Designação de Pessoa Coletiva Pública ou Privada/Pessoa Singular/Órgão ou Entidade Pública. 
(2) No caso de pessoa singular. 
(3) Ata ou outro documento que comprove a legitimidade do signatário ou do seu representante legal. 
(4) O período de atendimento deve ser concluído no prazo máximo de três dias úteis. 
(5) cortar de acordo com o pretendido. 

 


