Associação Portuguesa de Surf Adaptado
Acessibilidade na Animação Turística
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EXISTE PROCURA PARA O TURISMO ACESSÍVEL?

- 634 mil visitantes portugueses com necessidades
específicas
- 138 milhões de pessoas na União Europeia com
necessidades específicas
- 1 bilião de pessoas com deficiência no mundo
e um número crescente de seniores a querer viajar

MISSÃO
Disponibilizar as sensações da prática do surf a pessoas com qualquer tipo de
limitação, seja ela motora, visual ou cognitiva, de forma gratuita, assente na

rede de voluntários
Mas o papel da SURFaddict vai muito para além desta vertente meramente desportiva,
e passa também por
levar aquelas pessoas a saírem de casa e socializarem, proporcionando-lhes e às suas famílias um dia diferente

procurar desmistificar e quebrar preconceitos em relação às pessoas com deficiência
chamar a atenção das autarquias e da sociedade em geral, para a importância das acessibilidades nas praias

mobilizar as pessoas para o voluntariado

INOVAÇÕES
PRANCHA ADAPTADA

Prancha adaptada, desenvolvida em
2018 em conjunto com um nosso
parceiro. Esta prancha permite um
maior conforto postural, segurança e
facilita a sua manobralidade nas ondas.

PRANCHA ADAPTADA

Prancha adaptada, desenvolvida em
2020. As suas principais características
são a segurança e a flutuabilidade.
Estando a ser utilizada em vários
países.

TIRALÔ

O Tiralô é uma cadeira anfibia
desenvolvida pela SOPIECO e BUONDI
para a SURFaddict. Para além do maior
conforto e segurança no transporte, a
sua capacidade de flutuação permite
levar o participante mesmo até dentro
de água.

ÁREAS de ATUAÇÃO
LAZER

TERAPIA

COMPETIÇÃO

De norte a sul,
continente e ilhas,
levar a experiência do
surf ao maior número
possível de pessoas
com deficiência e
respectivas famílias

Polo de terapia criado para
estudar de forma sistematizada
os benefícios do surf e da sua
envolvente no desenvolvimento
psico-motor e social de
praticantes regulares

Treino de surf orientado para a
competição, procurando uma
superação a nível técnico, tático
e psicológico

LAZER
UMA FÁBRICA DE SORRISOS
Desenvolvemos experiências de surf para pessoas com limitação
motora, visual ou cognitiva. Esta atividade realiza-se uma ou duas
vezes por mês, de Abril a Outubro, em diferentes pontos do país e
conta com o precioso auxílio de voluntários.
Nº

Data

1
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29 Mai
17-Jul
19-Jul
14 Ago
21 Ago
11 Set
14 Set
18 Set
25 Set
27 Set
09 Out
16 Out

Nº

Data

1
2
3
4
5
6

23 Abril
21 Maio
25 Junho
16 Julho
27 Agosto
17 Setembro

Eventos 2021
Aberto Praia de Carcavelos
Aberto Praia de Carcavelos
Pais Em Rede (Praia do Martinhal, Grândola)
CM Lourinhã (Praia da Areia Branca)
Aberto Praia de Matosinhos
Buondi Praia de Matosinhos
1ª ClÍnica de Surf Carcavelos (exclusivo utentes SCML)
Buondi Praia de Carcavelos
Aberto Praia de Carcavelos
FPS/IPDJ Praia de Carcavelos
2ª ClÍnica de Surf Carcavelos (exclusivo utentes SCML)
Aberto Praia de Carcavelos

Eventos 2022
Aberto Praia de Carcavelos
Aberto Praia de Matosinhos
Aberto Óbidos
Aberto Lourinhã
Aberto Praia de Matosinhos
Aberto Praia de Carcavelos

Eventos oficiais
da SURFaddict já
calendarizados
para 2022.

TERAPIA
ÂMBITO

OBJETIVOS

RESULTADOS

Sessões
de
Surf
regulares,
estruturadas e individualizadas
entre treinadores e surfistas com
limitação
motora,
visual
ou
cognitiva.

Estudar os benefícios de uma
actividade fisica ao ar livre, em
interação social e num ambiente
cheio de estímulos sensoriais.

Regularmente e após as sessões de
Surf os monitores registam a
aquisição e/ou desenvolvimento das
competências motoras, cognitivas,
psicológicas e sociais.

OUTROS HERÓIS
VOLUNTÁRIOS
alguns dos muitos que nos apoiam porque sem eles nada disto seria possível

“O esforço altruísta de levar alegria aos outros será o começo de uma vida mais feliz para nós mesmos.“
por, Helen Keller

CONCLUSÕES
- Trabalho em rede
(com empresas de serviços) – (agências de viagens,
transportes, etc)
- Identificação e adaptação do espaço urbano
- O Surf como produto turistico e/ou pratica
(Nazaré, world tour)
- Formação específica para a pratica desportiva

Turismo Acessível:
Uma necessidade minha, tua, nossa!

obrigado

/SurfAdaptadoPortugal

/surfaddict_oficial/

https://www.surfadaptado.pt/

