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Resumo 

A canoagem em Portugal tem tido maior destaque desde a participação dos atletas nos Jogos 

Olímpicos de Londres 2012. A sua evolução tem sido notória, devido a um melhor desempenho 

dos atletas, mas também ao aperfeiçoamento das tecnologias que permitem um melhor controlo 

dos treinos e assim contribuir para o aumento do nível das performances.  

O conceito de canoagem encontra-se relacionado não só com a canoagem de competição, 

mas também, e não menos importante, com a canoagem de lazer.  O nosso país apresenta 

características bastante favoráveis para a prática da modalidade e para a organização de eventos 

desportivos, como acontece nos rios Tejo, Douro, Guadiana, Mondego, Sado e todos os principais 

afluentes. 

A abordagem desta dissertação passa por, fazer uma análise geográfica e do ordenamento do 

território sobre a canoagem em Portugal, mas teremos oportunidade de verificar que esta análise 

possui uma componente técnica e prática que relaciona os Sistemas e Informação Geográfica 

(SIG) com o Ordenamento do Território e a Geografia.  

A partir da metodologia implementada com os SIG procurou-se analisar a distribuição dos 

elementos relacionados com a canoagem em Portugal. Estes elementos, como clubes, empresas, 

atletas e provas são importantes para entender o perfil de distribuição da canogaem no território 

nacional e qual a dinâmica que este proporcionam a nível territorial. Será importante saber onde 

existe canoagem, quais as condições que oferece e qual disciplina da modalidade que os clubes e 

empresas abordam. 

Verificou-se que a maior concentração de clubes encontra-se na parte norte do país, onde 

também o número de atletas é mais significativo, como melhor é também o nível das 

infraestruturas. A partir desta verificação no terreno, foi possível criar uma Web Page onde  

selecionando o clube se pode encontrar toda a estrutura que este possui e a eventual oferta de 

serviços que pode proporcionar à comunidade. Para as empresas, foi possível também a criação 

de uma Web Page, com a localização respetiva, e ao selecioná-la verificar-se qual a disciplina que 

esta trabalha relacionada com a modalidade.  

 

Palavras-Chave: Alta competição, localização, canoagem, ordenamento do território. 
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Abstract 

Canoeing in Portugal has been more prominent since the athletes' participation in the London 

2012 Olympic Games. Its evolution has been remarkable, due to a better performance of the 

athletes, but also to the improvement of the technologies that allow a better control of the trainings 

and thus contribute to the increase of the level of performances. 

The concept of canoeing is related not only to competitive canoeing, but also, and not least, 

to leisure canoeing.  Our country has very favourable characteristics for the practice of the sport 

and for the organisation of sporting events, such as the Tagus, Douro, Guadiana, Mondego, Sado 

and all the main tributaries. 

The approach of this dissertation is to make a geographical and land-use planning analysis 

on canoeing in Portugal, but we will have the opportunity to verify that this analysis has a 

technical and practical component that relates Geographic Information Systems (GIS) with 

Spatial Planning and Geography. 

From the methodology implemented with GIS we tried to analyse the distribution of 

elements related to canoeing in Portugal. These elements, such as clubs, companies, athletes and 

competitions are important to understand the distribution profile of canogaem in the national 

territory and what dynamics it provides at a territorial level. It will be important to know where 

canoeing exists, what conditions it offers and what discipline the clubs and companies approach. 

It was found that the largest concentration of clubs is in the northern part of the country, 

where the number of athletes is also more significant, as is the level of infrastructure. From this 

verification in the field, it was possible to create a Web Page where by selecting the club you can 

find all the structure that it has and the eventual offer of services that it can provide to the 

community. For the companies, it was also possible to create a Web Page, with the respective 

location, and when selecting it, to check which discipline it works with related to the sport. 

 

 

Keywords: High competition, location, canoeing, spatial planning. 
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Acrónimos 

FPC – Federação Portuguesa de Canoagem 

ICF- International Canoe Federation 

CAR- Centro de Alto Rendimento 

ED – Estuário do Douro 

PNPOT- Programa Nacional da Política e Ordenamento do Território 

IGT- Instrumento de Gestão Territorial 

APDL- Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo 

SIG - Sistemas de Informação Geográfica  

POACL - Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma Lever  

 

Termos Técnicos 

Kayak- embarcação onde o atleta se encontra sentado e rema com uma pagaia de duas pás 

Canoa- embarcação onde o atleta se encontra de joelhos e rema com uma pagaia de uma pá 

K1- Kayak de um lugar 

C1- Canoa de um lugar 

K2- Kayak de dois lugares 

C2- Canoa de dois lugares 

K4- Kayak de quatro lugares 

C4- Canoa de quatro lugares 

Pagaia- meio de propulsão aquática da canoa ou kayak  

Frequência de pagaiada- relacionado com o número de remadas que o atleta consegue atingir  
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1. Introdução  

“A Canoagem é um desporto náutico que pode ser praticado numa Canoa ou Kayak, 

em águas calmas ou bravas, no rio ou no mar.” 

(Calado, 2005) 

A canoagem é um desporto náutico, praticado numa canoa ou num kayak. É uma 

modalidade que vem conquistando adeptos em todo o mundo, em parte, fruto da promoção e 

divulgação de provas internacionais. No caso do território Português, é uma modalidade muito 

praticada no litoral do país, contudo, no interior torna-se residual, mas quase todos os bens da 

cultura o são.  A canoagem acompanha a segregação económica, cultural e social que é apangágio 

dos territórios do interior, devido a isso, torna-se dificil captar novos ateltas para a modalidade, 

não só para a canoagem como para todas as outras. Porém desenvolvem-se atividades de 

canoagem, mas uma canoagem ligada ao lazer e relacionando a canoagem com a parte da 

natureza. 

A Federação Portuguesa de Canoagem foi fundada a 10 de março de 1979, tendo pedido a 

adesão à Federação Internacional (ICF) no ano seguinte (FPC, 2020). Em 1981 decorreu o 

primeiro campeonato nacional de maratonas e Portugal estreou-se no Campeonato do Mundo, não 

obtendo medalhas, evidenciando que ainda havia muito para evoluir. 

A Canoagem Portuguesa esteve presente pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de 1988, 

Seul 88, com os atletas António Brinco, Eduardo Gomes e José Garcia. Durante o evento, foram 

alcançadas as primeiras medalhas para a Canoagem Portuguesa em Campeonatos do Mundo de 

Pista, através de José Garcia em  K1 10.000 metros, com a medalha de bronze e no escalão júnior, 

pelo K4 500 metros. A modalidade foi progressivamente somando mais títulos internacionais 

levando a que atualmente, seja a modalidade que mais medalhas arrecada para Portugal em provas 

internacionais e Jogos Olímpicos (FPC, 2020). 

Contudo, nem sempre existiram as melhores condições para se praticar modalidade. O 

primeiro clube de canoagem em Portugal, o CDUP (Centro Desportivo Universitário do Porto), 

nunca teve um posto náutico, tinham uma infraesturura muito precoce, que nem sempre era 

mesma, mudavam em função das circunstâncias. 

A modalidade cresceu, outrora , muitos dos clubes eram constituídos em barracos, outros 

não tinham um lugar físico, onde os atletas se assujeitavam a levar o barco para casa, mas mesmo 

com dificuldades o mais estreme espírito amador ajudava a superar todas as insuficiências 

materiais e organizacionais. 
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Assumindo cada vez mais destaque no desporto português, em consequência das suas 

diversas conquistas em provas internacionais e Jogos Olímpicos. “…A canoagem integra várias 

disciplinas, mas só a canoagem de velocidade e o slalom fazem parte do programa dos Jogos 

Olímpicos. A estreia Olímpica da canoagem aconteceu na edição de Berlim, em 1936.” (RTP, 

artigo, 2017). 

Os Jogos Olímpicos são a competição mais esperada na carreira de um atleta, contudo os 

bons resultados obtidos nos campeonatos do Mundo e da Europa, dão o seu prestígio ao país e 

justificam o empenho da modalidade. Daí que “O objetivo da Federação Portuguesa de 

Canoagem (FPC) … é, colocar as qualificações olímpicas à frente das medalhas.” (Público, 

2019). 

O tema desta dissertação resultou da articulação dos interesses da autora, praticante da 

modalidade há mais de 10 anos, com a necessidade de aprofundar este tema criando uma ligação 

entre a Geografia, e todos os elementos que envolvem a modalidade com os Sistemas de 

Informação Geográfica.  

O estágio curricular realizado na Federação Portuguesa de Canoagem de outubro a 

dezembro de 2019, proporcionou o inventário de dados que não estavam disponíveis sobre a 

Canoagem em Portugal, o que ajudou também a perceber a distribuição e a dinâmica territorial 

da modalidade. 

           Para abordar uma modalidade em específico, é necessário a verificação da distribuição 

territorial de uma modalidade desportiva e se essa distribuição é equilibrada em termos de oferta 

e procura ou dos objetivos de promoção e desenvolvimento dos agentes desportivos e 

governamentais.  

 Podemos intuir que no litoral se encontram as áreas com mais atividade física, pois 

provavelmente terão infraestruturas adequadas para a prática da atividade física, dado que 

Portugal apresenta uma distribuição assimétrica da população (PNPOT, 2018). A situação ideal 

seria ter uma distribuição equilibrada, tendo em conta as assimetrias em termos de distribuição da 

população, das infraestruturas desportivas pelo território para incentivar a população a praticar 

desporto, conferindo mais ênfase ao desporto nas políticas de Ordenamento do Território. 

“Contudo, a intervenção direta sobre o território é significativa devido às infraestrutures que 

este domínio desportivo obriga. Posto isto, o desporto devia ser considerado parte integrante do 

ordenamento, não só pelas infraestruturas, mas pela sua distribuição e pela sua capacidade de 

adaptação às características de cada região”  (Comité Olímpico, 2018). 

 Sendo o desporto, uma condição importante para o bem estar físico dos cidadãos e para 

manter a dinâmica social entre populações, a canoagem despertou em mim, a vontade de querer 
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perceber em que ponto é que o nosso país se encontra, relativamente a esta modalidade. Perceber 

quais as assimetrias a nível territorial, e se o desporto tem sido um ponto de realce no ordenamento 

do território. 

 O Programa Nacional da Política e Ordenamento do Território (PNPOT, 2018), é a base 

para todos os programas e planos territoriais, mas quando tentamos analisar a parte desportiva e 

perceber quais as medidas propostas para este domínio, percebemos que fica aquém de muitos 

outros temas presentes no PNPOT.  

A oferta desportiva, deve estar em sintonia com as vertentes demográficas, por exemplo, 

no aumento populacional, na intensificação dos movimentos migratórias (PNPOT, 2018). Quanto 

mais a população é ativa em termos de prática desportiva, mais saudável fica. Contudo, é 

necessário agir de forma correta para que as populações, disponham de infraestruturas e meios 

adequados para realizar atividade física. No entanto, existem atletas de todas as modalidades que 

não estão enquadrados em nenhum clube, nem dispõem de qualquer infraestruturas para realizar 

os treinos. 

A canoagem de lazer conta com cada vez mais adeptos, constituindo uma atividade muito 

importante no aproveitamento turístico de alguns rios portugueses “…. Integrado no Programa 

Nacional de Desporto Para Todos do Instituto Português do Desporto e da Juventude em 

parceria com a Federação Portuguesa de Canoagem nasceu o projeto + Canoagem. Este projeto 

tem como missão criar um movimento de mais Canoagem por Portugal, mais praticantes nas 

vertentes de Competição e de Lazer, procurando uma democratização e sedimentação da 

Canoagem no território nacional.” (Federação Portuguesa de Canoagem, 2020) 

1.1. Objetivos 

Os objetivos gerais deste trabalho são: 1) analisar a relação/presença do domínio desportivo 

nos Instrumentos de Gestão Territorial; 2) perceber quais são as áreas nacionais com maior 

concentração de clubes de canoagem; 3) aferir se clubes têm as condições e infraestruturas 

adequadas para desenvolverem a prática da modalidade. Para além da vertente competitiva, ou 

seja, dos clubes federados, pretende-se analisar a situação da canoagem de lazer, a partir das 

empresas existentes a nível nacional, bem como, aferir qual a disciplina que desempenham de 

acordo com a modalidade. Não sendo necessária qualquer filiação para praticar a canoagem de 

lazer, uma das limitações deste trabalho, foi a impossibilidade de contabilizar a percentagem da 

população que pratica canoagem sem estar enquadrada em clubes de competição ou comerciais. 

Em termos mais específicos pretende-se criar um mini-atlas da canoagem em Portugal 

online que incluía, por exemplo, a localização dos clubes, quais as infraestruturas que os clubes 
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dispõem, a localização e o número de atletas, a localização de empresas nacionais que tenham 

como modalidade a canoagem e saber qual o tipo de atividade que desenvolvem. 

1.2. Estrutura do trabalho  

A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos principais. A distribuição 

realizada foi feita de acordo com um seguimento de apresentação que possibilitasse uma 

compreensão coerente e continua do objeto de estudo. 

O primeiro capítulo é a Introdução onde está subdividido, nos objetivos do trabalho; na sua 

estrutura; na canoagem fazendo um breve enquadramento dos conceitos mais importantes para 

uma melhor compreensão e por fim análise bibliográfica. 

No segundo capítulo, abordo os materiais e as metodologias, esclarecendo a aquisição e 

tratamento da informação geográfica e de outos dados que foram utilizados. 

O terceiro capítulo, aborda mais profundamente a canoagem em Portugal, começando por 

analisar a organização da modalidade; clubes e empresas nacionais; treinadores atletas e 

dirigentes e por fim os locais da prática desportiva. 

Quarto capítulo, é sobre a canoagem no Estuário do Douro e os Instrumentos de Gestão 

Territorial, onde se tenta perceber a dinâmica da canoagem no Rio Douro e quais os IGT’S que 

abrangem a modalidade. Para terminar o capítulo aborda-se as propostas de harmonização da 

canoagem com os Planos Diretores Municipais. 

Por último, o quinto capítulo são as conclusões do trabalho, onde sintetizo sobre toda a 

informação trabalhada, dando também o meu ponto de vista sobre o tema.  

 

1.3. A Canoagem: Conceitos e Disciplinas 

 A canoagem é uma modalidade náutica, que engloba várias especialidades e vários tipos 

de embarcações. Comecemos pelas embarcações.  

 As embarcações da canoagem subdividem-se, em primeiro lugar, pelo estilo em que vão 

ser utilizadas e, em segundo lugar, pelo número de pessoas que suportam. Daí, considerar que (K) 

representa o kayak, embarcação onde o atleta está sentado, e (C) representar a canoa, embarcação 

onde o atleta está apoiado com um joelho. 

 O número que segue a letra inicial representa a quantidade de praticantes na embarcação. 

Esse número pode ser um - embarcação monolugar, dois - embarcação bilugar, ou então quatro - 

embarcação de quatro lugares (Alves & Klausener, 2013). 
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. 

Kayak Canoa 

K1 C1 

  
K2 C2 

  
K4 C4 

  
Figura 1- Tipo de embarcações usadas na prática da canoagem. 

 

Através da figura 1, verificamos que as embarcações são diferentes quanto ao número de 

atletas, mas não só, dado que o comprimento e o peso também variam. O comprimento mínimo 

das embarcações é de cinco metros e vinte, e o máximo de onze metros. Quanto ao peso, o mínimo 

é de doze quilos e o máximo de trinta quilos. (Tabela 1) 
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Tabela 1- Peso e Comprimento das Embarcações. 

 K1 C1 K2 C2 K4 C4 

Comprimento 

(metros) 

5,20  5,20 6,50 6,50 11 11 

Peso (kg) 12 14 18 20 30 30 

  

1.3.1. Especialidades e Disciplinas da Modalidade 

A canoagem é composta por várias especialidades e disciplinas, conforme se apresenta na 

figura 2, a saber: 

• Velocidade – esta especialidade divide-se nas disciplinas de Regatas em Linha e Fundo. 

− As Provas de Regatas em Linha, mais conhecidas como provas de velocidade ou 

pista, são disputadas em águas lisas em pistas delimitadas por bóias em distâncias 

de 200, 500 e 1000 metros  (FPC, 2020). 

− As provas de fundo, que em Portugal se disputam com uma distância que pode 

variar entre 2 e 5 mil metros, são as competições que envolvem maior número de 

participantes no nosso país (FPC, 2020).  

Contudo, como vimos anteriormente é um erro fisiológico imenso denominar de 

velocidade uma prova de 5 mil metros. Se é essa mesmo a nomenclatura pode 

evidenciar o paradoxa de denominar de velocidade uma prova de fundo. Pois, na 

minha opinião essa devia estar inserida na especialidade de Longa Distância. 

 

• Longa Distância – esta especialidade divide-se nas disciplinas de Maratona, Esperanças 

e Kayak Mar. 

− A Maratona dependendo do escalão poderá ter provas com uma extensão de 36 

km. Nesta especialidade o canoísta poderá ter que ultrapassar troços em terra ou 

outros obstáculos, conhecidos como portagens, onde o atleta após sair da 

embarcação terá de a transportar até entrar na água novamente (FPC, 2020). 

− As provas de Esperanças, são promovidas para os escalões de Menores, Iniciados 

Infantis e Cadetes, com provas dos 2 aos 6 quilómetros em circuito (FPC, 2020). 

Ou seja, os Esperanças estão relacionados com a idade dos praticantes, não sendo 

muito correto, na minha opinião considera-lá uma disciplina. 

− Nas provas de Canoagem de Mar o atleta corre, em percursos definidos, em mar 

aberto, preferencialmente a favor do vento, com largada e chegada em diferentes 
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locais. Baías e estuários podem ser utilizados desde que a sua localização 

possibilite a existência de ondas (FPC, 2020). 

• Águas Bravas – inseridas nesta especialidade estão as disciplinas de Slalom, Rafting e Estilo 

Livre. 

− Slalom, com embarcações ligeiramente diferentes, o objetivo duma prova de 

slalom é realizar um percurso de águas bravas no menor tempo possível, percurso 

esse balizado por portas, num máximo de 25 e mínimo de 18, e das quais 6 devem 

ser contra a corrente. Estas portas, dependendo da cor, têm que ser passadas a 

favor ou contra a corrente. As portas verdes devem de ser passadas a favor e as 

vermelhas contra (FPC, 2020). 

− Rafting é praticada em bolsas penumáticas de 4 a 8 elementos em rios de nível II 

ou superior. 

− Estilo Livre, muito idêntico ao Slalom, realizado numa onda estática em rio ou 

pista artificial consiste em realizar manobras obtendo o máximo número de 

pontos. 

• Kayak polo – As embarcações utilizadas são kayak curtos e achatados, com extremidades 

redondas. Em ambas as extremidades, é obrigatório o uso duma esponja protetora contra 

impactos. É ainda obrigatório o uso de capacete, colete e saiote. Esta especialidade pode ser 

praticada em qualquer plano de água, rios, lagos ou piscinas desde tenham pelo menos 90 cm 

de profundidade, e que não existam correntes.  A área de jogo é de 35 por 23 metros, caso o 

jogo decorra numa piscina esta deve ter uma altura mínima de 5 metros acima da área de jogo 

(FPC, 2020). 

• As últimas três disciplinas são o Waveski, o Kayak Surf e as Primeiras pagaiadas.  

− O Waveski e o Kayak Surf, são praticados no mar, muito semelhante ao surf, mas 

praticado num kayak.   

− As primeiras pagaiadas, são destinadas aos atletas que iniciam a prática da 

modalidade, são provas com circuitos de 2000 metros. Tal como acontece com os 

Esperanças, penso que também não seja correto considerar, as primeiras pagaiadas como 

uma especialidade, visto que são provas específicas para quem inicia a prática da 

modalidade. 
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1.3.2. Categorias da Modalidade 

Os atletas classificam-se, de acordo com o género em Masculinos e Femininos. Em função da 

idade estabelecem-se 11 categorias: 

Tabela 2 - Categorias da Modalidade. 

Categoria Idade 

Mínimos  Menos de 9 anos 

Menores 9 ou 10 anos 

Iniciados 11 ou 12 anos 

Infantis 13 ou 14 anos 

Cadetes 15 ou 16 anos 

Júniores 17 ou 18 anos 

Sub-23 19 e os 23 anos (inseridos na categoria sénior) 

Séniores 19 aos 35 anos 

Veteranos A 35 e 44 anos 

Veteranos B 45 e 54 anos 

Veteranos C 55 e 64 anos 

Veteranos D 65 e mais  

 

1.4. Análise Bibliográfica 

Tanto no plano desportivo como no plano geográfico da modalidade, a bibliografia era 

escassa. Tornando assim a tarefa de recolha de informação mais difícil. 

Figura 2- Disciplinas da Modalidade. 
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No entanto, após realizar várias pesquisas, consegui adquirir ideias que me ajudaram a 

desenvolver o projeto. Das referências que considero mais importantes, vou apresentar na tabela 

3, onde concretizo uma síntese do que para mim é ideia principal do artigo. 

Tabela 3- Referências Bibliográficas. 

Publicação Síntese das principais ideias/conclusões 

 Bale (1989) 

 

A Geografia do desporto é muito importante para o espaço e para o lugar 

que é realizado. Nos últimos anos os artigos sobre o tema aumentaram e 

a geografia do desporto ganha amplitude em diversas disciplinas. 

Cunha e Cravidão 

(1999) 

Os desportos radicais apareceram de uma forma rápida, introduzindo 

novos atos, comportamentos e atitudes especialmente na população mais 

jovem. 

Para a geografia, como ciência social importa também perceber as 

alterações de comportamentos, pois os praticantes dos deportos radicais 

transformam espaços com determinadas características e para a 

geografia importa perceber as dinâmicas de transformação. 

Calado (2005)  

 

O autor tenta mostrar que Portugal tem condições ótimas para a prática 

da canoagem, não só pelo clima, comparando com a Europa como fala 

em diversos rios portugueses. Explicando o seu caudal, quais as partes 

mais perigosas e quais as melhores partes para praticar canoagem de 

lazer. 

Comité Olímpico 

de Portugal (2018)  

 

O Domínio do Desporto em Portugal tem uma intervenção direta sobre 

o território com as infraestruturas a que obriga, ser considerado como 

parte integrantes do seu ordenamento. Pela sua marca, pela sua 

distribuição e pela necessidade de adaptação às características 

sociodemográficas de cada região. Defende ainda que o domínio 

desportivo está dividido em três dimensões a atividade Física, o 

exercício físico e o rendimento. 

 Feio e Ferreira 

(2019)  

 

Das principais ideias do artigo é que em Portugal a distribuição das 

modalidades desportivas segue o gradiente climático norte-sul e também 

um gradiente Leste-Oeste, correspondente para muitos rios ao seu 

gradiente longitudinal, da nascente (montante) para jusante. 

 

 

2. Materiais e Metodologias  

2.1. Origem e Tratamento dos dados 

 Os objetivos definidos passavam por elaborar uma base de dados relativa às atividades, 

clubes, locais e empresas associados á prática da canoagem. O primeiro passo foi estabelecer o 

ponto de situação em que se encontrava a informação já existente na Federação Portuguesa de 

Canoagem. 

 Relativamente aos dados sobre os clubes e atletas havia informação bastante detalhada e 

organizada, contudo, para cartografar os clubes seria importante “catalogá-los” de forma a 

compreender melhor as diferenças que existem a nível nacional. 
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 Assim, para obter informação que não existia elaborou-se um inquérito que teve como 

intenção perceber a estrutura física de cada clube, como por exemplo, se tem balneários, ginásio, 

hangar, etc. 

Com a informação dos clubes praticamente organizada e já georreferenciada verificou-se 

que a informação sobre as empresas que têm como atividade a canoagem era praticamente 

inexistente. Realizando alguma pesquisa apenas se tinham encontrado cerca de 30 empresas que 

operavam nesta vertente lúdico-desportiva.  

Como um número reduzido de empresas e de forma a obter-se mais informação, criou-se 

um inquérito que foi enviado para todas as empresas com atividades náuticas registadas no 

organismo estatal, Turismo de Portugal 

(http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Agentes_Animacao_Tu

ristica/Paginas/default.aspx, 15/08/2020). 

2.2. Metodologias 

A metodologia usada foi diferente tanto para os clubes como para as empresas. Sobre os 

clubes já existia muita informação através dos dados da FPC, em contrapartida  não existiam 

quaisquer dados sobre as empresas. 

 Contudo para ambas as partes, existiram três fases, uma de recolha de dados, após a recolha 

procedi ao tratamento dos mesmos e por fim realizei a verificação dos resultados, a saber figura 

3.  

Começando pelas empresas, após a discussão de ideias com elementos da FPC, local onde 

realizei o estágio curricular, aproveitou-se um contacto de um empresário que dirige uma empresa 

nesta atividade e que me indicou o alvará que a empresa possuía. O alvará foi importante para 

perceber quantas empresas tinham o mesmo alvará e assim, identificar as empresas que podiam 

ter atividade associada à canoagem. 

A partir destas indicações, realizou-se uma pesquisa na base de dados do Turismo de 

Portugal 

(http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Agentes_Animacao_Tu

ristica/Paginas/default.aspx, 1/11/2019), relativa aos Operadores-Marítimo Turísticos registados 

na instituição. 

Deste modo, encontrei a referência a cerca de 1502 operadores Marítimo-Turísticos. No 

entanto, estes 1502 operadores não incluíam apenas empresas de canoagem, mas também de 

diversas atividades relacionadas com os desportos aquáticos/náuticos, tais como vela, surf, remo, 

entre outros. 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Agentes_Animacao_Turistica/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Agentes_Animacao_Turistica/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Agentes_Animacao_Turistica/Paginas/default.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Agentes_Animacao_Turistica/Paginas/default.aspx
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 De forma a avaliar as empresas que eram importantes para o nosso estudo, realizou-se um 

pequeno inquérito que seria enviado para as empresas que constavam na base de dados.  

O inquérito, elaborado no Google Forms, de preenchimento fácil e rápido (Figura 4). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4- Inquérito realizado às empresas. 

Figura 3-Esquema das principais etapas realizadas. 
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 Enviados os 1451 emails, constatou-se que cerca de 50 não chegaram aos destinatários e 

as 50 empresas restantes que não tinham email na base de dados foram contactadas diretamente 

por telefone. 

 No final, foram obtidas 70 respostas (ca. de 5% do total), das quais 37 eram empresas que 

tinham canoagem. As respostas ao inquérito foram registadas num documento Excel, adicionando 

a cada empresa a morada correspondente.  

 Dado o número reduzido de respostas, com ajuda dos orientadores pensamos noutra forma 

de obter mais respostas, de forma a obter uma amostra mais representativa.  

Para tal, adotamos o seguinte processo:  

1º - Do documento Excel com as 1502 empresas marítimo-turísticas, retirou-se as que já 

tinham respondido ao inquérito; 

2º- Fez-se uma análise detalhada, uma a uma, de acordo com a atividade que exerciam, 

para suprimir aquelas que não estavam relacionadas com a canoagem, ficando com uma lista de 

aproximadamente 700 empresas; 

3º- Enviou-se novamente o inquérito para estas 700 empresas a fim de obter mais algumas 

respostas; 

4º - Falou-se diretamente com alguns atletas que pudessem fornecer alguma informação 

sobre algumas empresas da região onde vivem e sensibilizassem os representantes das empresas 

a responder ao inquérito. 

 Depois de enviar novamente o inquérito às empresas e falar com alguns atletas que me 

forneceram informações sobre empresas que operam perto do clube onde treinam, chegamos a 67 

empresas que tinham como modalidade a canoagem, mas apenas 54 tinham respondido ao 

inquérito. Assim, trabalhei apenas as 54 empresas que responderam, localizando-as 

posteriormente num mapa. 

 Quanto aos Clubes a informação foi rapidamente obtida, visto que a federação já tinha uma 

base de dados bem organizada. Contudo, era importante perceber com maior detalhe as 

características dos 83 clubes que existem no nosso país. 

 Para tal, foi realizado um inquérito com o objetivo de os classificar e diferenciar. De novo, 

o inquérito foi elaborado no Google Forms, incluído as seguintes perguntas que se apresentam na 

figura 5. 
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 Dos 83 clubes existentes em Portugal, nos primeiros dias após o envio, apenas 30 tinham 

respondido. Sendo necessário adquirir mais respostas, a partir de alguns atletas conhecidos da 

modalidade solicitei a colaboração dos clubes. Para ter a certeza de que todos os clubes tinham 

recebido o inquérito, contactei-os. Obtendo assim um total de 62 respostas.  

 O inquérito foi iniciado a 19 de novembro de 2019 e encerrado a 27 de novembro de 2019. 

Para uma melhor distinção dos clubes, decidiu-se hierarquizar os mesmos de acordo com o 

número de atletas, o orçamento, o número de técnicos remunerados e a capacidade de albergar 

barcos (tabela 4).  

 Estas pontuações, serviram para o projeto complementar desta dissertação e que está a ser 

realizado num WebSig que será disponibilizado à FPC, onde cada um destes níveis será 

representados por estrelas. 

 Nesse projeto, o nível 1 corresponde a uma estrela, o nível 2 a duas estrelas, o nível 3 a três 

estrelas e o nível 4 a quatro estrelas. 

Através da tabela 4 podemos analisar as pontuações finais obtidas, onde os números em frente a 

cada indicador são os valores máximos obtidos no inquérito realizado. 

 

Figura 5- Inquérito realizado aos clubes. 
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 Tabela 4- Hierarquização dos clubes em função de vários indicadores. 

 

Posteriormente a esta catalogação, produzi um mini-atlas interativo que mostra toda a 

informação, tanto dos clubes como das empresas, para isso foi necessária uma organização da 

informação, tanto para a realização de peças cartográficas, como para o mapa interativo onde 

utilizei a linguagem HTML (HyperText Markup Language), ou seja, Linguagem de Marcação de 

Hipertexto. 

3. A Canoagem em Portugal 

3.1. Organização competitiva da Modalidade  

A época desportiva da modalidade, realiza-se essencialmente entre o mês de janeiro ao mês 

de agosto. Entre os meses de outubro até dezembro os atletas realizam a chamada “Pré-Época”, 

onde se preparam para os meses de competição, embora também existam algumas competições 

nesses meses de inverno. 

Durante os meses de competição, são realizadas provas nas várias disciplinas da 

modalidade. Mas, para se perceber melhor a organização das competições, apresenta-se a figura 

6 que ilustra a distribuição das provas durante a época desportiva de 2019. De 77 competições, 

19 realizam-se durante dois dias e 58 abrangem apenas um dia. 

INDICADOR Pontos Catalogação   INDICADOR Pontos Catalogação 

Número de Atletas (240) 

5 0 a 60 

Orçamento (250000) 

5 0 a 62 500 

10 61 a 120 10 

62 501 a 125 

000 

15 121 a 180 15 

125 001 a 187 

500 

20 181 a 240 20 

187 501 a 250 

000 

  Pontos Catalogação   Pontos Catalogação 

Técnicos Remunerados 

(5) 

5 1 a 2 

Capacidade de barcos 

(400) 

5 0 a 50 

10 3 a 5 10 51 a 100 

15 6 a 7 15 101 a 150 

20 8 a 9 20 151 a 400 

  Nível 

Total de 

Pontos 

   

Tabela Final 

1 0 a 15 

2 16 a 30 

3 31 a 45 

4 46 a 60 
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Figura 6- Total de provas nacionais por mês, no ano 2019. 
 

 

Figura 7-Mapa de localização das provas nacionais, 2019. 

 

Embora se tente realizar as provas um pouco por todo o território nacional, estas tendem a 

concentrar no litoral do país.  No caso do continente, o Município de Montemor o Velho é onde 

se realiza mais provas, mais precisamente onze. Existem muitos municípios que realizam quatro, 
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duas ou até mesmo uma prova, como por exemplo, Esposende; Oeiras; Setúbal; Sesimbra; 

Portimão; Alcoutim, entre outros.  

Quanto à ilha da Madeira realizou- se em 2019 uma prova em Câmara de Lobos e sete no 

Funchal, na ilha dos Açores realizaram-se três provas. Realizar uma competição nacional, engloba 

uma organização bem estruturada por partes das entidades que estão inseridas na sua organização, 

como a Federação Portuguesa de Canoagem, Câmaras Municipais e também a cooperação dos 

clubes é muito relevante. 

3.2. Clubes /Empresas 

Os 83 clubes a nível nacional, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 

da modalidade. Sendo a prática desportiva muito importante não só para o bem-estar físico e 

psicológico, ajuda os jovens a desenvolver capacidades e a tornarem- se mais independentes. 

O associativismo, assume cada vez mais, um papel estratégico no âmbito do Sistema 

Desportivo, Cultural e Juvenil, uma vez que estas estruturas, dada a proximidade face aos 

cidadãos, afirmam-se quer como polos de desenvolvimento local, promovendo a crescente oferta 

de atividades, quer como espaços para fomentar hábitos de cidadania ativa (Instituto Português 

do Desporto e Juventude, 2012). 

Figura 8-Mapa de localização dos clubes. 
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De acordo com a figura 8 , a grande concentração a norte localiza-se no Distrito do Porto, 

no centro o Distrito de Lisboa é onde se localiza também a maior proximidade entre os clubes. O 

litoral é mais propício para a localização dos mesmos, não só pela proximidade com a costa, mas 

também apresenta uma população mais jovem e ativa que no interior do país.   

Podemos analisar, que distritos como Bragança,Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre 

e  Évora não têm federado qualquer clube de canoagem, tal como acontece na realização de 

provas, figura 7, estes distritos também não têm qualquer atividade desportiva no que toca a 

organização de competições.  

Com os conhecimentos adquiridos através da unidade curricular de Aplicações de 

WebSig em Ordenamento do Território, criou-se um WebSig onde se localizam os clubes que 

responderam ao inquérito enviado. Contudo, acrescentei a catalogação definida no ponto 2.2, 

criando assim os níveis para os clubes da modalidade. O resultado está expresso nas figuras 9 e 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Ícones referentes à catalogação dos clubes. 
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Com a hierarquização realizada na metodologia, apenas um clube obteve o nível 4, oito 

clubes o nível 3, quarenta e três clubes o nível 2 e oito clubes com o nível um. Não existindo 

nenhuma plataforma online, onde atletas e praticantes da modalidade tenham acesso a este tipo 

de informações (se os clubes têm ou não balneários, entre outras instalações), será importante 

disponibilizar esses dados para melhorar o conhecimento existente da canoagem em Portugal.  

Ao realizar os inquéritos e ao organizar toda a informação, deparei-me com uma situação 

preocupante, pois muitos dos clubes não tem acesso destinado a pessoas com mobilidade 

reduzida. Sendo que, a canoagem tem uma equipa da Paracanoagem para atletas com 

incapacidades motoras, que precisam destas condições para o seu acesso ao rio.  

Penso que seria importante os clubes terem essa preocupação, pois é essencial integrar as pessoas 

com incapacidades físicas, para não se sentirem ainda mais excluídas da sociedade, pois ao longo 

das suas atividades diárias já encontram tantas barreiras, e o desporto poderia e pode ser um meio 

de atenuação dessas limitações. Outra situação, que muitas vezes se torna um entrave para os 

clubes são os próprios acessos, ou seja, há clubes que não têm condições para a realização de 

provas,  visto que  acesso não é favorável para passarem atrelados, autocarros, impossibilitando 

a concretização de eventos nessa área. 

O Estado Português, através da sua legislação reconhece a importância da prática 

Figura 10- Mapa WebSig da localização dos clubes. 
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desportiva para pessoas com deficiência, ao argumentar-se que “A atividade física e a prática 

desportiva por parte das pessoas com deficiência é promovida e fomentada pelo Estado, Regiões 

Autónomas e autarquias locais com as ajudas técnicas adequadas, adaptada às respetivas 

especificidades, tendo em vista a plena integração e participação sociais, em igualdade de 

oportunidades com os demais cidadãos” (Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro, artigo 29.º). 

 

Figura 11- Número de clubes por distrito. 

De acordo com a figura 11, o distrito em Portugal com mais clubes de canoagem é o 

distrito do Porto, em contrapartida o distrito de Leiria é o que tem menos clubes, porém é o distrito 

que não tem atletas federados como vamos poder analisar na figura 14. 

Depois de várias etapas para conseguir o maior número de dados possíveis, no caso das 

empresas como já mencionado, obtiveram-se 54 respostas.  
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Figura 12- Localização das empresas nacionais associadas a atividades de canoagem. 



32 
 

Na Figura 12, estão representadas as 53 empresas nacionais.  Entendemos que estas 

empresas localizam-se o mais perto da zona costeira, ficando o interior com um déficit notório 

relativamente ao litoral, contudo, muitas destas empresas embora estejam sediadas num local, 

operam em diferentes locais e rios. 

Foram obtidos 54 inquéritos, as respostas foram registadas num documento Excel. Como 

existe diferentes disciplinas dentro da modalidade, e nem todas as empresas têm as mesmas 

disciplinas, posteriormente irei apresentar uma tabela a explicar a que disciplina se dedica cada 

empresa.  

Tabela 1- Nome das empresas, e a disciplina que realizam dentro da modalidade. 

Empresa Atividade Empresa Atividade 

The Surfer's Place Stand Up Paddle AVENTUR Stand Up Paddle e 

Descidas de rios 

Eolis Stand Up Paddle Aktivanatura-Outdoor Adventures Stand Up Paddle e 

Descidas de rios 

Caparica Surf 

Academy 

Stand Up Paddle Navibordo lda Stand Up Paddle e 

Descidas de rios 

Aquaolic Stand Up Paddle Algarve Freedom kayaks Stand Up Paddle e 

Passeios Turísticos 

Activesporsholidays Stand Up Paddle Náutica e lazer do Lima Stand Up 

Paddle,Descidas de rios e 

outros 

Ilovesup Stand Up Paddle Turnauga Stand Up 

Paddle,Descidas de rios e 

outros 

Let’s Sup Stand Up Paddle Dunar Turismo e Lazer do Norte Stand Up Paddle, 

Descidas de rios e 

Rafting 

Pé de Molho Stand Up Paddle Proriver Descidas de rios 

Wind4all Stand Up Paddle O Pioneiro do Mondego Descidas de rios 

What SUP Sagres Stand Up Paddle Sabor,Douro e Aventura, Lda Descidas de rios 

Lancha Praia da Costa 

Nova 

Stand Up Paddle Prazeres Do Alentejo Descidas de rios 

Arrábida Stand Up 

Paddle 

Stand Up Paddle Waratah Unipessoal Lda Descidas de rios 

SuPaddle Stand Up Paddle Templar - Rotas e Destinos 

Turisticos, Lda 

Descidas de rios 

FDA Turismo, Lda Stand Up Paddle MRC"Melgaço Radical CRL" Descidas de rios e 

Rafting 

Ezride Oecan kayak Stand Up Paddle Teles, Soares & Teles Lda - Clube 

do Paiva 

Descidas de rios e 

Rafting 

Sesimbra natura park Stand Up Paddle Seakayaking Sagres Canoagem 

Alkitesurf Stand Up Paddle Vertente Natural Canoagem 

Romain Vasconcelos Stand Up Paddle Naturfactor, lda Canoagem 

Stand Up Gerês Stand Up Paddle e 

canoagem 

Zimbrasport Lda. Canoagem 

Sérgio Silva Sports 

Partner 

Stand Up Paddle e 

canoagem 

Sea Kayaking Sagres Canoagem 

Cruzeiros da Oura Stand Up Paddle e 

canoagem 

Stayout,Lda. Stand Up Paddle e 

Kayaksurf 

Banana splash--- 

setubal 

Stand Up Paddle e 

canoagem 

Centro Náutico da Praia de 

Carvoeiro e Praia de Vale 

Centeanes 

Passeios Turísticos 
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Tal como se desenvolveu para a parte dos clubes nacionais uma página WebSig, o mesmo 

se aplicou às empresas que responderam ao inquérito enviado (figura 13). Não existindo também 

nenhuma informação disponível a este nível, com as respostas dos inquéritos foi possível localizar 

as empresas, o seu nome e a atividade que desempenham dentro da modalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Atletas, Dirigentes, Delegados e Treinadores 

Sendo o distrito do Porto o distrito com mais clubes nacionais, é o distrito com o maior 

número de atletas mais precisamente 494 atletas, sendo o distrito de Viana do Castelo o segundo 

com mais atletas com cerca de 382. 

Trans Serrano Stand Up Paddle e 

Descidas de rios 

Radicalcascade,Unip. Lda (Lagos 

Adventure ) 

Passeios Turísticos 

Natur Z Stand Up Paddle e 

Descidas de rios 

Secret Algarve Passeios Turísticos 

Coordenadas 

d'Aventura 

Stand Up Paddle e 

Descidas de rios 

Guincho adventours Outras 

Intuição arrojada lda Outras Ezride Outras 

Figura 13- Identificação da empresa e sua 

atividade no mapa WebSig de Portugal 

Continental. 
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Embora os atletas sejam o principal elemento dos clubes, os dirigentes, delegados e 

treinadores desempenham funções deveras importantes nos mesmos. 

Todos os agentes da modalidade deverão estar obrigatoriamente filiados na FPC, 

nomeadamente atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e delegados. Aquando da sua filiação do 

clube é obrigatória a filiação do treinador, e de todos os delegados e dirigentes que constam da 

ficha de filiação do associado (FPC, 2020). 

Estes, acompanham os atletas nos treinos nas idas às provas, o que obriga a deslocarem-se por 

vezes para locais muito afastados do local de treino. 

Na maioria dos distritos, os dirigentes são do sexo masculino, contudo, recentemente, o 

número de mulheres tem aumentado tanto a nível de dirigentes, como de delegadas, árbitros e 

treinadoras. É importante não haver uma desigualdade tão grande, porque a modalidade só tende 

a crescer com maior equilíbrio de géneros. 
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Figura 14- Número de atletas masculinos e femininos, por Distrito. 

Figura 15- Dirigentes masculinos e femininos, por distrito. 
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Tal como acontece na figura 16, o número de treinadores masculinos é superior aos 

femininos, embora haja distritos que não tem nenhuma treinadora. Podemos verificar que, embora 

alguns já estejam a ganhar algumas treinadoras, ainda estão muito aquém do número de 

treinadores. 
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Figura 16- Delegados masculinos e femininos, por distrito. 

Figura 17-Treinadores masculinos e femininos, por distrito. 
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3.4. Locais da Prática da Modalidade 

Embora a modalidade seja praticada em vários pontos do país, o que implica que se 

realizem as competições em diversos locais, é o Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-

o-Velho o local que recebe as competições nacionais mais importantes. 

O CAR de Montemor-o-Velho é uma das infraestruturas mais importantes para a canoagem 

nacional. Contudo, esta infraestrutura não acolhe apenas a modalidade da canoagem, mas também 

de remo, natação de águas livres e triatlo, enquadrando-se no desenvolvimento do alto rendimento 

desportivo a nível nacional, mas também internacional, pois já se realizaram muitas competições 

internacionais no CAR de Montemor-o-Velho, como por exemplo em 2018 recebeu os europeus 

universitários de remo e canoagem e ainda o campeonato do mundo de velocidade de canoagem. 

Para 2021 o CAR ainda irá receber o campeonato mundial de juniores e sub-23, na modalidade 

canoagem. 

O centro de alto rendimento tem um plano de água com cerca de 2000 metros de extensão, 

135 metros de largura e 3,5 de profundidade (Figura 18 A), e também uma pista de retorno, um 

canal de aquecimento e arrefecimento que possibilita aos atletas terem espaço para aquecerem e 

descontraírem antes e depois das competições. Para além destas características, conta com um 

percurso clicável, que permite aos treinadores acompanharem os treinos e as provas dos atletas e 

ainda hangares, balneários, ginásio, sauna e salas polivalentes (Câmara Municipal de Montemor 

o Velho,15/9/2020).  

 

 



37 
 

 

Contudo, para além do centro de alto rendimento de Montemor-o-Velho existem outros  

centros de alto rendimento ao longo do nosso país que albergam diferentes modalidades, os quais 

estão representados na figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- CAR Montemor o Velho: A) Vista áerea,  B) e C) Vistas laterais, D)Dia de competição no 

CAR  (Fonte:Google Earth e CMMoV).  
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 Cada um destes Centros de Alto Rendimento abrange conjunto específico e diversificado 

de instalações e equipamentos desportivos, tendo sempre como finalidade a melhoria e a 

potencialização do rendimento desportivo. O que vai proporcionar aos atletas de alto rendimento 

e das seleções nacionais condições adequadas para a sua preparação desportiva.  

Os Centros de Alto Rendimento podem classificar-se como Multidesportivos ou 

Especializados, e estes últimos podem ser Multi ou Monodesportivos. O CAR de Montemor-o-

Velho devido às suas condições, recebe atletas da equipa nacional de canoagem, mas não só, 

recebendo outras equipas nacionais e internacionais que realizam estágios no CAR de Montemor-

o-Velho. Só o CAR de Montemor -o-Velho e o CAR do Pocinho têm condições para a prática da 

modalidade canoagem, daí o seu destaque na figura 19. 

Figura 19- Localização dos CAR no Território Nacional. 
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4. A Canoagem no Estuário do Douro e os Instrumentos de Gestão 

Territoriais (IGT’S) 

Os Instrumentos de Gestão Territorial, são um conjunto de documentos aprovados por um 

Decreto-Lei, tendo por objetivo o estabelecimento do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial, são bastante importantes pois definem regras sobre o planamento e ordenamento do 

território, estando o meio aquático inserido nestes instrumentos, será necessário haver uma 

organização e gestão do rio para que todos possam navegar em segurança.  

Os Instrumentos de Gestão Territorial usados e de interesse para o meu trabalho, foram o 

Plano Diretor Municipal de Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia e o Plano Regional De 

Ordenamento do Território - Norte. 

4.1. A Canoagem no Estuário do Douro 

Como se viu nos capítulos anteriores, ao longo do estuário do Douro existe uma grande 

dinâmica no uso do rio e os desportos aquáticos, como por exemplo, canoagem, remo, Stand Up 

e as companhias de barcos turísticos, caso da Douro Azul. 

Numa breve introdução sobre a definição de estuário, podemos considerar que “De uma forma 

simplificada, um estuário é um “corpo de água costeiro, parcialmente fechado, com uma ligação 

livre ao oceano, situado na parte terminal de uma bacia hidrográfica, onde no seu interior a 

água salgada marinha se dilui de forma mensurável com a água doce fluvial”. Mas, de forma 

mais elaborada, um estuário é “um ecossistema instalado numa reentrância costeira profunda, 

com uma comunicação restrita com o mar, permanente ou intermitentemente aberta, 

caracterizada por três zonas distintas: (i) zona de maré fluvial, caracterizada pela ausência de 

salinidade, mas afetada pelo efeito do ciclo de maré, considerando que esta zona, no estuário do 

Douro, será desde a Barragem de Crestuma-Lever, sensivelmente até à Ponte do Freixo (Peixoto 

Raquel, 2016); (ii) zona de mistura, onde as massas fluviais e marinhas se encontram e que se 

caracteriza pela existência de fortes gradientes físicos, químicos e biológicos, sendo esta entre a 

Ponte do Freixo e a Afurada (Peixoto, 2016) , a zona terminal do estuário, situado entre a zona 

de maré fluvial e a embocadura do rio; e (iii) zona de turbidez no mar aberto, situado a jusante 

da zona de mistura e até onde se faz sentir a pluma de maré no pico da baixa-mar”, localizando-

se da zona da Afurada até à Foz . (Feio & Ferreira, 2019) 

Os estuários diferenciam-se de acordo com as suas características físicas, e segundo 

Carneiro (2019) “o estuário do rio Douro, desde a construção da barragem de Crestuma-Lever, 

tem cerca de 22 km de comprimento e encontra-se numa área de reserva natural de 62 hectares, 

a qual possui um estatuto de proteção específico desde dezembro de 2007, que assegura a 

conservação da sua biodiversidade e do património natural local (ICNF, 2007). 
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Figura 20- Representação de três trechos que se pode dividir o Estuário do Douro. 

O estuário atual estende-se desde a barragem de Crestuma Lever, sendo formado por um 

vale moderadamente estreito, com uma largura mínima de 135 metros na ponte D. Luís I (a 6 km 

da embocadura). A jusante da ponte da Arrábida atinge a largura máxima de 1300 m. Na 

embocadura, o banco de areia do Cabedelo disposto perpendicularmente ao eixo do estuário, 

confina o escoamento ao canal estreito junto à margem norte (Peixoto & Pinho, 2013).  Segundo 

Peixeiro & Silva (1999) a cota central do Cabedelo é da ordem dos 5 metros acima do nível médio 

do mar. 

Figura 21- A) Barragem de Crestuma-Lever, B) Vista aérea da parte terminal do Estuário do Douro 

(Viaje Comigo). 

 

Na porção final do estuário localiza-se a zona que resta do sapal e a área de areias 

intertidais moduladas pelo regime de agitação e pelo escoamento devido ao rio e à maré.” 

(Carneiro, 2019). 
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De acordo com (Feio & Ferreira, 2019), “Os estuários são corpos de água costeiros que se 

encontram na zona de confluência do rio com o mar, onde a salinidade se dilui gradualmente, 

mas onde as oscilações ambientais diárias podem variar de forma bastante drástica. São áreas 

muito produtivas, mas onde, por serem de transição entre aqueles ambientes aquáticos, apenas 

um número restrito de espécies bem-adaptadas se consegue apresentar de forma numerosa. São 

áreas apetecíveis que, pela proteção que proporcionam a quem utiliza o mar como forma de 

subsistência ou devido às condições únicas de exploração dos produtos de origem marinha, têm 

levado as populações humanas a aí se fixarem.”. 

Há vários séculos que o comércio no Rio Douro é um fator de dinamização do Porto e 

região envolvente, e a navegabilidade de certa forma tinha de ser controlada, assumindo na 

atualidade, a APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana de Castelo), uma 

função de grande impacto na regulação do Estuário do Douro. Esta instituição visa a exploração 

económica, conservação e desenvolvimento dos Portos do Douro e Leixões.  A sua área de 

jurisdição abrange a faixa marginal do domínio público marítimo da área do Porto, Matosinhos e 

Gaia e ainda a Zona do Porto do Douro (que inclui todo o estuário do Rio Douro) e a Zona do 

Porto de Leixões, assim como a área terrestre delimitada pelo domínio público respetivo.  

De acordo com o Regulamento da Via Navegável do Douro (RVND) , todas as 

embarcações que pretendam utilizar a VND devem obter a aprovação do Plano de Escala, 

disponibilizando para o efeito a informação relativa à embarcação, tripulação, passageiros e os 

movimentos pretendidos”( Regulamento de Exploração da Via Navegável do Douro, 2019). Estes 

movimentos referem-se à hora de chegada e partida, onde vão desembarquar e embarcar, se vão 

necessitar de pedidos de eclusagem , entre outras informações que sejam necessárias para o 

controlo da navegabilidade. Assim, é deste modo que a APDL consegue fazer o rastreio das 

embarcações que estão ou vão navegar na VND  (Regulamento de Exploração da Via Navegável 

do Douro, 2019). 

Para que a navegabilidade seja correta e ordenada, existe um sistema de sinalização 

“constituído por bóias e balizas, de acordo com o Regulamento Nacional de Balizagem Marítima, 

as normas internacionais da IALA e as dimensões adequadas ao canal navegável, sendo que as 

bóias ou balizas vermelhas, que assinalam o limite navegável do lado da margem direita do rio 

e as bóias ou balizas verdes, que assinalam o limite do canal de navegação do lado da margem 

esquerda do rio, configuradas com os subsistemas visual diurno, visual noturno e, quando 

aplicável complementadas com eletrónico.” (Regulamento de Exploração da Via Navegável do 

Douro, 2019). 
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4.1.1. Planos de água no estuário do Douro 

O Rio Douro oferece excelente planos de água para a prática de modalidades desportivas e 

turísticas, sendo a  canoagem uma das modalidades praticadas é importante perceber de que forma 

se encontra no Rio Douro. 

 Pagaiar em águas calmas ou águas bravas apresenta algumas diferenças, desde logo no 

peso, largura, comprimento e estrutura das embarcações. Ambas a condições, exigem um bom 

nível de força, nomeadamente na vertente força-resistência, mas as modalidades praticadas em 

águas bravas fazem apelo a um maior e muito específico tipo de equilíbrio. A estrutura 

biomecânica da pagaiada também é muito diferente entre as modalidades de águas bravas e as 

modalidades praticadas em águas tranquilas como as provas em linha . 

De forma a perceber qual o tipo de água em que os clubes treinam no Estuário do Douro, 

através da sua localização geográfica, foram delimitadas no ArcGis Pro, as possivéis áreas onde 

os atletas realizam o treino. Após uma análise do percurso do Rio Douro onde os atletas realizam 

o treinam, supondo que todos realizam o treino na área próxima do seu clube,  percebe-se que, os 

clubes que treinam a jusante da Barragem Crestuma-Lever treinam em água mais salgada, muito 

em parte devido à influência das marés, algo que não acontece a montante da Barragem de 

Crestuma-Lever. Este facto leva-nos assim a uma questão; será que o tipo de água tem influência 

no rendimento e no treino do atleta? 

De forma a entender os tipos de água em que a maioria dos atletas treina, detalha-se os dois 

tipos de água, a doce e salgada. A Água doce compreende a água dos rios, lagos e na generalidade 

dos lençóis subterrâneos. A salinidade é a medida de quantidade de sais existentes em massas de 

águas naturais, a salinidade da água doce é próxima de zero, em oposição à água do mar , tendo 

esta salinidade próxima dos 35 gramas de sais dissolvidos por litro; e à água salobra, como a 

dos estuários, que tem uma salinidade intermédia.Web Page (USGS science for a changing world, 

5/10/2020). 

A água doce é proveniente de um processo de precipitação ou do degelo de glaciares. O 

processo de evaporação, queda e consumo de água é conhecido por ciclo hidrológico. Todos os 

seres vivos precisam de água para viver. 

A água dos oceanos ao evaporar, deixa ficar o sal, a água volta a cair na forma de chuva, 

infiltrando-se nos vários recursos hídricos e infiltrando-se no solo, formando os aquíferos. 
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Água salgada é a água que se encontra em mares e oceanos, e como já referido possui uma 

salinidade média de 35 gramas de sais dissolvidos por litro. A salinidade é o principal fator da 

diferença entre estes dois tipos de água o que irá influenciar na dinâmica das canoas e dos kayaks. 

No caso dos estuários,a salinidade varia também com o tipo de abertura do estuário, como 

se pode observar na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a Figura 22, percebe-se que os estuários de b a e, têm uma  desembocadura 

muito pequena, estreita facilitando o seu fecho através da deposição de sedimentos e os estuário 

são muito largos mas pouco profundos. 

Através da Tabela 2 apresenta-se as diferenças que os dois tipos de água oferecem em 

termos de prática da canoagem: 

Tabela 2- Tipos de água. 

Água Doce Água Salgada 

O Kayak ou Canoa vão mais dentro (encaixado) 

na água. 

O Kayak ou Canoa vão mais elevados (fora) da água. 

Figura 22- Relação entre Salinidade, forma e abertura de alguns tipos de estuário (Peixoto 

Raquel, 2016). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
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A água é menos densa comparada com a salgada. Água é mais densa (derivado também das correntes 

existentes no rio), quando mais perto da foz a 

corrente será mais forte. 

 

É importante salientar que “As canoas de competição são ainda mais longas e estreitas, 

simplificadas para um desempenho rápido e direto em detrimento da capacidade de manobra e 

estabilidade. Elas são mais frequentemente usadas por canoístas qualificados para 

condicionamento físico ou corrida. Uma canoa de competição tem um perfil mais baixo, é mais 

inclinada do que uma embarcação de cruzeiro e é construída de acordo com as especificações 

de corrida estabelecidas.” (Gullion, 1994). 

Contudo, não são só os planos de água que tem impacto na prática da modalidade, uma vez 

que o vale do Rio Douro está exposto a ventos, correntes, marés que constituem fatores 

importantes para realizar uma boa prática da canoagem.  

Quanto aos ventos, existem vários fatores que podem influenciar a sua formação, fazendo 

com que este seja mais forte ou mais suave, por exemplo pressão atmosférica, radiação solar, 

humidade do ar e a evaporação que o  influenciam diretamente.  

As marés originam-se pela conjugação das forças de atração entre a Lua-Terra-Sol. Quando 

a maré atinge o seu nível mais elevado chamamos de maré alta, maré cheia ou preia-mar, e quando 

atinge o nível mais baixo, chamamos de maré baixa ou baixa-mar. O estuário do Douro tem uma 

maré semidiurna, ou seja, duas preia-mares e duas baixa-mares em 24 horas. Em média, as marés 

oscilam num período de 12 horas (devido á rotação da Terra) e 24 minutos (relacionado com a 

órbita lunar).  Sendo que as máres não ocorrem á mesma hora no estuário todo, irei mostrar dois 

pontos do estuário do Douro, Crestuma e Porto, no dia 31 de agosto de 2020 (Figuras 23 e 24). 

 

Figura 23-Preia-mares e baixa-mares de Crestuma-Rio Douro (Fonte:Tabua de Marès, 31/08/2020). 
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De acordo com a figura 23, amanheceu em Crestuma às 7:01 e o pôr de sol foi às 20:07. A 

primeira preia-mar foi às 3:38 e a seguinte às 15:54. Quanto à baixa-mar foi às 10:43 e às 23:12. 

Analisando as figuras 23 e 24, como já referido as marés não ocorrem à mesma hora no 

estuário todo, e a partir destes dois gráficos conseguimos perceber essa diferença, pois a primeira 

preia-mar  no Porto foi às 2:53 e a seguinte às 15:09. A primeira baixa-mar foi às 9:20 e a segunda 

às 21:49. Ficando Crestuma a cerca de 22 km da foz é normal esta diferença, pois a medida que 

vamos em direção a Crestuma a maré atrasa, demorando mais tempo a atingir a preia ou a baixa 

mar, sendo que a primeira preia -mar em Crestuma foi ás 3:38, sendo quase uma diferença de uma 

hora, entre os dois sítios. 

As marés também influenciam, as correntes pois se a maré estiver a baixar a força da 

corrente será maior para jusante, ou seja, para a foz do estuário,  quando a maré começar a subir 

a corrente irá inverter para montante, neste caso, para o sentido da Barragem de Crestuma-Lever. 

4.2. A Canoagem nos IGT’S do Estuário do Douro 

 O Programa Nacional da Política e Ordenamento do Território (PNPOT) é o instrumento 

que coordena o nosso sistema de gestão territorial. É a partir deste instrumento que se define os 

objetivos e opções de estratégia para o desenvolvimento territorial, como podemos analisar 

através da figura 25, estabelecendo também o modelo de organização do território nacional. 

(PNPOT, 2018) 

Todos os programas e planos territoriais têm como referência o Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território, sendo este um instrumento orientador das estratégias 

territoriais. (PNPOT, 2018) 

 

Figura 24-Preia-mares e baixa-mares de Porto-Rio Douro (Fonte:Tabua de Marés, 

31/08/2020). 
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Figura 25-Enquadramento Estratégico do PNPOT (Fonte:PNPOT, 2018). 

 Após a leitura do PNPOT, constata-se que sendo o instrumento fundamental para o 

ordenamento futuro do território de Portugal não contempla, com a importância devida das suas 

diversas componentes, o domínio Desporto. Não existindo assim qualquer capítulo que aborde 

apenas este tema, sendo também o desporto uma fonte de dinamização do território seria 

importante também o seu destaque. 

 Em Portugal, o domínio do desporto tem sido relevado em diferentes e várias dimensões 

enquanto atividade física, exercício físico ou rendimento. 

Assim, a intervenção direta sobre o território é significativa face às infraestrutures que o domínio 

desportivo implica. Posto isto, consideramos que o desporto devia ser considerado parte 

integrante do ordenamento, não só pelas infraestruturas, mas pela sua distribuição e pela sua 

capacidade de adaptação às características de cada região. (Comité Olímpico, 2018). 
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Figura 26-Dimensões do domínio desporto (Fonte: Comité Olímpico, 2018). 

Cada uma das dimensões presentes na figura 26, têm objetivos e representações diferentes 

no território, abrangendo diferentes espaços e infraestruturas. 

 Os espaços são específicos e desenhados de acordo com as normas e técnicas impostas pelos 

regulamentos desportivos e pelas regras que estabelecem a segurança e conforto de espectadores 

(Comité Olímpico, 2018). 

Segundo o Comité Olimpico (2018), estes equipamentos são marcantes no nosso território 

e necessitam de estar de acordo com: 

→ Número de habitantes da localidade que se vai servir; 

→ Perspetivas demográficas; 

→ Composição etária; 

→ Qualidade de vida da população; 

→ Média dos habitantes que praticam desporto de forma regular; 

→ Referências desportivas ativas e passivas dos habitantes; 

→ Modalidades praticadas; 

→ Relação tempo de utilização de cada infraestrutura e da comunidade em questão; 

→ Qualidade de prática desportiva e sua distribuição; 

→ Condições climatéricas ao longo do ano. 

As três dimensões referidas do Domínio do Desporto articulam-se diretamente com os 

Domínios estabelecidos pelo PNPOT, sendo elas a atividade física, o exercício físico e o 

rendimento têm como objetivo promover a coesão social sendo também um dos objetivos do 

PNPOT. 

Os Instrumentos de Gestão Territorial são muito importantes para uma melhor coesão do 

território e também para a sua organização, no caso dos rios as barragens foram pontos fulcrais 

para a sua organização. Focando no Rio Douro, existem várias barragens ao longo do seu curso,as 

quais possuem uma eclusa de navegação que permite transformar o Rio Douro numa via 

Navegável.  
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De acordo com (Monteiro, 1988), “A barragem de Crestuma-Lever é um empreendimento 

com múltiplas finalidades, das quais a produção de energia elétrica é, segundo os especialistas, 

a de menor importância. A sua construção impôs-se, por ser a última necessária (de um conjunto 

de cinco) para tornar possível o “Projeto de Navegabilidade do Douro”. 

 

 

Figura 27-Perfil Longitudinal do rio Douro (Fonte: Geocastemaia, 18/09/2020). 

A altitude média é de 700 metros. No início é um rio largo e pouco caudaloso. O seu maior 

desnível é sobretudo na zona do Douro Internacional. Na figura 27, está representado o perfil 

longitudinal do Rio Douro, não estando marcadas todas as barragens. 

Os desníveis do rio, no setor nacional, são superados por cinco eclusas, a Barragem de 

Crestuma-Lever (inaugurada em 1986); a Barragem do Carrapatelo (1971); a Barragem da Régua 

ou Bagaustre (1973); a Barragem da Valeira (1976) e a Barragem do Pocinho (1983). 

4.3. Clubes de Canoagem no Estuário do Douro 

Desde a barragem de Crestuma-Lever, até a foz do Rio Douro (Figura 28) encontram-se 5 

clubes de Canoagem, sendo eles o Clube Náutico de Crestuma; Centro de Recreio Popular de 

Arnelas; Club Náutico de Marecos; Associação Recreativa Restauradores Avintenses e Gaia 

Kayak Clube, por ordem de Montante para Jusante. 
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O rio é importante não só para os clubes de canoagem, mas também para outros desportos 

náuticos e como via para a navegação comercial e turística, sendo necessário perceber como se 

organiza a utilização do plano de água, gerido pela Administração dos Portos do Douro, Leixões 

e Viana do Castelo.   

As infraestruturas dos clubes variam consoante as suas possibilidades, sendo que nem todos 

usufruem das mesmas condições, como é o caso do Gaia Kayak Clube em que a sua estrutura se 

resume a um contentor, não tem ginásio e comparando com os outros clubes, fica muito aquém 

das  infraestruturas existentes nos congéneros.  

A tabela 3, apresenta as infraestruturas que cada clube possui. A Ass. Rec. Restauradores 

Avintenses Grupo de Canoagem Barqueiros de Avintes, não consta desta tabela, pois o clube 

deixou de existir, ou seja, não realizou a sua filiação ajunto da Federação Portuguesa de 

Canoagem. 

 

 

 

 

Figura 28-Localização dos clubes entre a Barragem de Crestuma-Lever e a Foz do Douro. 
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Tabela 3- Caracterização dos clubes a jusante da Barragem de Crestuma-Lever. 

Clubes Balneários Ginásio Hangar Acesso para pessoas com 

mobilidade reduzida 

Número de 

atletas 

Clube Náutico de 

Crestuma 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

83 

Centro de Recreio 

Popular de Arnelas 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

25 

Club Náutico de 

Marecos  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

  

 

48 

Gaia Kayak Clube  

✓  

 

  

 

✓  

 

  

 

38 

 

 

Estes clubes embora não tenham uma área delimitada para treinar, realizam os treinos, 

praticamente, numa área estipulada pelos seus treinadores (Figura 31). No caso do Clube Náutico 

de Crestuma, esta área é definida entre a barragem de Crestuma-Lever até à Foz do Rio Sousa, 

localizado na margem direita do Rio Douro. 

Os treinos, em média têm a duração de uma hora, embora os atletas também façam 

posteriormente um trabalho de ginásio ou de corrida, contudo, o planeamento de treinos, depende 

dos objetivos estipulados pelos treinadores. Se o objetivo for longa distância, o tempo de duração 

Figura 29– A) Clube Náutico de Crestuma; B) Centro de Recreio Popular de Arnelas. 

 

Figura 30- A) Club Náutico de Marecos;  B) Gaia Kayak Clube. 
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do treino excede facilmente uma hora, se o objetivo se centrar mais em provas curtas, o tempo é 

mais adaptado, realizando-se treinos mais condizentes com a distância em que irão competir. 

A figura 31, apresenta um mapa com diversos elementos siginificativos para a 

espacialização da canoagem no Estuário do Douro, tais como, a localização dos clubes, as 

acostagens, as marinas, a rede viária, os clubes, os rios afluentes e também as respetivas áreas de 

treino, de modo aproximado.  

4.3.1. Planos de água e áreas de treino no Estuário do Douro 

Analisando a figura 31, verifica-se que as áreas de treino limitadas a tracejado, os cinco 

clubes que se encontram da Foz do Rio Douro até a Barragem de Crestuma Lever têm áreas muito 

contíguas, dada a proximidade entre os clubes. Por norma, estas áreas situam-se no plano de água 

localizado em frente ao clube, para que os treinos dos atletas possam ser controlados pelos 

respetivos treinadores. Quanto aos clubes, estes situam-se em locais com boa acessibilidade, o 

que possibilita a realização de provas e acesso dos atletas, pois permitem aos restantes clubes 

aceder ao local de prova. 

No ano 2019, constituem exemplos dessas provas,  a Maratona Internacional de Crestuma, 

organizada pelo Clube Náutico de Crestuma e o Troféu Claúdio Poiares, organizado pelo Club 

Náutico de Marecos. 

A navegabilidade do Rio Douro não é apenas feita por kayaks e canoas, existem outras 

embarcações que realizam passeios turísticos. Estas embarcações de maior porte e capacidade 

navegam no chamado “canal de navegação” delimitado ao longo do rio por uma boia vermelha 

de um lado e uma boia verde do outro lado (Figura 32).  

                                 

 

                                        

 

 

 

 

 

 
Figura 31- Sinalização da Via Navegável do Douro, em frente do Club Náutico de Marecos, 

com as respetivas bóias de delimitação. 
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Figura 32- Mapa das diversas estruturas existentes entre a Foz do Rio Douro e a Barragem de Crestuma-Lever. 
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Quanto aos kayaks, canoas, stand Up Paddle, devem circular fora do canal de navegação 

para que haja um melhor controlo da navegação. Para que muitas dessas embarcações possam 

atracar no rio, as acostagens são muito importantes, pois possibilitam a paragem em diferentes 

locais ao longo do rio (pontos vermelhos da figura 31). 

Entre a Foz do Douro e a Barragem de Crestuma Lever existem duas marinas, Douro 

Marina, conhecida também por Marina da Afurada e a Marina do Freixo, também representadas 

no figura 31.  Na figura 33 A), está repesentado o edifício da Federação Portuguesa de Canoagem, 

em Vila Nova de Gaia. 

 

Figura 33-A) Edifício Federação Portuguesa de Canoagem; B) Foz do Rio Sousa, Concelho de 

Gondomar. 

Como na área entre a Barragem de Crestuma-Lever e a Foz do Rio Douro existem cinco 

clubes de canoagem, é normal que, muitas vezes as áreas de treino coincidam em certos pontos, 

levando por sua vez, ao cruzamento de alguns atletas durante os treinos. Serve de exemplo a área 

de Treino Do Centro de Recreio Popular de Arnelas que fica muito perto com a área de Treino do 

Clube Náutico de Crestuma, precisamente em frente da Praia de Zebreiros (Figura 34 A). 

 

Figura 34-A) Praia Fluvial de Zebreiros, Concelho de Gondomar; B) Crestuma, vista do Concelho de 

Gondomar. 
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Figura 35- A) Arnelas, vista Concelho de Gondomar; B) Parte da área de treino do náutico de Marecos. 

 

 

Figura 36-A) Parte da área de treino Barqueiros Avintenses; B) Vista de uma das partes de treino do 

Gaia Kayak Clube. 

O Gaia Kayak Clube é o que se localiza mais a jusante e o que se localiza mais afastado 

dos restantes clubes, daí a sua área de treino não se cruza com nenhuma área dos clubes anteriores. 

Analisando a canoagem no Estuário do Douro, e percebendo toda a dinâmica gerada por 

esta, é  necessário entender como esta atividade é abordada, nos diversos Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT). Desse modo, foram analisando os Planos Diretores Municipais do Porto, de 

Vila Nova de Gaia, de Gondomar e o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, 

pois são os que enquadram a área de estudo. A tabela 4 que mostra alguns indicadores, onde o () 

representa que não existe referência no IGT ao aspeto considerado e o (✓) que existe. Da análise 

resultou a tabela 4 para se entender  em que ponto se encontram os vários indicadores nos 

respetivos planos. 
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Tabela 4- Comparação do Desporto nos PDM’s do Estuário do Douro e PROT- Norte. 

Indicadores Plano 

Diretor 

Municipal 

do Porto 

Plano 

Diretor 

Municipal 

de VNGaia 

Plano 

Diretor 

Municipal 

de 

Gondomar 

Plano Regional 

de 

Ordenamento 

do Território 

Capítulo/item dedicado ao desporto   

  

 

  

 

  

 

  

Plano com referência aos desportos 

aquáticos 

 

  

 

✓  

 

  

 

✓  

Menção às Infraestruturas dos 

desportos náuticos delimitadas nos 

planos 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

 

  

Referência à canoagem          

Levantamento e caracterização da 

ocupação do no entorno das 

infraestruturas desportivas  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

Levantamento e caracterização das 

infraestruturas ligadas aos 

transportes marítimos, aos 

transportes, ao desporto e ao 

recreio náutico   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

✓  

Identificação e caracterização das 

situações de risco naturais e 

ambientais que afetam a canoagem 

( treinos, embarcações, instalações) 

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

✓  

 

Embora o domínio desportivo seja referido em diversos planos, não existe um 

aprofundamento do mesmo, criando medidas de ajuda e de prevenção para o desporto nos diversos 

municípios. Analisando a tabela 4, apenas o Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia, faz 

referência aos desportos aquáticos, através do portal da Gaiurb, onde estão assinalados os clubes 

de canoagem existentes na sua jurisdição. Quanto ás infraestruturas e situações de risco naturais, 

todos os municípios referidos na tabela 4 fazem referência a esses temas, mostrando nas Plantas 

de Ordenamento e Condicionantes, as áreas relacionadas aos clubes. Contudo, relativamente á 

canoagem em si, nenhum dos PDM’s aborda a modalidade em concreto. 

4.4. Proposta de harmonização da canoagem com os PDM’S 

Abordando a margem direita, no Concelho de Gondomar, o clube de canoagem que se situa 

entre a Barragem de Crestuma -Lever e a Foz do Rio Douro é o Clube Náutico de Marecos, 

contudo não existe uma área de proteção para a realização da modalidade nem para a segurança 

dos atletas.  

De acordo com Plano Diretor Municipal do Concelho de Gondomar, Planta de 

Ordenamento 1.2. Áreas de Salvaguarda (2015), apenas se considera a área onde se encontra o 

clube como uma zona inundável ou ameaçada pelas cheias, como se pode verificar através da 

figura 37. 
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A área da Avenida Beira Rio, onde se situa o Clube Náutico de Marecos, embora se 

encontre numa área de risco de cheia como podemos analisar na Figura 37, e comprovando no 

Plano Prévio de Intervenção (Caderno I, Cheias) da Proteção Civil de Gondomar. 

Figura 37- Mapa das áreas de salvaguarda do concelho de Gondomar, parte da área do Club Náutico de 

Marecos (Fonte: PDM Município de Gondomar, 2015). 
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Figura 38-Área de Risco 2 ao Plano Prévio de Intervenção, a Jusante da barragem Crestuma-Lever 

(Proteção Civil de Gondomar) . 

As sucessivas cheias do Rio Douro, têm causado diversos danos na área junto ao clube 

náutico, acarretando vários prejuízos causados por este processo (figura 39) tais como, 

degradação de embarcações, danos no material do ginásio, levantamento do pavimento no interior 

do clube, máquinas da parte do bar do clube danificadas, entre outros. 

 

Figura 39-A) Danos na parte exterior do Club Náutico de Marecos; B) Danos na parte interior das 

instalações do clube. 
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Existem outros fatores a ter em conta, quando me refiro a propostas de harmonização, pois 

o Plano Diretor Municipal não leva avante uma caracterização mais pormenorizada desta área. 

Seria bom para os atletas disporem de uma área de salvaguarda, para que pudessem ter uma 

entrada segura de acesso ao rio. Embora a APDL tenha colocado uma plataforma de acesso à água 

esta nos dias mais quentes é completamente ocupada por veraneantes. Também, durante as 

últimas cheias, a plataforma foi arrastada pela corrente fluvial, tal como parte do areal da praia. 

A minha proposta passaria por existir um acesso exclusivo à água, mas apenas para os atletas. 

 

Figura 40- Cheia de 2019, horas antes da cheia ter atingido níveis muito altos no Club Náutico de 

Marecos. Posteriormente, tanto a plataforma como os corrimões de acesso foram arrastados pela água. 

Outro prolema prende-se com o pavimento da Avenida Beira Rio, uma rua que compõe a 

zona ribeirinha de uma parte da União de Freguesias de São Cosme, Valbom e Jovim. Aqui, o 

pavimento apresenta-se bastante degradado, o que não impede que os carros passem muitas vezes 

em excesso de velocidade numa rua onde a passagem de crianças é frequente. Na minha opinião, 

visto que não existem obras específicas programadas para esta área, deveriam ser criadas umas 

lombas na estrada para se conseguir controlar e ordenar a circulação dos automóveis. 

 Relativamente a Vila Nova de Gaia, onde se instalam o Club Náutico de Crestuma, Centro  

de Recreio Popular de Arnelase o Gaia Kayak Clube, todos eles possuem bons acessos para chegar 

às suas infraestruturas. No entanto, as suas instalações também são afetados pelas cheias, como 

podemos ver a partir da figura 41, com a cheia de 2019 a atingir o Club Náutico de Crestuma. 
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As cheias não chegam diretamente à estrutura da Club Náutico de Crestuma, pois a sua 

cota situa-se num ponto mais alto, fazendo danos apenas na via de acesso às instalações. O mesmo 

não acontece com o Centro De Recreio Popular da Arnelas e o Gaia Kayak Club, pois a água 

invade as suas instalações, dependendo do caudal que o rio atinja durante a cheia. 

 Embora o Município de Vila Nova de Gaia, disponha já de uma plataforma com a 

localização dos espaços náuticos existentes no Concelho (Figura 42) , penso que seria importante 

um maior detalhe das infraestruturas dos clubes, para que quando algum utilizador quiser realizar 

uma pesquisa, possa saber a qual clube se dirigir, e saber a disponibilidade e a capacidade que 

eles oferecem . 

 

Figura 42-GeoPortal sobre vários elementos do Concelho de Vila Nova de Gaia (Fonte: 

Gaiurb,5/09/2020). 

 

Figura 41- Cheias em Crestuma, Vila Nova de Gaia (Fonte:Olhares.com). 
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5. Considerações Finais  

As primeiras considerações que gostaria de deixar relativamente à realização desta 

dissertação é o sentimento de aprendizagem e conhecimento conseguido após a sua conclusão. 

Sendo a consolidação dos conhecimentos um dos principais objetivos de uma dissertação de 

mestrado, concluo que os resultados obtidos dependem sempre dos dados recolhidos e analisados, 

ou seja, dos materiais utilizados assim como todas as variáveis estudadas ao longo do trabalho, 

pois a definição da metodologia depende, sempre, da informação fornecida e de alguma recolhida 

nos inquéritos realizados. 

Posteriormente, percebeu-se que a canoagem foi ganhando ênfase no desporto nacional, 

conquistando muitos feitos para o nosso país ao longo das ultimas décadas. Uma modalidade que 

atualmente é uma das que arrecada mais medalhas para o nosso país e cada vez está mais na moda, 

somando muitos adeptos curiosos a praticá-la. 

Relativamente aos clubes nacionais, estes assumem um papel crucial na integração de 

muitos jovens na sociedade, proporcionando diversas atividades e novos rumos, tanto a nível 

pessoal como profissional.  No que respeita a distribuição destes clubes, o sul do país e as ilhas 

são os locais onde existe menos oferta, em contrapartida, o litoral norte e centro são onde existe 

uma maior concentração de clubes e empresas, essencialmente nos distritos de Porto e Lisboa. A 

parte mais gratificante do trabalho coincidiu com a elaboração de um WebSIG, visto não existir 

nada idêntico relacionado com a modalidade, o que me proporcionou realizar esse projeto 

juntando alguns elementos, e criando algo que possa proporcionar aos atletas e a diversas pessoas 

que queiram conhecer a modalidade, uma maneira rápida de encontrar a informação necessária. 

Quanto ás empresas que têm como atividade a canoagem, o universo é variado, contudo, a 

amostra não foi muito significativa, dado que, poucas empresas responderam ao inquérito 

realizado, chegando mesmo a não obter quaisquer respostas das empresas das ilha da Madeira e 

dos Açores. Embora haja algumas empresas no interior do país, o litoral, tal como acontece nos 

clubes, é preferencialmente escolhido. Contudo, acontece que em algumas empresas, a sua sede 

localiza-se numa determinada localidade, mas a empresa opera em várias zonas do país. 

É importante a divulgação da modalidade, e para isso são realizadas provas nacionais das 

diversas disciplinas, passando por diferentes locais, proporcionando dinâmicas entre as regiões. 

Embora a canoagem esteja em ascensão, os instrumentos de gestão do território abrangem de 

forma incompleta o domínio desporto. De acordo com as análises realizadas aos Planos Diretores 

Municipais e ao Plano Regional de Ordenamento do Território para o Estuário do Douro, o 

desporto não é analisado de forma profunda, causando anomalias quando se fala no desporto em 

Portugal. 
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 Na minha opinião, seria necessário criar um Plano dedicado às várias diretrizes, e aos 

vários desportos existentes no nosso país, levando assim a uma maior igualdade entre os 

desportos. Deste modo, seria mais fácil perceber quais as dificuldades de cada desporto e o que 

seria possível fazer para que os fundos fossem mais equivalentes para todos as modalidades. A 

discrepância de fundos disponíveis, faz com que muitos desportos não tenham a capacidade de 

levar mais atletas a provas internacionais, estando limitados pelas despesas, impossibilitando o 

financiamento da representação da seleção Portuguesa pelos atletas. Ou seja, quanto maior 

igualdade maior seria a oportunidade de todos os desportos conseguirem levar o mesmo número 

de atletas. 

Na área de estudo, presente neste trabalho, tanto no lado de Vila Nova de Gaia, como no 

lado do Porto e Gondomar, há aspetos a melhorar, tendo referido alguns nas proposta de 

harmonoziação com os PDM’s. Se as camâras ajudarem os clubes, estes podem ainda ter uma 

margem de progressão, tanto para melhorar instalações como o acesso às mesmas. 

Relativamente ao nível nacional, na minha opinião, seria importante realizar mais provas 

nacionais de canoagem no interior do país, para conseguir dinamizar mais estas regiões. Pois a 

realização das diversas provas ao longo do território nacional, fazem com que os clubes, os pais, 

adeptos e população em geral, se desloquem até estes locais,  criando dinâmicas e fluxos entre as 

regiões. Por exemplo, quando as provas são de dois dias, e são necessários sítios para dormir, 

jantar e almoçar e os clubes procuram alojamentos e restaurantes nessa zona, isto é importante 

para a economia local. 

Este trabalho evidencia a distribuição territorial e os meios alocados à prática da canoagem 

em Portugal. A assimetria que se verifica na distribuição territorial da canoagem está em linha 

com outros tipos de assimetrias como os relacionados com a concentração industrial. Urge pensar 

o país como um todo e promover a fixação das populações no interior tentando anular ao máximo 

as assimetrias que o caracteriza. 

 

 

 

 

 

(Correia & Sebastião, 2017), (Cunha & Cravidão, 1997), (Dias, 2014), (Dudley, 2017), (Gomes, 2010), (Moreira, 2018), (Sutton, E., 

& Kemp, 2011) 
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ANEXO 1 - Calendário 
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ANEXO 2- POACL ( Plano de Ordenamento da Albufeira de Crestuma Lever) 

 


