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Resumo 
  

 
A realização do presente relatório é a concretização formal e substancial 

de todo o processo do meu estágio profissionalizante do curso de 2.º Ciclo em 

Gestão Desportiva que decorreu entre os meses de outubro de 2013 e março 

de 2014, na Despomar, empresa de distribuição e retalho de material 

desportivo. Para além disso, a descrição contém alguns temas que achei 

fundamentais abordar no sentido de facilitar a interpretação das atividades 

desenvolvidas. 

 Este documento encontra-se dividido em cinco capítulos, sendo que três 

deles são os principais: o segundo capítulo, referente ao enquadramento da 

prática profissional tem como objetivo contextualizar as áreas de destaque do 

estágio desenvolvido, sendo estas o desporto, o skateboard, o marketing e os 

eventos desportivos. O terceiro capítulo, direcionado para o macro contexto do 

local de realização do estágio, carateriza a entidade acolhedora relativamente 

ao seu contexto legal, funcional e institucional. Por fim, o quarto capítulo é 

dedicado à realização da prática profissional onde são apresentadas e 

descritas todas as atividades desenvolvidas.  

 Relativamente ao estágio e aos seus objetivos, destaco os mais 

importantes como sendo: o desenvolvimento e a possibilidade de colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos durante o primeiro ano do 2.º ciclo e a 

aquisição de competências ao nível da responsabilidade, da tomada de 

decisões, do trabalho de equipa, do planeamento, da organização e controlo de 

eventos desportivos, da capacidade de comunicação, entre outras.  

A realização deste estágio para além de ter sido uma experiência 

bastante enriquecedora profissionalmente, uma vez que pude assistir, vivenciar 

e aprender com os melhores profissionais desta área empresarial, ainda me 

proporcionou a oportunidade de concretizar alguns projetos desportivos 

pessoais no domínio do skateboard. 

 

PALAVRAS-CHAVE: SKATEBOARD; MARKETING; EVENTOS 

DESPORTIVOS; GESTÃO DESPORTIVA 
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Abstract 
 
 

The realization of this report is the formal and substantial achievement of 

the entire process of my professional internship in 2nd Cycle Sport 

Management held between the months of October 2013 and March 2014, in 

Despomar, a distribution and retail company that deals with sports equipment. 

Beyond this description it contains some fundamental issues which I address in 

order to facilitate the interpretation of the activities. 

This document is divided into five chapters and three of them are the 

major ones: the second chapter, which is related to the framework of 

professional practice and aims to contextualize the areas of focus of the 

developed internship, these areas are sports, skateboarding, marketing and 

sport events. The third chapter, which is directed to the macro context of the 

local where the internship took place, aims to characterize the host institution 

relative to its legal, functional and institutional context. Finally, the fourth 

chapter which is devoted to the realization of professional practice, where are 

presented and described all the activities. 

Regarding the internship and its objectives, the most important ones 

were the development and the possibility of putting into practice the knowledge 

acquired during the first year of the 2nd cycle and the acquisition of certain skills, 

as the sense of responsibility, decision making, teamwork, planning, 

organization and control of sport events, communication skills, among others. 

The realization of this internship, besides being quite a professionally 

enriching experience, since I could watch, experience and learn from the best 

professionals in this business area, also afforded me the opportunity to achieve 

some personal sportive projects in the field of skateboard. 

 

 

 

 

KEYWORDS: SKATEBOARD; MARKETING; SPORT EVENTS; SPORTS 

MANAGEMENT  



XV 
 

Abreviaturas, símbolos e significados 

 

 

Budget – Orçamento. 

 

ESS – Ericeira Surf & Skate. 

 

Pool- é o nome em inglês de piscina, que se tornou num obstáculo de eleição 

dos skaters. 

 

Premier- Estreia do filme. 

 

Shape – Formato da tábua de skate. 

 

Skater – pessoa que pratica skate. 

 

Skateshop- Loja que comercializa material técnico de skate, como tábuas e 

rodas, mas também calçado e roupa apropriado para este desporto. 

 

Spot- Local para andar de skate. 

 

Team Rider- Skater da equipa. 

 

Teaser – Vídeo promocional. 

 

Thrasher – Refere-se a um skater sujo, lutador, criativo, normalmente 

relacionado com uma cultura punk e que não se rege por regras. 
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Introdução 
 

  

Este dossier insere-se no âmbito do estágio curricular referente ao 

segundo ano do 2º ciclo do Mestrado em Gestão Desportiva da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, sob a orientação do Rodrigo Pimentão 

licenciado em gestão de marketing no Instituto Superior de Comunicação 

Empresarial e Diretor de marketing da secção da distribuição da Despomar e 

supervisão da Prof.ª Dr.ª Maria José Carvalho, tendo como objetivo a descrição 

das principais atividades realizadas ao longo do estágio, procurando integrar 

também a componente teórica e a reflexão pessoal em toda a prática descrita. 

Apesar de se ter tido em conta as normas e orientações para a redação 

e apresentação de relatórios profissionais, o processo de realização do 

relatório foi sofrendo algumas variações ao modelo, no sentido de simplificação 

e organização das matérias e conteúdos.  

 O local do estágio foi a Despomar, empresa situada na Ericeira, 

representante de marcas de surf e skate, que conta com uma estrutura 

organizacional bastante evoluída e com completa consciência da enorme 

evolução dos desportos que representa e do que estes necessitam para 

obtenção do sucesso uma vez que, tal como afirma Loureiro (2011, p. 598), “A 

crescente importância do Desporto na realidade sociocultural portuguesa, a par 

do incremento do seu papel na economia nacional, são hoje dados 

inquestionáveis”. 

 A estrutura interna da Despomar está dividida em vários departamentos. 

Apesar de cada um estar responsável pelas suas funções individualmente, 

todos trabalham em conjunto, em prol de um melhor resultado final, ou seja, de 

um maior reconhecimento a nível nacional e internacional. Para que isto seja 

possível de atingir o papel do gestor desportivo é fundamental, segundo 

Joaquim (2010) as competências e as funções mais valorizadas/importantes no 

gestor desportivo são o planeamento (de atividades, projetos e ou eventos), a 

gestão de recursos (de instalações, equipamentos e humanos), a liderança, o 

marketing, o controlo e a coordenação de equipas.  
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Para um estudante com 14 anos de vivência e contacto direto com o 

skate nacional, licenciado em Ciências do Desporto e com o curso de 

especialização em Gestão Desportiva (1.º ano do 2.º ciclo em Gestão 

Desportiva), é pressuposto que o mesmo desenvolva as competências e 

funções específicas da gestão desportiva durante o 2.º ano do 2.º ciclo. Para 

tal, nada mais adequado que o departamento de marketing da Despomar onde 

é possível desenvolver e aprender toda essa realidade. Assim sendo este 

documento encontra-se dividido em cinco capítulos, sendo que três deles são 

os principais: o segundo capítulo, referente ao enquadramento da prática 

profissional que tem como objetivo contextualizar o leitor relativamente às 

áreas de destaque do estágio desenvolvido, sendo estas o desporto, o 

skateboard, o marketing e os eventos desportivos. O terceiro capítulo, 

direcionado para o macro contexto do local de realização do estágio, descreve 

a entidade acolhedora relativamente ao seu contexto legal, funcional e 

institucional. Por fim, o quarto capítulo que é dedicado à realização da prática 

profissional onde são apresentadas e descritas todas as atividades 

desenvolvidas. 
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1. Caracterização das condições de estágio 

 

1.1 Expectativas em relação ao estágio 
 
 
 Desde os meus 12 anos que existe uma enorme paixão pelo skate. 

Durante todos estes anos de prática foram-se criando amizades, contactos e 

vivências que facilitaram a minha entrada numa empresa/negócio relacionados 

com esta modalidade. 

 Por esta mesma razão, a escolha do local de estágio (de consolidação 

dos conhecimentos adquiridos durante o primeiro ano do 2º ciclo em Gestão 

Desportiva) deveria estar diretamente relaciona com duas importantes 

realidades: primeiro a empresa teria de estar relacionada com o skate; segundo 

a empresa teria de ser reconhecida nacionalmente e com uma grande margem 

de progressão, em relação ao cargo disponível para realizar o estágio, pois 

caso gostassem do trabalho desenvolvido mais probabilidades existiriam de 

empregabilidade no futuro.  

 A minha primeira opção de estágio foi a Redbull Portugal. Para além de 

ser uma marca de bebidas energéticas focalizada nos desportos radicais, 

tendo sempre apresentado grande disponibilidade em apostar em novos 

projetos, cumpria os dois requisitos anteriormente descritos. Seria o local ideal 

para aprender e desenvolver projetos na área, pondo em prática os 

conhecimentos adquiridos não só na formação académica como na prática 

desportiva. Contra todas as minhas expectativas, o acesso ao estágio foi 

recusado por não haver espaço para a entrada de novas pessoas.  

 A segunda opção foi a realização do estágio na distribuidora da marca 

Nike, que em 2002 lançou a vertente Nike SB (Nike skateboarding), centrada 

exclusivamente no skate. Até aos dias de hoje, esta marca tem vindo a afetar e 

a revolucionar bastante o mercado do skate, uma vez que o seu enorme poder 

económico faz com que seja possível a esta marca conseguir patrocinar os 

melhores skaters mundiais e desenvolver as melhores sapatilhas para este 

desporto em específico. Não foi possível, no entanto, realizar um estágio 

curricular nesta empresa pois não existe um distribuidor desta marca em 
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Portugal, apenas existe um agente da marca que faz a ligação do mercado 

entre Portugal e Espanha (representante/ distribuidor europeu da marca) 

 Por fim, a terceira e última opção foi a Despomar, figura 1, localizada na 

Ericeira. É atualmente a maior empresa a trabalhar com marcas de skate no 

mercado português o que desde logo se insere nos objetivos que foram 

inicialmente traçados.  

 As expectativas em relação a este estágio, tendo em conta a 

inexistência de uma experiência anterior numa empresa desta dimensão, eram 

elevadas. Seria enriquecedor passar por todas as áreas e secções, desde 

gestão do stock, gestão das marcas, contacto com clientes e patrocinados, 

promover o produto e organizar eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Logótipo da Despomar 

 

 

1.2 Plano de estágio 
 
 
 Segundo as condições requeridas pela docente responsável pelo 2º 

ciclo do Mestrado em Gestão Desportiva para a realização do estágio curricular 

do segundo ano, este deveria ter uma duração mínima de 530 horas e ser 

realizado com o apoio, coordenação e supervisão de um responsável da 

entidade acolhedora. Desta maneira foi proposto à entidade escolhida, 

Despomar, que o estágio decorresse durante cinco meses, de outubro a março 

de segunda a sexta-feira, em regime de 4h diárias da parte da manhã. O 

horário foi aceite mas caso fosse necessário estender ou alterar o período e as 
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horas de estágio o estagiário teria de estar disponível para executar as suas 

funções.  

Tendo em conta o currículo apresentado, bem como a experiência na 

modalidade do skateboard, foi decidido que eu ficaria responsável por esta 

área em particular dentro do departamento de marketing.  

A área do skate requer determinados conhecimentos específicos da 

modalidade, tais como: conhecer cada uma das marcas e as atividades  que 

elas desenvolvem a nível mundial; conhecer intrinsecamente o contexto deste 

desporto e a sua linguagem tanto do lado de quem o pratica como do lado de 

quem o incentiva; saber organizar eventos; saber como o desporto se organiza 

e como se gere; trabalhar a divulgação das marcas; ser criativo; conhecer e 

interagir com o público-alvo, entre outros.  

 Como foi referido anteriormente um dos objetivos principais a atingir a 

nível pessoal, com este estágio, seria ajudar a desenvolver e promover o skate 

a nacional. Apesar da Despomar ser uma empresa muito grande, o seu 

trabalho está 80% direcionado para o surf, desporto que para além de estar em 

destaque no nosso país tem uma maior visibilidade e mediatização a nível 

mundial. Desta maneira o meu trabalho na empresa poderia vir a ser 

fundamental e de grande importância uma vez que apenas uma pessoa (o 

Rodrigo Pimentão) estava a desenvolver e a trabalhar a modalidade do 

skateboard.  

 É, no entanto, um facto que o skate está a crescer exponencialmente e, 

na minha opinião, demonstra um enorme potencial comercial possivelmente até 

maior que o surf. Se refletirmos sobre as duas modalidades, a maioria dos 

praticantes de surf aparecem no verão e o equipamento que eles usam apenas 

é utilizado na praia, já o skate é praticado todo o ano e o “equipamento” usado, 

alem do skate, é a roupa diária com o qual se identificam. Neste momento fala-

se que o skate criou um estilo de vida. O vestuário ligado a este desporto, 

apesar de aparentemente comum, tem os seus próprios cortes e designe o que 

consegue agradar à maioria dos jovens, mesmo não sendo skaters, que podem 

imitar os seus ídolos usando o mesmo tipo de roupa ou então apenas para se 

sentirem inseridos nesta enorme comunidade. Segundo os dados de vendas 
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da Despomar e dos seus colaboradores, este fator é um dos que faz com que a 

venda das marcas de skate seja superior às marcas de surf, o que 

indiscutivelmente justifica a necessidade de um maior investimento por parte da 

empresa no skate. 

 Por estar envolvido na comunidade skater tenho conhecimentos, ainda 

que de certa forma considerados de “senso comum”, sobre quais são as 

reclamações em relação às empresas e aquilo que os skaters gostavam que 

estas realizassem. Com a entrada na Despomar senti a responsabilidade de 

realizar alguns destes desejos tais como: patrocinar mais skaters, apoiar mais 

eventos, criar novos eventos, incentivar a produção nacional de mais filmes de 

skate, promover mais atividades com as equipas de skate patrocinadas pelas 

marcas da Despomar e estar a par de todas as suas necessidades. 

 Uma vez que já conhecia as marcas com que ia trabalhar, como é o 

caso da Element, Nixon, RVCA e Screw, não foi necessário um estudo 

aprofundado sobre as mesmas. Cada marca tem a sua própria imagem e 

segue uma certa linha. São estes dois fatores que definem: a constituição da 

sua equipa de skaters, se seguem uma linha de imagem mais limpa ou mais 

thrasher, se gostam mais da vertente competitiva ou da vertente promocional 

(através de filmes/publicidade/fotografias), entre outros aspetos. 

 As ideias que apresentei inicialmente ao Rodrigo Pimentão e ao Pedro 

Dias (Diretor de marketing da secção do retalho) foram bastante simples, pois 

queria mostrar que era uma pessoa competente e que podiam confiar no meu 

trabalho e nas minhas ideias. Desde o inicio insisti na importância de trabalhar 

melhor as redes sociais das marcas anteriormente referidas. O facebook é um 

espaço muito frequentado pelo público-alvo da Despomar, que cada vez gosta 

mais de ter um acesso facilitado a todo o tipo de informação. Ao introduzir 

regularmente novas notícias, tanto ao nível nacional como internacional, vai ser 

possível conseguir mais seguidores uma vez que vão ter acesso facilitado a 

toda a informação, encontrando noticias sobre as novas coleções de roupa ou 

de material técnico. Mostrar os vídeos mais recentes dos skaters nacionais e 

internacionais e divulgar os próximos campeonatos que irão decorrer são 

também formas que ajudam a angariar mais seguidores e de aproximar o 
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publico a este desporto. Outras propostas passavam por segunda realizar um 

campeonato online com a marca Element, patrocinar mais um skater com 

marca Nixon trabalhando toda a sua parte de divulgação, pois esta marca 

estava bastante desaparecida na comunidade skater. 

 Depois de apresentadas as minhas propostas, o meu orientador traçou 

um possível plano de estágio tal como está demonstrado no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Plano de estágio inicial 

 outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março 

Enquadramento 

na organização 

  

Integração no 

grupo de 

trabalho 

  

Team manager  

Gestor de 

redes sociais 

  

Eventos  

Formação de 

skate 

  

Planeamento 

para 2014 

   

Reuniões   

 

Este plano de estágio inicial (quadro 1) estaria, desde logo, sujeito a 

alterações quer no que toca a mudanças de prazos quer relativamente à 

introdução ou cancelamento de qualquer atividade prevista. As atividades que 

realmente se realizaram estão organizadas num cronograma de atividades 

desenvolvidas (quadro 2) presente no capítulo da realização da prática 

profissional.   
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2. Enquadramento da prática profissional 
 

2.1 Desporto na atualidade 
 
 
 Tal como a sociedade, o desporto tem vindo a transformar-se, passando 

por inúmeras fases, onde antes o desporto era apenas visto como uma 

atividade orientada para o alto rendimento e praticada por jovens fortes e 

saudáveis, hoje em dia é visto como uma atividade também dedicada à saúde, 

recreação, estética, reabilitação, etc, praticada desde a infância à idade 

avançada,  do pobre ao rico, da pessoa sem deficiência à com deficiência, tal 

como afirma Bento (2007, p. 21) “ (…) o desporto alicerça-se hoje num 

entendimento plural; constitui um fenómeno polissémico e manifesta-se numa 

realidade polimorfa. Ele é o conceito mais lato, representativo, congregador, 

sintetizador e unificador de dimensões filosóficas e culturais, biológicas e 

físicas, técnicas e tácticas (…) inerentes às práticas de aprendizagem, 

exercitação, recriação, reabilitação, treino e competição no âmbito motor e 

corporal.”.  

 Se nos debruçarmos sobre o desporto em si percebemos que ele está 

presente num enorme conjunto de ações, desde social, cultural, educativa, 

lúdica, económica e de bem-estar (figura 2). Social pois o desporto promove o 

convívio, a partilha de experiências e vivências e também a integração na 

comunidade. Cultural pois o desporto transforma-se num meio de expansão de 

práticas e costumes através dos seus praticantes. Educativa, porque através 

dele adquirimos valores fundamentais para a vida como aprender a respeitar o 

adversário, as regras do jogo, o fair-play entre outros. Lúdico, porque o 

desporto é diversão pura. Económico, pois existe um vasto mercado à volta 

dele, desde os ginásios à venda de equipamentos desportivos. Por fim o 

desporto é também bem-estar, a alegria e o sentimento de conforto consigo 

mesmo adquirido pela prática regular de desporto é fundamental para uma vida 

saudável. 
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Figura 2 – Esquema adaptado de Donald Guay (Gabinete de Sociologia do Desporto, 2012) 

 

 O desporto moderno nasceu com a sociedade industrial, centrada sobre 

o tríplice princípio: Eficácia, Rendimento e Progresso. Estes princípios 

trouxeram e são os responsáveis pelo grande aspeto inovador do desporto 

moderno, o recorde, e a necessidade da procura e alcance da excelência para 

se conseguir atingir novos recordes é uma constante no desporto atual que, 

conciliada com o acompanhamento diário dos meios de comunicação, torna o 

desporto atual num dos fenómenos mais mediáticos. 

 Não podemos dizer que seja fácil encontrar uma definição concreta de 

desporto e para tal é fundamental que tenhamos em atenção o espaço e tempo 

onde nos encontramos, pois o que era ontem, hoje já não o é, por exemplo: em 

tempos considerava-se um campeonato de “cuspe em distância” como sendo 

um desporto, hoje em dia é quase impensável isso acontecer. O mesmo se 

passou com o skate, há uns tempos atrás era tido ligado apenas a um 

movimento de manifestação urbana, agora é conhecido e reconhecido 

mundialmente como um desporto, isto porque alguém ou alguma instituição 

num momento e num espaço dado achou por bem considerar o skate como 

sendo Desporto. Embora possa parecer estranho, se lida fora do contexto, uma 

boa definição deste conceito pode ser aquela referida por Garcia (2004) onde 

“desporto é tudo aquilo que em cada momento se considera desporto”. 

 Encontramo-nos numa sociedade regida por organizações, mundiais, 

europeias, nacionais, regionais, etc, e cabe a estas aceitar algo como sendo 

desporto ou não. Desta forma, uma vez que Portugal se encontra na União 

Europeia, faz sentido apresentar a definição presente na Carta Europeia do 

Tecnologia 

Desporto 

Cultura 

Sociedade Economia 

Política 
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Desporto (1992, art. 2, nº. 1) onde desporto significa “todas as formas de 

actividade física que, através de uma participação organizada ou não, têm por 

objectivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o 

desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na 

competição a todos os níveis”. 

 

 

2.2 Desportos radicais 
 
 
 Também conhecidos como desportos de aventura ou de ação, os 

desportos radicais são o tipo de desporto com maior risco e adrenalina devido 

às seguintes condições: altura, velocidade ou condições extremas de 

temperatura em que são praticados. 

 Este género de desporto é, na minha opinião, extremamente atrativo 

devido ao risco, ao perigo, à emoção e à necessidade de controlo físico e 

emocional que os praticantes têm de controlar e ultrapassar no momento da 

prova. É um desporto de adrenalina que, muitas vezes libertada sob a forma de 

euforia definida como um estado de bem-estar e felicidade extremas, serve 

como um estimulante natural que desperta o corpo para a ação e que se 

sobrepõe ao possível medo sentido pelo praticante. Dr. Michael Davis, 

neurocientista especializado em temáticas como o medo e a sua inibição cujos 

trabalhos têm sido reconhecidos por algumas instituições de renome como é o 

caso do Yerkes National Primate Research Center (Newbern, 2006), explica o 

sentimento de adrenalina nos desportos radicais afirmando que “o medo é uma 

emoção incrivelmente forte”, e que “se algo nos assusta, o organismo 

imediatamente produz endorfinas, dopamina e norepinefrina” (citado por Kotler, 

2008). Enquanto as primeiras são responsáveis pelo alívio da dor, as outras 

duas, quando presentes no organismo, são capazes de melhorar o 

desempenho.  

Apesar de ainda não existirem estudos diretamente relacionados com os 

chamados desportos radicais provou-se cientificamente que quanto mais medo 

temos maior é a libertação destas hormonas e que essa sensação pode-se 



 12 

tornar num vício, por isso é possível afirmar que ao praticarmos desportos 

radicais, onde indiscutivelmente o medo está presente, essa libertação ocorre 

em grandes quantidades, o que pode ser considerado como uma razão para 

que os praticantes deste tipo de desportos não deixem de praticar este deporto 

pois, mesmo que inconscientemente, encontram-se de certa forma viciados na 

prática dos mesmos. Por outras palavras e segundo Miranda (s.d.) os 

praticantes de desportos radicais gostam de sentir medo pois sabem que este 

pode ser controlado e utilizado a seu favor uma vez que têm plena consciência 

dos movimentos e ações que têm de executar. A adrenalina libertada pelo 

sentimento de medo torna-se como um estimulante natural potencializando o 

corpo do desportista para a ação.  

 Outros possíveis motivos que levam as pessoas a praticar este género 

de desporto têm a ver com alguns dos seguintes aspetos: a não existência de 

regras rígidas, a originalidade, a criatividade, o desafio a níveis extremos de 

transcendência humana que outros desportos não conseguem atingir, entre 

outros. Muitos são os que consideram que o verdadeiro admirador e praticante 

de desportos radicais, não pratica o desporto apenas com o intuito de ser 

campeão da modalidade. É preciso ter em conta que existem desportos 

radicais de competição e outros sem a vertente competitiva, como é o caso do 

montanhismo ou o alpinismo, onde o grande objetivo encontrado pelo 

praticante está em superar-se a si mesmo, aos seus medos e receios. No skate 

existe também uma vertente não competitiva onde o skater não pratica este 

desporto em campeonatos mas através da elaboração de vídeos pessoais, 

com o objetivo de se superar a si mesmo tentando realizar manobras cada vez 

mais exigentes e arriscadas para tentar satisfazer o prazer procurado. 

 Os primeiros desportos radicais a serem praticados foram o surf, o para-

quedismo e o alpinismo que começaram a ser praticados por pequenos grupos. 

Contudo, com o correr dos anos foram aparecendo novas modalidades como o 

skate, o parkour, o bungee jumping, entre outros, que começaram a tornar-se 

muito populares devido ao espetáculo produzido pelas manobras arrojadas dos 

seus praticantes. Hoje em dia há inúmeros praticantes destas modalidades e 

alguns deles até já conseguem competir em termos de fama e mediatismo com 
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os mais conhecidos dos desportos tradicionais, como é o caso do Tony Hawk 

(skater) e o Kelly Slater (surfista).     

 

 

2.2.1 Breve história do skateboard 
 
 
 Não se sabe ao certo quando se iniciou a prática do skateboard apesar 

de se indicar o seu começo na década de 60, na Califórnia. Nesta época o 

desporto que predominava era o surf e, estando este dependente das 

condições marítimas, havia dias em que os seus atletas não o podiam praticar, 

o que levou à necessidade de criar uma modalidade semelhante possível de 

ser praticada em ambiente terrestre. Foi neste altura que apareceram os 

primeiros skates (figura 3). Como é possível ver pela figura 3 as tábuas não 

tinham shape e as rodas ainda eram de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Formato dos primeiros skates 

 

Em 1965 o skateboard atingiu o seu auge com a comercialização dos 

primeiros skates e com a realização das primeiras competições. Na década de 

1970 aparecem as primeiras rodas de uretano que ajudaram o skate a ficar 

mais leve e a não derrapar tão facilmente. As tábuas começaram a ganhar 

algum shape o que facilitou na aprendizagem de novas manobras. É nesta 

década que aparece um grupo de miúdos de Venice Beach, na Califórnia, mais 

conhecidos como Z-boys que revolucionaram o skate com as suas manobras 
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transferidas do surf para o skate. Estrearam as piscinas vazias para andar de 

skate, pois estas continham um formato arredondado que se identificava com o 

de uma onda. No fim desta década apareceu a manobra mais importante do 

skate, o ollie. Esta manobra consiste em levantar o skate do chão, permitindo 

saltar por cima de objetos e subir passeios. Sem o ollie nenhuma das 

manobras que viriam a existir mais tarde seriam possíveis.  

Outro ponto chave para a evolução do skate foi a aparição de algumas 

revistas, como a Skateboarder (figura 4) que ajudou imenso na divulgação e 

promoção do skate. A Skateboarder foi a primeira revista mundial sobre skate, 

teve a sua primeira edição em 1964 nos Estados Unidos da América em que o 

editor era Jaime Owens. A revista mensal passou por fases de dificuldade 

financeira devido à concorrência editorial e da aparição de novos meios de 

comunicação, como a internet. Não conseguindo acompanhar esta evolução, a 

Skateboarder, acabou por falir pelo que neste momento a revista existe apenas 

em formato digital.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 4: Capa da revista Skateboarder volume 1, nº4 

 

Nos anos 80, os skates ganharam o formato dos dias de hoje (figura 5) 

onde a tábua passa a ser constituída por uma parte da frente (nose) e uma 

parte de trás (tail). Por outro lado já existiam marcas próprias de tábuas, rodas, 
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trucks, e rolamentos tais como: Santa Cruz, Spitfire wheels, Independent trucks 

e Bones bearings o que tornou os skates muito melhores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 5 – Imagem de um skate atual 

 

Com a passagem dos anos o skate conquistou mais adeptos e 

praticantes e começaram a aparecer personagens que ainda hoje são 

conhecidas por terem trazido novas manobras que ainda hoje são as manobras 

atuais do skate. Um desses casos é o do Rodney Mullen na modalidade do 

street e o Tony Hawk na modalidade do vert. 

As três grandes vertentes do skate são o street, o vert e o freestyle. O 

street, como a própria palavra indica, é o skate praticado nas ruas, 

aproveitando os obstáculos da arquitetura urbana como os corrimões, escadas 

e muros para a realização de manobras de skate. Nos dias de hoje esta é a 

modalidade mais destacada no skate. O vert é o skate praticado nas transições 

como os half-pipes e piscinas. Por norma um skater de street não saberá andar 

nestas infraestruturas, contudo nos últimos anos têm aparecido skaters mais 

completos, que conseguem andar em ambas vertentes. O vert foi a modalidade 

mais destacada dos finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, só mais tarde por 

volta dos finais dos anos 90 é que o street começou a evidenciar-se, uma vez 

que é uma modalidade mais criativa e mais arrojada. Por fim o freestyle, hoje 

em dia quase extinto, foi a primeira modalidade do skate. É visto quase como 

malabarismo com o skate.  



 16 

 Sobre a história do skate em Portugal, foi difícil encontrar alguma 

informação sobre esta modalidade devido à escassez de praticantes durante 

as décadas de 1960 e 1970. Encontrei uma página de facebook ("Skateboard 

History - Portugal", 1988) que fala sobre os primeiros passos do skate em 

Portugal e entrei em contacto com um skater de 38 anos de Almada chamado 

Rui Serrão que pratica esta modalidade à 26 anos e esteve presente em 

alguns marcos importantes no skate nacional. 

  Neste momento o Rui, apesar de ser praticante e também é cameraman 

e editor de filmes de skate, já lançou 4 filmes de skate nacional: “Tributo” em 

2002, “Cidade” em 2005 , “Três” em 2008 e “Curto Tótil” em 2012. Para além 

disto, tem uma pequena biblioteca com grande parte de todas as edições de 

revistas internacionais como a Transworld Skateboard, Skateboard Mag, 

Skateboarder, Trasher, entre outras. 

Segundo o Rui, os primeiros  registos de skate em Portugal aparecem 

nos finais dos anos 70 com Luís Paulo, Luís Rodrigues e outros, mas é nos 

anos 80 que o skate nacional dá um grande salto, com aparição de mais 

skaters, com a construção da primeira estrutura própria para skate, pool, nas 

Balaias no Algarve (figura 6) , e lançamento de um jornal, Skate Portugal 

(figura 7) . 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

            Figura 6: Francisco Matos Chaves, Quinta da Balaia em 1988 
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      Figura 7: Capa do primeiro jornal de skate em Portugal nos anos 80 

 

Já com meios de divulgação, para espalhar os primeiros feitos com uma 

tábua com 4 rodas, surgiram os primeiros eventos e campeonatos, que deram 

mais algum destaque a esta modalidade (figura 8). No seguinte deste impulso  

mediático, surgem as primeiras marcas interessadas em patrocinar os eventos 

e os skaters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Primeira descida de skate no ano de 1991 
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Nos anos 90 houve uma decaída na modalidade, pois começou a ser 

vista como um ato marginal e rebelde. Para contrariar essa imagem e ajudar a 

desenvolver o skate nacional e defender os seus direitos foi formada a primeira 

associação de skate em Portugal, a ASKA e uns meses mais tarde o Radical 

Skate Clube e o Skate Clube de Lisboa. Com a criação destas associações o 

skate começou a ganhar força e em 1995 o Radical Skate Clube deu início ao 

primeiro circuito nacional, que atribuía o prémio de campeão nacional da 

modalidade ao skater que conquistasse mais pontos durante as 4 etapas 

realizadas anualmente. Atualmente existe outro circuito organizado pela 

federação portuguesa de surf, no entanto o mais respeitado e conceituado pela 

comunidade skater continua a ser o circuito organizado pelo Radical Skate 

Clube. 

O que também contribuiu para a evolução deste desporto foram os 

meios de comunicação. Hoje em dia existem 3 sites de skate nacionais, Onsk8,  

Skatebyte e Surge skateboard, que partilham informação diariamente sobre  

este desporto tanto a nível nacional como internacional. Para além destes 3 

sites existe ainda uma revista de skate nacional. A Surge skateboard magazine 

é, atualmente, a única revista de skate em Portugal. Apesar de já terem 

existido outras revistas de skate como é o caso da Onsk8, Difere e Toast, neste 

momento apenas existe a Surge, que foi criada em 2010 por Pedro Raimundo 

Diretor e editor da revista: “Skate é Skate, vale tudo menos arrancar olhos e na 

Surge, meus amigos, tenho que avisar-vos que vai mesmo valer tudo... 

Queremos criar valores: a Surge é vossa! Se olharem para esta edição, como 

forma estática do futuro vão desiludir-se, pois, como o próprio nome indica, 

tudo pode Surgir nestas páginas. Foi essa a magia que nos encantou quando 

pusemos os pés em cima de algo aparentemente tão insignificante como uma 

tábua com rodas. Skate é Skate e cada um tirará as suas impressões desta 

primeira edição... por isso, não vejo a hora de ler o e-mail cheio de sugestões, 

reclamações e participações... Eis que Surge amigos, nós fizemos a nossa 

parte, espero que façam a vossa.” (Raimundo, 2010). Estas foram as primeiras 

palavras do Diretor da revista bimestral, com uma tiragem média de 15 mil 

exemplares gratuitos, que se pode encontrar na loja de skate mais próxima, 
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como é o caso da Kate skateshop no Porto, Tribos Urbanos em Leiria, Skills 

em Braga, Tribal Urbano em Lisboa e muitas outras. Neste momento a revista 

já conta com 23 edições (figuras 9 e 10 dois exemplos de capas da revista).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Primeira edição da revista Surge           Figura 10: Capa da 13ª edição da Surge  

 

Atualmente o skate começa a ser visto com outros olhos. A evolução 

das mentalidades, a comercialização e divulgação desta modalidade fizeram 

com que a sociedade a entendesse melhor e a classificasse como um desporto 

radical.  

 Hoje em dia já é um desporto mundialmente conhecido e com bastante 

impacto, principalmente nos países mais desenvolvidos. A grande industria do 

skate está localizada nos Estados Unidos da América, onde já existem milhares 

de praticantes, em que muitos já são considerados profissionais e vivem 

apenas desta modalidade. Contudo nem todos os países desenvolvidos dão a 

possibilidade aos seus praticantes de se conseguirem sustentar 

economicamente. Este é o caso de Portugal que infelizmente só tem apostado 

maioritariamente no futebol. É um facto que o futebol é um desporto mais 

comercial, mas cada vez mais os jovens procuram desportos individuais e 

criativos, como os desportos radicais. Desta forma, é necessário mostrar à 
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sociedade portuguesa e a outras, que apesar de existirem os desportos 

tradicionais, existem muitos outros e que se forem trabalhados e explorados 

corretamente podem trazer muitas vantagens para o nosso país e para os seus 

cidadãos. 

O skate é uma atividade física que pode contribuir para uma melhoria da 

qualidade de vida dos jovens. Segundo o Governo de Atividade Física da 

Unidade do Canadá, existem três tipos de atividades que uma pessoa precisa 

de praticar para se manter saudável, atividades de resistência, de flexibilidade 

e de força (Public Health Agency of Canada, 2011). O skate abrange todas 

elas: força nos músculos das pernas para efetuar manobras e no corpo para 

aguentar impactos e quedas; flexibilidade que ajuda na destreza motora para 

realizar as manobras; muita resistência e persistência para conseguir acertar 

novas manobras. Juntamente com os benefícios de toda esta atividade física 

há o acréscimo de benefícios mentais e sociais nos skaters, pois têm sessões 

que se prolongam pelo dia e pela noite em que normalmente são 

acompanhadas pelos seus amigos.  

 
 

2.3 Marketing 
 

2.3.1 Breve história 
 
 
 Apesar do marketing ser considerado um fenómeno do século XX, 

segundo Oliveira (2011, p. 22) o marketing existe, como atitude e estratégia, 

desde que existe um sistema de trocas organizado, o que transporta a sua 

origem para a própria génese do comércio. Por exemplo no século XIX o 

marketing era considerado uma atividade secundária pois a grande 

preocupação das empresas era conseguir produzir os seus produtos em 

quantidades satisfatórias para os seus consumidores. Contudo, ocorreram 

mudanças nas necessidades da sociedade e na forma de pensamento das 

empresas. A evolução da indústria permitiu às empresas uma mudança no seu 

foco, da produção para o cliente em si, pois possibilitou a produção dos seus 
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produtos em série que levou a uma abundância do stock criando a 

necessidade de aumento da velocidade de venda e escoamento do produto. É 

portanto a partir da Primeira Guerra Mundial que o marketing ganha 

importância, pois a empresa deixa de ser o centro do universo económico para 

passar a ser o cliente, o marketing deixa de ser aquela simples estratégia de 

venda para ocupar um lugar indispensável, não só nas empresas como 

também nos partidos políticos, organizações sociais, serviços públicos, entre 

outros.  

O marketing encontra-se numa progressão contínua, isto é, tendo tantos 

campos onde atuar sente a necessidade de se diversificar e especializar em 

várias áreas aparecendo assim o Marketing de Serviços, Marketing Business to 

Business, Marketing Internacional, Marketing na Internet, Marketing Público e 

Social, Marketing Interno e Marketing Desportivo. Com o objetivo de conseguir 

alcançar todo o público, a definição de marketing tem sofrido algumas 

alterações sendo que a que mais se adequa a ser transcrita é a que refere que 

“o marketing é o conjunto dos métodos e dos meios de que uma organização 

dispõe para promover, nos públicos pelos quais se interessa, os 

comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios objetivos” (Lindon et 

al., 2004, p. 25). 

 

 

2.3.2 Valores do marketing 
 
 
 Alguns valores do marketing são importantes de realçar, por exemplo, 

para se “fazer” marketing tem de existir necessariamente um alvo, 

normalmente mencionado como público-alvo, e para definirmos corretamente o 

nosso público devemos conhecer, compreender, respeitar e circunstanciar 

aquele ou aqueles a quem desejamos transmitir uma mensagem. Após este 

estudo e contacto com o público-alvo aparece outro fator fundamental do 

marketing, o nosso comportamento ético, que pode ser visto de duas maneiras: 

“Para aquele(a) Marketeer que vê no Outro apenas uma Fonte e uma 

Oportunidade de Exploração abusiva (Económica, Social, Politica ou outra), 
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tarde ou cedo o “seu” Marketing lhe mostrará... o que não vale!... Entretanto 

para aquele Outro(a) Marketeer, para quem o Outro é a Razão de Ser do seu 

Trabalho, uma Fonte de Diálogo (Económico, Social ou Politico), mutuamente 

gratificante, e a OPORTUNIDADE de obtenção de uma legítima compensação, 

pelo Produto disponibilizado ou pelo Serviço prestado, para esse, tarde ou 

cedo, a sua Forma Ética de “estar em Marketing” produzirá os seus Frutos e 

Resultados com os quais o Marketing verdadeiro contribui, para a melhoria de 

condições e da Qualidade de Vida das Sociedades e com isso, embora 

indiretamente, para um “Clima” de Aperfeiçoamento Cultural e de Paz!...” 

(Oliveira, 2011, p. 23). Acreditasse que seja devido à educação familiar, escolar 

e profissional, da convivência e do meio onde nos encontramos, que nos 

regemos pelo segundo comportamento que Luiz Carlos Oliveira refere, pois é 

pela entreajuda, companheirismo e fusão de diversas opiniões que 

pretendemos e acreditamos sermos capazes de fazer crescer este setor 

desportivo (skateboard) que ainda conta com um mercado bastante reduzido 

em Portugal. 

 

 

2.3.3 Marketing digital 
 
 

Segundo Coelho (2009) houve um aumento de 10 vez no número de 

utilizadores da internet nos últimos 13 anos. Em 2009 4,5 milhões de 

portugueses utilizavam regularmente a internet, por sua vez em 2013 já 

existiam 5,7 milhões de utilizadores, estes valores são bastante significativos 

não deixando duvidas que a internet é um meio de transmissão de informação 

que devemos apostar. 

A internet trouxe muitas alterações em vários setores, o marketing não 

foi exceção, os marketeers e os gestores tiveram quase como uma obrigação 

de adaptação a esta nova realidade de maneira a conseguir tirar o melhor 

proveito desta incrível ferramenta. É então que surge um novo ramo do 

marketing, o marketing digital. Promover as marcas via web foi algo necessário 

como resposta à evolução que os nossos públicos alvo têm vindo a sofrer, com 
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estas mudanças na sociedade as empresas tiveram de se adaptar e formar 

novas estratégias mais focadas no mundo digital.  

A internet veio trazer enormes vantagens aos marketeers pois agora têm 

uma ferramenta que permite divulgar informação com muito mais rapidez, de 

forma mais barata e ao mesmo tempo conseguem atingir grupos mais 

alargados. "Durante décadas, a única forma de espalharmos as nossas ideias 

era investir em publicidade cara ou implorar junto dos media que escrevessem 

sobre (ou transmitissem) os nossos produtos e serviços" Scott (2008, p. 8) hoje 

em dia tudo funciona de maneira diferente, sendo possível partilhar informação 

a grande escala através das nossas próprias páginas eletrónicas. 

As estratégias de marketing bem adequadas permitem às empresas 

acompanhar e construir relações de proximidade com o seu público-alvo, o 

meio digital veio fortalecer muito essa proximidade entre empresa e 

consumidor, ou seja, ao contrário do que acontecia nos meios tradicionais do 

marketing o cliente consegue fazer chegar a sua opinião à empresa muito mais 

facilmente (Morais, 2010) . Acredito que seja neste sentido que o marketing 

digital veio melhorar o próprio marketing, pois esta ligação que se cria entre a 

empresa e o consumidor é de enorme importância, já que a empresa consegue 

agradar o seu cliente e este fica mais satisfeito. Para ajudar neste processo  as 

redes sociais, como o facebook, o instagram, entre outras, são duas das muitas 

ferramentas que a internet veio proporcionar aos marketeers. Hoje em dia a 

facilidade de acesso aos comportamentos e interesses dos seus públicos-alvo 

é enorme, o que lhes permite produzir campanhas muito mais apelativas e 

direcionadas. É essencial criar histórias suficientemente atrativas para que o 

consumidor opte por seguir aquela marca e criar com ela uma relação 

emocional. 

Tradicionalmente o consumidor era um mero espectador, que recebia a 

informação por catálogos, anúncios de televisão, rádio, placards, ou tinha 

mesmo de se deslocar até ao local de venda. Hoje em dia, com a internet, ele 

consegue ter acesso a tudo isso facilmente, podendo esclarecer qualquer tipo 

de dúvida nos blogs ou em locais apropriados como os chats, que a maioria 

das páginas web contém, e ainda pode encomendar os produtos desejados 



 24 

online sem ter de se deslocar ao local de venda. Este poder que o cliente 

ganhou é algo que as marcas têm de saber gerir e aproveitar da melhor forma 

pois eles deixaram de ser só receptores e passaram a ser também emissores e 

difusores de mensagens, por isso, dependendo da forma como as empresas se 

comportam, tudo isto tanto pode ajudar a marca a angariar novos clientes, 

como a perder clientes. 

A internet veio revolucionar o Mundo e se não nos adaptarmos a esta 

nova realidade vamos ficar desatualizados e incapacitados de competir contra 

os nossos concorrentes. Temos obrigatoriamente de acompanhar a evolução e 

aprender a conviver com ela, pois parar é morrer.   

 

 

2.3.4 Marketing desportivo 
 
 
 Sendo a Despomar uma empresa de venda de material desportivo, faz 

todo o sentido que o marketing praticado nesta empresa esteja focalizado num 

marketing desportivo, pois para se conseguir obter os melhores resultados é 

fundamental realizar um trabalho, o mais especifico e centrado possível, isto é, 

não pode ser um trabalho dirigido a todos os cidadãos visto que este tipo de 

produto apenas é utilizado/adquirido por uma certa percentagem da nossa 

sociedade, daí que seja fundamental haver um pré-estudo que identifique qual 

é o nosso público-alvo. 

 Os profissionais que diariamente trabalham no setor desportivo, mais 

especificamente os profissionais de marketing desportivo, têm algo a seu favor 

que muitas vezes não dão importância, algo que não existe em quase nenhum 

outro setor do mercado, parafraseando Loureiro (2011, p. 598), “o Desporto, 

enquanto mercado, possui um fator distintivo que o eleva: a emoção. A relação 

entre a marca e os adeptos, a identificação das necessidades, expectativas e 

preferências do consumidor de desporto, assim como a identificação dos vários 

públicos-alvo no desporto, que vai desde o simples espectador, ao sócio do 

clube desportivo, ao próprio praticante, passando também pelo adepto 

desportivo, são exemplos que constituem todo um campo de ação para os 
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profissionais do marketing”. Existe portanto algo único que envolve o desporto 

e o seu consumidor que poucas outras coisas se conseguem comparar, algo 

que transforma o produto desportivo em alguma coisa para além do simples 

objeto, por exemplo o equipamento do clube pelo qual o consumidor desportivo 

torce torna-se a sua pele em momentos de jogo, o skate com o qual o skater 

realiza as suas manobras, ou a prancha com a qual o surfista realiza as suas, 

tornam-se como que membros extra do seu próprio corpo. 

  A existência de potenciais novos consumidores é outro aspeto 

importante e que devemos ter em consideração, o skate e o surf têm 

conseguido captar a sua atenção sobretudo devido ao trabalho dos meios de 

comunicação que tem colocado, principalmente, o surf “na boca do povo”, tanto 

com a vinda do Garret Mcnamara à Nazaré para surfar as maiores ondas do 

Mundo, como através do Frederico Morais, “Kikas” como o conhecem no 

mundo do surf, que venceu uma prova ao campeão mundial, Kelly Slater. Mas 

o skate não ficou atrás, com vinda do skater mais famoso de todos os tempos, 

Tony Hawk, a um festival em Carcavelos, ou como a presença de um jovem 

skater do Porto, Jorge Simões, no site mais conhecido do mundo da 

modalidade, entre outros. A visibilidade do skate pode ainda não estar à altura 

da do surf, mas é com a aparição destes grandes desportistas internacionais 

no nosso país ou dos nossos desportistas nacionais nas potências mundiais da 

modalidade , que vamos conseguir conquistar novos consumidores e fidelizar 

os mais antigos. A organização de eventos nacionais e internacionais bem 

como a constante interação com os meios de comunicação, são também 

fatores de importância crucial. 

 Tendo os media um papel fulcral na divulgação, promoção e de certa 

forma no desenvolvimento do desporto no geral, é necessário enfatizar o seu 

trabalho pois é através deles que todos os desportos têm conseguido 

conquistar novos fãs, clientes, consumidores, espectadores, patrocinadores, 

adeptos e simpatizantes. As revistas, os jornais, a rádio e principalmente a 

televisão e a internet conseguem transmitir informação para todo o mundo, 

podemos até dizer, que nos dias em que vivemos, o mundo está virtualmente 

ligado. Conseguimos ver e ter informação, quase sempre em tempo real, do 
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que se passa nos “quatro cantos do mundo”. É graças a esta globalização que 

existem cada vez mais e melhores patrocinadores interessados em apoiar e 

aliar os seus produtos aos diversos desportos, ou a determinados eventos 

desportivos e atletas, criando assim, todos os dias, novas oportunidades e 

permitindo a muitos atletas, neste caso muitos skaters, conseguirem viver o 

sonho no seu desporto ao mais alto nível. 

 

 

2.4 Eventos desportivos 
 
 

Possivelmente um dos mais antigos eventos da epopeia humana na 

Terra ocorreu há milhões de anos quando um grupo de homens primitivos se 

reuniu para comemorar uma caçada (Poit, 2006). Até aos dias de hoje o 

conceito de evento foi evoluindo e adquirindo novas características tanto a 

nível económico, como politico e social. Começou a ser fundamental conseguir 

profissionalizar e melhorar a organização e aspeto dos eventos de forma a 

captar mais pessoas e garantir superioridade em relação aos concorrentes. 

Atualmente define-se evento como um acontecimento que pode ser algo 

tão simples como uma festa de anos ou simbólico como um casamento. 

Independentemente do tipo, forma e da sua finalidade é visto como um meio de 

transmissão de informação e possui grande potencial de envolver todas as 

camadas sociais de uma determinada população. Foi neste sentido que as 

empresas começaram a perceber o potencial económico que um evento podia 

ter.  

Dependendo da importância e dimensão que os eventos podem atingir, 

os organizadores, antes de por em prática a sua ideia necessitam de o 

“imaginar”, definindo todos os pormenores inerentes à sua realização como a 

data, o local, a duração, a designação, o tipo, o orçamento, os parceiros, os 

apoios, a concorrência, entre outros e ponderar sobre os principais riscos 

(clima, atrasos, acidentes e outros). Segundo Matias (2001) um evento é uma 

ação desenvolvida por um profissional e que engloba uma pesquisa previa, o 

planeamento, a organização, a capacidade de liderança, o controlo e a 



 27 

implementação propriamente dita do projeto, tendo como objetivo atingir o seu 

público-alvo com medidas concretas e resultados previamente idealizados.  

No que toca aos eventos desportivos e, de acordo com Sarmento 

(2010), estes possuem todas as caraterísticas gerais de um evento comum 

contudo são acrescidos de um conjunto particular de especificidades. Estas 

especificidades podem advir das diversas regras inerentes a um determinado 

desporto ou das próprias caraterísticas do meio envolvente que têm de ser 

compatíveis com realização dos mesmos.  

Os eventos desportivos atualmente têm um grande impacto na 

sociedade, conseguem mover multidões e despertar emoções que quase 

nenhum outro tipo de evento consegue. Estes eventos para além de darem 

notoriedade aos seus organizadores conseguem, em alguns casos, promover 

os seus participantes e o local onde o evento é realizado (Constantino, 2006). 

Alguns autores, como Brighenti et. al. (2005), subdividem os eventos 

desportivos de acordo com alguns parâmetros, no sentido de uniformizar os 

eventos semelhantes e facilitar a elaboração e compreensão  dos seus 

projetos. Estes parâmetros são: o tamanho, que pode ser determinado de 

acordo com o número de participantes, o número de espectadores ou até de 

acordo com o próprio orçamento necessário para a realização do evento; as 

características espaciais, temporais e desportivas que dizem respeito, 

respetivamente, ao local onde se realiza o evento, à duração ou periodicidade 

do evento e às modalidades envolvidas e por último a repercussão resultante 

do evento, o qual se pode avaliar mediante a cobertura mediática envolvida em 

todo o processo.  

Segundo os mesmos autores citados no parágrafo anterior, um evento 

desportivo compreende quatro fases distintas mas todas fundamentais: a 

conceção, onde surge a ideia de realização do evento; a preparação, onde se 

organizam e planificam todos os pormenores necessários; o desenvolvimento 

ou execução, fase esta que cobre a totalidade do evento do início ao fim; por 

último, a avaliação de todo estes processos.  

Para conseguirmos ter sucesso na realização de qualquer evento 

desportivo é fundamental existir uma boa equipa de trabalho desde o início, 
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sendo que, e de acordo com a dimensão que se pretende dar ao evento, essa 

equipa de trabalho pode variar de tamanho, desde um elemento a vários. 

Quando se prevê que o evento não pode ser realizado apenas por uma pessoa 

é necessário ter atenção que pessoas incluir na equipa de trabalho, não se 

pode pensar que, por ser um evento desportivo, esta equipa deve ser apenas 

constituída por pessoas formadas em desporto e educação física, antes pelo 

contrário, é necessária a presença de, pelo menos, quatro pessoas ou grupos 

de pessoas com diferentes funções para além das pessoas mais diretamente 

ligadas ao setor desportivo. É fundamental existir um responsável pelas 

finanças, um responsável pelo marketing, um responsável pelas questões 

legais e um responsável pelos recursos humanos. O primeiro ficará encarregue 

da área económica, de todo o orçamento e contabilidade do evento, o segundo 

ficará encarregue de toda a promoção, divulgação e aquisição de patrocínios, o 

terceiro será o responsável pela aquisição de todas as autorizações 

necessárias e de toda a legislação relativa ao seguro desportivo, aos contratos 

de trabalho, serviços e patrocinadores e, o último elemento é responsável pelo 

recrutamento, atribuição de tarefas, formação e supervisão de todo o processo. 

Apesar de tudo o que foi aqui referido neste subcapítulo, por mais 

cuidado que se tenha e por mais receitas de sucesso que possam existir, todos 

os eventos, desportivos ou não, têm a componente do risco envolvida. Estes 

riscos devem ser tidos em conta desde o planeamento do evento até ao final 

da realização do mesmo tentando ao máximo reduzir a probabilidade da sua 

ocorrência. Como exemplo, e segundo Tarlow (2002), um risco inerente à 

realização de um evento desportivo de dimensão mundial que não foi 

devidamente considerado foi o que se sucedeu nos Jogos da XXVI Olimpíada 

realizados em Atlanta, nos Estados Unidos da América, quando a escolha do 

local de realização provocou desentendimentos e protestos na população 

sendo que o problema mais grave que ocorreu nesta edição dos jogos foi um 

atentado com a explosão de uma bomba que resultou em dois mortos e uma 

centena de feridos. 
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3. Macro contexto do local de estágio 
profissionalizante  

 

3.1 Contexto institucional 
 

3.1.1 História da empresa 

 

 A Despomar, empresa situada na Ericeira foi fundada em 1987 tendo 

começado a sua atividade como representante exclusiva da Billabong em 

Portugal. Em 1991, surge uma nova fase da empresa quando Paulo Martins, 

Diretor geral ainda hoje, adquire a empresa que se torna numa das principais 

distribuidoras de roupa, material técnico e acessórios de surf e skate em 

Portugal. 

 Desde essa altura que o crescimento tem sido uma constante na 

Despomar. Em 1996, com a inauguração da primeira Ericeira Surf Shop foi 

dado o primeiro passo no desenvolvimento da área de negócio do retalho. O 

nome “Ericeira Surf Shop” surgiu devido ao local onde esta foi inaugurada, 

como o nome indica na Ericeira, e ao tipo de produto que se vendia, material e 

roupas de surf permanecendo assim independentemente do local onde outras 

lojas se foram inaugurando. Só quatro anos mais tarde, depois de criada a 

sociedade com Artur Fernandes, surgiu outra loja, desta vez no Colombo. As 

lojas foram-se multiplicando de norte a sul do país e Ilha da Madeira e a 

empresa foi adaptando-se às novas necessidades da sociedade, cada vez 

mais desenvolvida a nível tecnológico, criando uma loja online, o que deu a 

possibilidade de realizar compras através do mundo virtual. 

 Em 2011 foi fundada a marca Screw Skateboards “com o objectivo de 

levar o skate a todos, da forma mais pura e autêntica, com a máxima 

responsabilidade ambiental e social. É uma marca de skate e tem evoluído com 

os skaters, sempre na procura de oferecer o melhor material possível ao 

melhor preço do mercado” (Dias, 2014). Esta marca apenas é comercializada 

nas lojas pertencentes à empresa tal como acontece com a própria linha de 

roupa da Ericeira Surf & Skate. 
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 Mais tarde, precisamente um ano depois, o nome das lojas que até 

então “Ericeira Surf Shop”, teve de ser reformulado para “Ericeira Surf & Skate” 

devido ao grande impacto que o skate começava a ter no seu publico alvo. 

Visto que a loja já não trabalhava apenas com produtos de surf esta alteração 

teve todos os motivos para ocorrer, não fazendo sentido continuar com o 

primeiro nome. 

 No que diz respeito à Billabong e às suas lojas, conforme mencionado 

no inicio deste capítulo, esta marca é exclusivamente representada pela 

Despomar em Portugal, sendo a primeira loja inaugurada em 2004, também na 

Ericeira. Atualmente já se expandiram para diversos pontos do território 

nacional. 

 Sendo uma empresa com constante disponibilidade e interesse em 

aderir às novidades e atenta às tendências atuais, a Despomar experienciou 

um novo conceito de retalho, no segmento da cultura urbana, com a abertura 

da loja Taken – Urban Culture Store na Rua de Santa Catarina, no Porto, e 

alguns meses mais tarde, com a abertura de uma loja com o mesmo nome e 

conceito no Fórum de Sintra. Em 2012 junta-se à família Despomar a “58 Surf”, 

uma das lojas de surf de referência em Portugal, localizada em Peniche. 

 Nos dias de hoje a Despomar conta com 21 Ericeira Surf & Skate 

(Ericeira 1996, Colombo 2000, Fórum Algarve 2001, Oeiras Parque 2002, 

Fórum Almada 2002, Fórum Coimbra 2005, Algarve Shopping 2005, Vasco da 

Gama 2006, Rio Sul 2006, Alegro 2007, CascaiShopping 2007, Mar Shopping 

2008, Freeport 2008, Évora 2009, Dolce Vita Tejo 2009, Lagos 2010, 

NorteShopping 2010, Madeira Shopping 2010, Loja Online 2010, Fórum Sintra 

2011 e Braga 2013), (figura11), 5 Billabongs, 2 Taken – Urban Culture Store e 

com a “58 Surf”, fazendo um total de 29 lojas e 270 colaboradores espalhados 

estrategicamente por Portugal Continental e ilha da Madeira. Esta dispersão de 

lojas é possível de verificar na figura 11, seguidamente apresentada. 
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Figura 11 – Mapa das Ericeira Surf & Skate 

 

 Na outra face da mesma moeda está a distribuição, outra das áreas de 

negócio da empresa, com representação das seguintes marcas que fazem 

parte do Grupo Billabong Internacional: Billabong, RVCA, Kustom, Nixon, 

Sector 9, Dakine, PLAN B, VonZipper, Xcel, Element, JS Surfboards e Mrs 

Palmers, como estão apresentadas na figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Logótipos das marcas da Despomar 
 

 Segundo Ricardo Araújo, Diretor Comercial da Despomar (cit. por Onfire, 

2014) “a Despomar é uma empresa case study a nível internacional. Tendo 

sucesso nos segmentos de mercados em que opera, nomeadamente 
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distribuição e retalho, é natural que tenhamos objetivos ambiciosos e isso 

implica internacionalizarmo-nos. Iniciámos com a RVCA, para o mercado 

espanhol, e agora com a VonZipper operamos directamente em Portugal, 

Espanha e França e temos uma rede de distribuidores para os restantes países 

Europeus”. 

 É importante realçar que desde o início esta empresa patrocinou e 

apoiou vários desportistas, tanto no surf como no skate, e hoje em dia são 

inúmeros os patrocinados, pois a empresa acredita que os atletas são a cara 

das marcas da casa e assim sendo procuram a e/ou as pessoas indicadas para 

representar as suas marcas, tal como, Frederico Morais (surfista) patrocinado 

da Billabong, Ruben Rodrigues (skater) patrocinado da Element, Ruben Gamito 

(skater) patrocinado da RVCA, Filipe Jervis (surfista) patrocinado da Ericeira 

Surf & Skate entre muitos outros. Acreditamos por isso que o patrocínio é uma 

ferramenta fundamental para divulgação das marcas, pois são estes atletas 

que representam as nossas marcas e com isso conseguem atingir novos 

clientes, fãs e espectadores. 

 

3.1.2 Missão 

  
 
 “Reforçar a liderança no mercado português de Surf / Skate / 

Snowboard. Através do elevado profissionalismo, trabalho em equipa, 

eficiência e criação de valor aos clientes, seremos preferidos e reconhecidos 

por estes como a melhor organização do sector.” 

  

3.1.3 Visão 

 

 Ser líder de mercado no retalho e distribuição especializado nos 

desportos de prancha. 
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3.1.4 Valores 

 
 
 A Despomar acredita e transmite o sonho dos desportos de prancha em 

todos os momentos, transportando esse sonho para uma atitude perante a 

vida: de independência, autenticidade, pró-atividade e procura de liberdade.  

 

3.1.5 Slogan 
 

 
 SEMPRE A REMAR EM DIRECÇÃO AO PICO… 

 

3.1.6 Target/ Público-alvo 

 
 Adolescentes e Jovens até aos 25 anos, predominantemente urbanos e 

informados e que se identificam de alguma forma com a imagem e estilo de 

vida e cultura do surf e skate. 

 

3.1.7 Marcas 
 

 

As definições de seguida apresentadas apenas servem para 

contextualizar e envolver quem quiser ler este relatório. Estas são descrições 

sumárias sobre as marcas pelas quais fui responsável e com as quais trabalhei 

durante este estágio.   

 
 

3.1.7.1 Element Skateboards 

 

 A Element Skateboards é uma empresa de skate fundada em 1992 por 

Johnny Schillereff. Inicialmente estava focada na produção de tábuas de skate 

e com o desenvolver dos anos, começou a produzir roupa e calçado. O 

logótipo da marca é uma árvore e traduz uma mensagem de cuidado com a 

natureza. Em 2000 foi comprada pela empresa de surf australiana Billabong. A 
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formação da equipa de skate nasce com o inicio da marca, pois vão ser esses 

skaters que vão dar a imagem da marca, impulsionando a marca por todo o 

mundo. A Element contratou os skaters, que na sua opinião, eram os melhores 

mundialmente, mas ao mesmo tempo que também tinham uma imagem que se 

identificasse com o significado da marca. Com a globalização da marca muitos 

países criaram as suas equipas nacionais, como é o caso de Portugal, 

Espanha, Alemanha, França e muitos outros. Para juntar os melhores skaters 

europeus foi criada a equipa europeia da Element que é a segunda mais 

importante da marca. No fundo funciona como uma hierarquia começando na 

equipa nacional até atingir a equipa americana que é a mais importante 

(Skateboards, 2014). 

 

3.1.7.2 RVCA 

  
 RVCA é uma marca de roupa criada por Pat Tenore e Conan Hayes. A 

empresa está situada na Califórnia em Costa Mesa. Esta marca cria as suas 

roupas tendo como foco a cultura do surf e do skate, tal como a Element 

também tem equipas de skate internacional, europeia e nacional. Para além 

destas equipas ainda conta as equipas de Surf. O nome RVCA lê-se ruca uma 

vez que o V é um U no alfabeto romano. A sua ligação forte com a arte e com o 

jiu jitsu fez com que também patrocinasse alguns artistas e lutadores. Em 2010 

é comprada pelo grupo Billabong Internacional (RVCA, 2014).        

 

3.1.7.3 Nixon 

 

 Nixon é uma marca americana de relógios e acessórios, fundada em 

1997 por Andy Laats e Chad DiNenna, com sede em Encinitas na Califórnia. É 

uma marcada focada no estilo de vida jovem e na cultura dos desportos de 

prancha como o skate, surf e snowboard. Tal como as marcas anteriores 

também conta com as suas equipas de skate, contudo esta abrange outras 
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modalidades como o surf e o snowboard. Em 2006 foi comprada pelo grupo da 

Billabong Internacional (NIXON, 2014).  

 

3.1.7.4 Plan B 

 

 Plan B é uma marca de tábuas de skate, fundada em 1991 por Mike 

Ternasky, com sede em Irvine na Califórnia. Esta marca tinha como objetivo 

criar uma equipa de sonho, isto é, patrocinar apenas os skaters fora de série. 

Em 1991 Mike Ternasky formou a sua equipa, contudo acabou por morrer 

vítima de acidente de carro terminando com a marca. Em 2005 dois dos 

skaters incluídos na equipa inicial mais conhecidos como Danny Way e Colin 

Mckay decidiram regressar com a marca e continuar o projeto do Mike, 

formando a melhor equipa de skate até então. Em 2010 a Plan B também é 

comprada pelo grupo da Billabong Internacional (PLANB, 2014).   

 

3.2 Contexto legal 

 
 A empresa Despomar foi fundada com o objetivo de comercialização de 

material desportivo. Assim sendo tem que se reger segundo o Código das 

Sociedades Comerciais aprovado em Decreto-Lei n.º 262/ 86, de 2 de 

setembro o qual no seu Artigo 1º explica que as sociedades que tenham por 

objeto a prática de atos comerciais têm de adotar um dos tipos referidos no 

ponto 2 do mesmo artigo, que no caso da Despomar é o de uma sociedade por 

quotas. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 247-B/2008, 30 de dezembro, que veio 

alterar o artigo 7º do Código das Sociedades Comerciais, o número mínimo de 

partes de um contrato de sociedade é de dois membros, Paulo Martins e sua 

mulher formaram a 1ª parceria da empresa. Só mais tarde é que houve 

alteração no contrato da sociedade, devido a parceria com Artur Fernandes e 

Luís Alves, formando Alves, Durval & Martins, LDA. 
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Nas sociedades desta natureza, as responsabilidades dos sócios pelas 

obrigações sociais, direitos e deveres são limitadas ao valor do capital social 

que constar no contrato social. Essa sociedade pode adotar a forma de firma 

(nome de algum dos sócios) ou denominação social, contudo é indispensável 

acrescentar a expressão “Limitada” ou simplesmente “Lda”, assim sendo 

formou-se a “Despomar Lda” (código das sociedades comerciais artigo 200.º 

ponto 1 alterado em decreto-lei n.º 76-A /2006, de 29 de março). 

 O contrato social é o documento que oficializa o nascimento da empresa 

o qual apresenta os direitos e responsabilidades dos sócios. No caso da 

Despomar o contrato social está sob pacto social que segundo o Decreto de 

Lei n.º 262 /86, de 02 de setembro , no seu Artigo 9.º ponto 1, refere que 

elementos devem constar no contrato de qualquer sociedade, estes são: 

 “a) Os nomes ou firmas de todos os sócios fundadores e os outros 

dados de identificação destes; 

b) O tipo de sociedade; 

c) A firma da sociedade; 

d) O objeto da sociedade; 

e) A sede da sociedade; 

j) O capital social, salvo nas sociedades em nome coletivo em que 

todos os sócios contribuam apenas com a sua indústria; 

g) A quota de capital e a natureza da entrada de cada sócio, bem como 

os pagamentos efetuados por conta de cada quota; 

h) Consistindo a entrada em bens diferentes de dinheiro, a descrição 

destes e a especificação dos respetivos valores. 

i) Quando o exercício anual for diferente do ano civil, a data do 

respetivo encerramento, a qual deve coincidir com o último dia de um mês de 

calendário, sem prejuízo do previsto no artigo 7.º do Código do Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas.” 

Uma vez que o pacto social da Despomar é confidencial existem alguns 

elementos que não são possíveis de desvendar neste capítulo. Contudo posso 

apresentar, através da certidão permanente, que “serve para fazer prova, para 

todos os efeitos legais e perante qualquer entidade pública ou privada, em 
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suporte eletrónico e permanentemente atualizado, dos registos em vigor 

respeitantes a entidade registada na base de dados do Sistema de Informação 

do Registo Comercial” ("Portal da empresa", 2014), em anexo 1 encontram-se 

alguns desses itens do pacto social. 

 É importante realçar que os três sócios da Despomar constituem a 

Assembleia Geral uma vez que são os gerentes da empresa em que o Paulo 

Martins conta com 71% da empresa, o Artur Fernandes com 25% e o Luís 

Alves com 4% num total de 100 mil euros que corresponde ao capital social da 

empresa Despomar. 

 

3.3 Contexto funcional 

 

Uma empresa de sucesso deve estar devidamente estruturada, ter 

objetivos traçados e percorrer caminhos bem delineados. Para que isto 

aconteça deve-se tentar conhecer todo o mercado onde a organização atua, 

desde os seus potenciais clientes aos concorrentes, e também incluir na sua 

estrutura interna pessoal qualificado e especializado para desempenhar as 

funções necessárias. 

Como referido anteriormente, a Despomar atua em dois ramos distintos, 

a distribuição e o retalho, e no inicio da sua existência o trabalho era 

desenvolvido à medida do que era necessário, ou seja, a sua estrutura inicial 

era muito básica o que queria dizer que não havia funções pré definidas, por 

exemplo, os funcionários que deviam estar focados nas vendas da empresa 

também realizavam trabalho de marketing ou até mesmo trabalho logístico. 

Com o crescimento da empresa a vários níveis, primeiramente na distribuição, 

devido ao aumento de clientes, e mais tarde no ramo do retalho, por conta  da 

expansão verificada a nível nacional, a Despomar necessitou de modificar a 

sua organização e adaptar a mesma a estas alterações, tanto a nível estrutural 

como a nível dos recursos humanos. Os funcionários começaram a ser 

distribuídos e colocados de forma a desempenhar funções específicas, 

originando assim os primeiros departamentos. Novas necessidades foram 
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gradualmente aparecendo, como por exemplo a otimização dos processos de 

forma a conseguir responder mais rápido e com qualidade elevada às 

necessidades dos consumidores e conseguir continuar a marcar a diferença 

perante a concorrência.    

 Hoje em dia a Despomar conta com 54 funcionários divididos por nove 

departamentos, contudo esta empresa encontra-se em expansão tendo como 

objetivo abranger território internacional. A estrutura que se encontra 

atualmente não é definitiva pois à medida que o tempo avança e a sociedade 

evolui a exigência é cada vez maior.  

 

3.3.1 Organigrama 
 
 

Na figura 13 está apresentado o organigrama estrutural da Despomar. 

Embora durante o estágio só tenha exercido funções no departamento de 

marketing, consegui contactar com quase todos os departamentos o que fez 

com que ficasse com uma ideia geral do funcionamento interno da empresa. 

 

 

Figura 13 – Organigrama da Despomar 
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 No topo organizacional encontra-se a administração onde estão 

presentes os três gerentes referidos anteriormente, onde um apenas realiza 

funções administrativas, outro realiza funções de Diretor do ramo da 

distribuição e outro é o Diretor responsável pelo retalho. Os dois últimos são os 

designados responsáveis da Despomar e são eles que tomam as decisões 

finais de todos os assuntos. 

Na linha estrutural abaixo encontram-se todos os restantes 

departamentos, a saber:  

- O Departamento Comercial, composto por um Diretor e seis 

vendedores. Este departamento realiza funções a nível das vendas, 

negociações e interações com o cliente. Sendo a Despomar uma distribuidora 

de material desportivo tem de existir um departamento especializado em 

técnicas de venda deste material, o qual tem de estar perfeitamente ciente da 

concorrência existente e com noções das áreas de venda mais promissoras;  

- O Departamento Financeiro, composto por um Diretor financeiro, 

por um Diretor de contabilidade que conta com uma equipa de três membros e 

por um responsável pela auditoria. Este departamento está encarregue da 

gestão de investimentos, gestão do risco financeiro, da relação com os 

investidores e do controle de todas as contas internas da empresa; 

- O Departamento de Logística, composto por um Diretor, e por 

duas equipas, uma de 14 membros responsável pela secção da distribuição e 

expedição e outra de 8 membros responsável pela secção do retalho, 

etiquetagem (uma vez que é responsável por uma cadeia de lojas) e 

expedição. Este departamento está responsável pelo armazenamento, 

transporte, distribuição e gestão de todo produto que entra e sai do armazém; 

- O Departamento de Informática composto apenas por um 

elemento que está responsável pela informatização de toda a empresa, desde 

a simples criação de um email institucional até à resolução dos problema mais 

específicos desta área; 

- O Departamento de Compras composto por um Diretor e uma 

equipa de 2 membros, o qual está responsável pela aquisição de mercadoria 

na quantidade e com a qualidade certa. Tem também como função a procura 
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dos melhores e mais baratos serviços de transporte do material e por fim deve 

desenvolver e manter boas relações com os fornecedores; 

- O Departamento de Recursos Humanos, composto por 2 

membros responsáveis pelo recrutamento e seleção de pessoal qualificado, 

funções extremamente necessárias para o progresso de uma empresa.  

- O Departamento de Marketing, onde se realizaram as atividades 

descritas neste relatório, está especificado no subcapítulo “4.1 Integração na 

equipa de trabalho e na empresa”.      
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4. Realização da prática profissional 
 

 Neste capítulo está relatado como decorreu o estágio e todas as 

atividades que contam com a minha participação como estagiário. Este capítulo 

é de extrema importância para os elementos externos que irão ler este 

relatório, apesar de não poder ser considerado como elemento único de 

avaliação uma vez que nem tudo o que foi vivido e experienciado é possível 

transcrever por palavras.  

Este capítulo estará dividido para facilitar a compreensão e de forma a 

conseguir relatar e transpor, agora para o papel, aquilo que foi vivenciado 

tendo como base o plano de estágio já apresentado anteriormente. Uma vez 

que este plano inicial sofreu alterações é aqui apresentado de seguida (quadro 

2) o cronograma das atividades desenvolvidas. 

 

Quadro 2: Cronograma das atividades desenvolvidas 

2013 2014 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Integração no meio envolvente 

Sessão 
fotográfica 

 
Sessão 

fotográfica 
 

EDP Cascais Girl 
Pro 13 

 

Team manager: Element, Screw, Plan B, Ericeira Surf & Skate 

Aulas de skate 

 Cascais 
Billabong Pro 

Element Skate 
Ramp Demo 

 

Primeiro vídeo 
promocional da 

Plan B 
  

 
Gestor de Redes Sociais (facebook e instagram) 

Campeonato Levi’s Skateboarding 

 Planeamento para 2014  
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2013 2014 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

 

Sessão de 
Autógrafos 
com a team 

Element 

 

Game of Skate Ericeira Surf 
& Skate Braga 

 

 

Formação de Skate 

Apoio do 
campeonato 

de 
beneficência 

 

Reuniões  

 

No quadro 2 encontram-se expostas todas as atividades onde estive 

presente. Em alguns casos tive papel ativo na organização e na elaboração 

das atividades, noutros momentos apenas foi me requisitada a presença no 

sentido de conseguir adquirir novos conhecimentos e vivenciar novas 

experiências.  

Por isto, este capítulo será dividido em cinco subcapítulos que passo a 

enunciar: subcapítulo 4.1 foca-se na integração na equipa de trabalho e na 

empresa, ou seja a primeira impressão; subcapítulo 4.2 está relacionado com 

as atividades desenvolvidas diariamente, ou seja, contém não só as atividades 

que tinha de realizar todos os dias (gestão das redes sociais e da realização do 

papel de team manager) como também atividades de familiarização com os 

membros e métodos de trabalho do meu gabinete e da empresa, sessões 

fotográficas, acompanhamento dos processos finais dos campeonatos de surf 

feminino e masculino e ainda são apresentados alguns dos temas debatidos 

nas reuniões em que estive presente. O subcapítulo 4.3 é dedicado ao 

planeamento para 2014, ou seja, será apresentado um plano de atividades 

para 2014 das marcas com que estava a trabalhar. No subcapítulo 4.4 serão 

apresentados os eventos elaborados e/ou desenvolvidos por mim. Na minha 

opinião este é o subcapítulo mais importante uma vez que todas estas 

atividades foram da minha responsabilidade, podendo desenvolve-las à minha 
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maneira, deixando assim a minha marca pessoal. O último subcapítulo 4.5 é 

sobre a formação de skate que eu lecionei aos funcionários das várias Ericeira 

Surf & Skate. 

 

4.1 Integração na equipa de trabalho e na empresa 
 

 No dia 30 de setembro fui conhecer as instalações onde ia realizar o 

estágio durante 5 meses. Fui recebido pelo diretor de marketing Rodrigo 

Pimentão, o qual realizou comigo uma visita guiada por todos os 

departamentos existentes na Despomar e ao mesmo tempo foi-me 

apresentando aos funcionários desta. 

 Inicialmente encontrava-me focado em estabelecer um bom 

relacionamento com as pessoas do departamento de marketing pois era neste 

departamento que ia desenvolver o meu trabalho de estagiário e aprender 

algumas capacidades de gestor desportivo e quando o espírito de equipa é 

verdadeiro, quando as pessoas gostam uma das outras ou quando o ambiente 

na empresa é solidário e acolhedor as atividades são desenvolvidas mais 

facilmente e os objetivos são cumpridos sem estar presente o sentimento de ir 

contrariado para o local de trabalho. 

 O primeiro contacto com os colegas de trabalho foi bastante positivo. No 

departamento trabalhavam sete pessoas, o Rodrigo Pimentão Diretor de 

marketing responsável pela distribuição, o Pedro Dias Diretor de marketing 

responsável pelo retalho, Nuno Leitão, web designer, Marina Santos e Rita 

Brilhante responsáveis pela comunicação e Carina Fernandes e Susana 

Amorim vitrinistas responsáveis pelo merchandising das Ericeiras Surf & Skate. 

Neste departamento todos trabalhávamos em conjunto em prol de um 

melhor resultado, contudo cada um tinha de estar ciente das suas funções. 

Existia uma constante comunicação entre os elementos da equipa uma vez 

que os projetos devem passar por todos os elementos do departamento pois 

cada um tem a sua função especifica para realizar. Por exemplo o Rodrigo fez 

um estudo de vendas sobre a marca Element em Portugal e descobriu que as 

vendas no Porto não estavam a ocorrer tão bem como em Lisboa e para 
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contornar a situação decidiu promover a marca de maneira a que esta se 

tornasse desejada pelo público-alvo e consiguisse ganhar algum destaque na 

cidade do Porto fazendo com que as vendas subissem. Neste sentido o 

Rodrigo, como Diretor, tem de ter uma vertente criativa, uma vez que tem de 

descobrir uma forma que chamar a atenção do cliente. O método utilizado, uma 

vez que a Element é uma marca de skate e os clientes da marca são na sua 

maioria skaters, foi encontrar uma pessoa que tivesse algum destaque nessa 

cidade para que fosse representante da marca, ou seja, essa pessoa passava 

a utilizar gratuitamente e exclusivamente a Element com o intuito de atingir os 

seus fãs e seguidores de maneira a que estes sentissem necessidade de 

adquirir o mesmo, aumentando assim o número de vendas. Depois de 

escolhida a pessoa mais indicada é necessário traçar um plano de 

comunicação que interaja com o publico pretendido e, é nesta altura que o 

projeto é transferido para a equipa de comunicação que saberá utilizar os 

meios e os métodos necessários para esse fim. Por norma deve existir uma 

ligação forte entre esta equipa e o Web designer, pois para promover a 

mensagem de forma mais atrativa o Web designer deve estar em sintonia com 

o texto criado pela equipa de comunicação. Outro exemplo tem a ver com a 

intenção de criar desejos aos nossos clientes. O Pedro, responsável pelo 

marketing das Ericeira Surf & Skate, quer que haja uma ligação forte entre a 

loja e o cliente e procura que a loja tenha um ambiente familiar e acolhedor, 

desta maneira percebeu que era necessário um trabalho especializado em 

merchandising que segundo Blessa (s.d.) consiste na “... técnica, ação ou 

material promocional usado no ponto de venda que proporcione informação e 

melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar 

e influenciar as decisões de compra dos consumidores”. 

  Para além de conhecer o Rodrigo e a Rita há já alguns anos (pois 

ambos praticam skate), todo o departamento era jovem e de faixas etárias 

semelhantes com interesse nos desportos radicais, o que facilitou bastante a 

minha integração no grupo, pois desde logo me identifiquei de certa forma com 

eles, com os seus estilos, mentalidades, gostos e ideias. 
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 Tal como já foi possível de verificar pela análise do plano de estágio que 

foi apresentado no capítulo 1.2, esta primeira fase de adaptação não foi longa 

tendo apenas sido necessária a familiarização com os procedimentos da 

empresa. 

 

4.2 Atividades diárias  
 

4.2.1 Atividades de comunicação e publicidade  
 
 

4.2.1.1 Sessões fotográficas 

 

1ª Sessão 

 

No dia 1 de outubro foi-me solicitado a participação na sessão 

fotográfica para a coleção de outono/ inverno 2013/2014 da Ericeira Surf & 

Skate, a qual decorreu em Lisboa, no Home Lisbon Hostel, um espaço muito 

acolhedor e moderno. Contou com a presença das duas vitrinistas referidas 

anteriormente, Carina e Susana, com a designer das roupas da marca da 

Ericeira Surf & Skate, Filipa, com uma maquilhadora, com o fotógrafo Carlos 

Pinto e com dois modelos, um masculino e outro feminino.  

A integração no grupo foi imediata, apesar desta equipa trabalhar já a 

algum tempo foram todos muito acessíveis e simpáticos, fazendo com que me 

sentisse parte da equipa e da “família” já ali desenvolvida entre eles. Apesar de 

não me terem diretamente informado da importância ou necessidade da minha 

presença na sessão, acredito que tenha sido com o objetivo de conhecer 

melhor alguns dos membros do gabinete de marketing e aprender como 

decorre todo um projeto fotográfico da marca. 

 A minha responsabilidade naquele dia era a de realizar uma “reportagem 

de vídeo”, para no final ser produzido um vídeo promocional que revelasse 

alguns detalhes do decorrer da produção fotográfica desta coleção, no sentido 

de “desvendar” alguns dos mistérios escondidos para o público e tornar a 

marca Ericeira Surf & Skate algo mais familiar e mais próximo do cliente. Estes 

vídeos são posteriormente colocados nas nossas redes sociais (tumbler, 
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facebook, instagram), conseguindo atingir milhares de seguidores aproximando 

a empresa ao cliente. A edição destes pequenos vídeos é, portanto, uma tarefa 

fundamental para se alcançar este objetivo. Houve alguns contratempos 

durante a sessão, mas o resultado final acabou por ficar bastante bom, o que 

agradou aos nossos chefes. De seguida apresento duas das fotografias 

(figuras 14 e 15) tiradas nessa sessão como demonstração dos resultados 

obtidos pela equipa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

    Figura 14 – Catálogo coleção ESS                                   Figura 15 – Catálogo coleção ESS                                                                                                 

outono/ inverno                                                                   outono/ inverno         

 

“Ao longo do seu percurso, a Ericeira Surf & Skate tem-se esforçado por 

transmitir o conceito de harmonia entre a natureza e o meio urbano, com 

inspiração na dinâmica e estilos de vida do Surf, Skate e Snowboard. Essa 

inspiração reflete-se particularmente no ambiente das lojas e no endorsement 

de alguns dos melhores surfistas e skaters nacionias” (Ericeira, 2014). 

 No link apresentado de seguida encontra-se o catálogo de fotografias e 

uma pequena descrição do objetivo pretendido pela Ericeira Surf & Skate para 

esta coleção acima apresentada: 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151995449941609.1073741841

.76393196608&type=1. 

 

2ª Sessão 

 

A segunda sessão foi realizada em fevereiro e veio com o objetivo de 

apresentar a coleção de primavera/ verão 2014. Segundo um elemento da 

Ericeira Surf & Skate, seria uma coleção “inspirada pelas atividades ao ar livre, 

tão típicas dos dias cada vez maiores. Os padrões são fortes e uma grande 

tendência: hippies, tribais e florais são o mote das coleções. Os cortes 

arrojados e as cores néon vão fazer furor enquanto os tecidos se querem cada 

vez mais leves e fluídos. Explosões de cores vivas fazem a paleta deste verão”. 

A sessão decorreu na Quinta do Dagaio, na Ericeira e contou com a 

presença de quatro modelos, dois masculinos e dois femininos, o fotógrafo 

Carlos Pinto, a maquilhadora, as duas raparigas responsáveis pela 

comunicação do departamento de marketing, Sofia Filipe e Marina Santos e 

por último a vitrinista Susana. A minha função acabou por ser a mesma da 

primeira sessão, filmar toda a produção fotográfica para mais tarde ser 

realizado o tal vídeo promocional. 

 Apesar do frio e da chuva, o sol acabou por brilhar permitindo o alcance 

de boas fotografias para o catálogo. Visto ser para a coleção primavera/ verão 

as modelos encontravam-se, em pleno mês de fevereiro, em bikini e roupas 

“reduzidas”, tal como podemos ver nas figuras 16, 17 e 18, ou no link transcrito 

de seguida: 

http://issuu.com/ericeirasurfskate/docs/ess_spring_summer_2014_catalogo/21?

e=11580590%2F7467213 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151995449941609.1073741841.76393196608&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151995449941609.1073741841.76393196608&type=1
http://issuu.com/ericeirasurfskate/docs/ess_spring_summer_2014_catalogo/21?e=11580590%2F7467213
http://issuu.com/ericeirasurfskate/docs/ess_spring_summer_2014_catalogo/21?e=11580590%2F7467213
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Figura 16 – Catálogo coleção ESS primavera/ verão 

 
 

Imagem 17 – Catálogo coleção ESS primavera/ verão 

 



 49 

Figura 18 – Catálogo coleção ESS primavera/ verão 

 

4.2.1.2 Redes sociais 

 

Sem dúvida nenhuma que uma das maiores vantagens das redes 

sociais, como facebook, o twitter, o instagram entre outros é a comunicação 

instantânea que elas oferecem. Por exemplo, com estes serviços é possível 

compartilhar conhecimentos, notícias e acontecimentos que ocorrem no outro 

lado do mundo sem custo algum e com um tempo reduzido de diferença entre 

o acontecimento e a leitura ou visualização da notícia na rede social. 

 Hoje em dia, raras são as pessoas que não se encontram conectadas 

com o mundo através das redes sociais, e a verdade é que as redes sociais 

representam um poderoso meio de comunicação que permite às marcas 

estarem mais perto dos seus públicos facilitando a interação com os mesmos. 

 É necessário perceber as principais vantagens e desvantagens da 

utilização de redes sociais, para que quando houver utilização das mesmas 

para campanhas digitais, estejamos completamente cientes de quais são as 

melhores e mais seguras formas de utilização das mesmas, bem como, 
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cuidados a ter e precauções a tomar. Por exemplo, uma estratégia mal 

executada nas redes sociais pode facilmente colocar-nos em desvantagem em 

relação a um concorrente que se pode eventualmente transformar viral e 

prejudicar a nossa reputação como foi por exemplo o caso da campanha anti 

Ronaldo da Pepsi. Com o objetivo de obter as vantagens completas das redes 

sociais, é necessário entender como estas funcionam, quando e como será 

mais vantajoso utilizá-las, ou seja, é importante saber entre outros qual o nosso 

público-alvo, quais os períodos mais afluentes e quais são os conteúdos 

relevantes. 

 Ao usar as redes sociais para a promoção de produtos ou serviços de 

marketing, estas podem, facilmente, ajudar a criar estratégias e campanhas 

rentáveis que podem eventualmente criar resultados favoráveis. As redes 

sociais têm também o poder de unir pessoas, especialmente quando falamos 

em causas sociais e humanitárias relacionadas com campanhas ou ideias, 

permitindo que pessoas de diferentes localizações geográficas se juntem num 

único sítio comum e expressem as suas opiniões e pontos de vista. Estas 

podem ainda servir de incentivo ou ponto de partida quando se procura atrair a 

atenção do utilizador para um determinado produto ou serviço e podem ser 

utilizadas para fidelizar consumidores, criando relações de longo prazo, através 

da aproximação com os mesmos. 

 Sendo a Despomar uma empresa completamente atualizada, e de plena 

consciência da importância da utilização das redes sociais como estratégia de 

marketing, conta com a presença das suas marcas no facebook, tumblr e 

instagram. A responsável por este trabalho era a Rita Brilhante, que entrou em 

licença de parto passados alguns dias do início do meu estágio na Despomar. 

Antes da sua saída ela informou-me de alguns aspetos que deveria ter em 

atenção caso ficasse responsável por alguma página web. Durante esses dias 

fui prestando atenção ao seu trabalho e no dia 30 de outubro fiquei 

responsável pela colocação de informação sobre skate em 3 páginas do 

facebook, Element Portugal, RVCA Portugal e Nixon Portugal. No dia 1 de 

novembro entrou uma estagiária, Sofia Filipe, para substituir a Rita e desta 
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forma a Sofia também ficava responsável pelas mesmas páginas de facebook, 

obrigando-nos a trabalhar em conjunto para tudo correr bem. 

 O primeiro aspeto que tentei melhorar foi a interação dos patrocinados 

com os fãs. É fundamental que haja informação e conteúdo constante dos 

patrocinados, pois eles são uma grande fonte de promoção e divulgação da 

marca. O segundo aspeto a melhorar foi a colocação de informações sobre as 

marcas a nível internacional, pois existem inúmeros sites que partilham 

milhares de vídeos semanalmente dos melhores skaters mundiais, dos quais 

muitos são patrocinados pelas marcas internacionais que a Despomar 

representa em Portugal, o que nos obriga a fazer pesquisas diárias com o 

intuito de saber se existem vídeos ou informações desses skaters para partilhar 

nas nossas páginas. 

 Hoje em dia as pessoas gostam de ter “informação fácil”, isto é, não 

gostam de pesquisar muito pela informação e caso haja um local onde possam 

encontrar toda a informação “num só clique”, desde os vídeos dos skaters, às 

novas coleções de roupa, vão começar a frequentar diariamente esses locais 

acabando por ficar fidelizados a eles, e este é também um ponto importante 

que tivemos de trabalhar para aumentar o acesso por parte de toda a gente às 

nossas páginas. 

 No dia 8 de Novembro, com todos os fatores antes descritos em mente, 

sugeri que criássemos uma página de facebook para a Screw Skateboards. 

Hoje a página conta com 1158 gostos e está em pleno crescimento, dando 

uma boa imagem à marca e uma nova forma de promoção da mesma. 

 No final do mês de novembro eu e a Sofia tivemos uma reunião com os 

chefes do departamento pois estavam muito satisfeitos com o nosso trabalho 

no facebook, mais especificamente nas páginas da RVCA Portugal e da Nixon 

Portugal, que até então estavam a ter pouca adesão por parte das pessoas. 

Por sua vez outras páginas de facebook como é o caso da Element Portugal e 

da Ericeira Surf & Skate mantiveram o crescimento regular.  

As imagens seguintes mostram as variações positivas que as páginas 

de facebook da Element Portugal, RVCA Portugal e Nixon Portugal obtiveram 

com o nosso trabalho de gestores de facebook. 
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Figura 19 – Estatistica da página de facebook da RVCA Portugal relativa ao número de gostos 
durante os meses de agosto a abril. 

 

 

Como podemos verificar na figura 19, devido à partilha e dinamização da 

página realizada por mim e pela Sofia, no mês de novembro houve um 

aumento de 300 gostos num curtíssimo período de tempo e uma contínua 

evoluação bastante significativa no número de gostos na página de facebook 

da RVCA Portugal. 
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Figura 20 – Estatistica da página de facebook da RVCA Portugal relativa ao alcance da 
publicação durante os meses de julho a abril  

 

 

 

A figura 20 já é relativa ao alcance que uma publicação pode ter, ou 

seja, é o número de pessoas que vêem as informações que são publicadas na 

página. A partir do final outubro conseguimos detetar que o alcance entre 150 a 

200 pessoas tornou-se mais constante e que em março conseguimos obter um 

pico de quase 250 pessoas.  
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Figura 21 – Estatistica da página de facebook da Nixon Portugal relativa ao número de gostos 
durante os meses de agosto a abril 

 

 

Da mesma forma que na figura 19, na figura 21 também podemos 

verificar o grande aumento do número de gostos que decorreu a partir do mês 

de novembro. Conseguimos angariar por volta dos 400 gostos numa semana e 

manter um crescimento significativo durante os seguintes meses. 
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 Figura 22 – Estatistica da página de facebook da Nixon Portugal relativa ao alcance das 
publicações durante os meses de agosto a abril 

 

  

Na figura 22, durante os mês de novembro conseguimos manter um 

alcance bastante regular de aproximadamente 400 pessoas e com um pico de 

alcance de 900 pessoas. Nos restantes meses, apesar de ter sido pouco 

regular, conseguimos melhorar o alcance, pois durante os meses de agosto e 

outubro só existiram 3 publicações que alcançaram perto das 200 pessoas 

enquanto que durante janeiro a março houve 7 publicações que alcaçaram 

perto das 200 pessoas, o que mostra uma evolução positiva.   
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Figura 23 – Estatistica da página de facebook da Element Portugal relativa ao número de 
gostos durante os meses de agosto a fevereiro 

 

  

Tal como foi descrito anteriormente, podemos verificar na figura 23 o 

crescimento regular do número de gostos na página da Element Portugal. 

Sendo esta uma marca muito forte no nosso mercado, a preocupação de ter 

uma página sempre atualizada esteve sempre presente, desta forma tornou-se 

dificil melhora-la, daí a nossa única preocupação foi manter o bom trabalho.  

 

4.2.2 Campeonatos de Surf  
 

  

A minha entrada para a Despomar coincidiu com uma altura bastante 

complicada e atarefada pois estavam prestes a acontecer grandes eventos 

organizados por esta empresa, tais como: o Campeonato Mundial Feminino de 

Surf que ia decorrer de 3 a 7 de outubro em Carcavelos e o Cascais Billabong 

Pro de 21 a 27 de outubro.  

Este foram os dois maiores eventos organizados, no ano de 2013, pela 

Despomar, e infelizmente não tive oportunidade de participar na sua 

organização, pois isto foi um trabalho que se iniciou em agosto desse ano e 

que necessitou de muita experiência por parte de toda a equipa organizadora 

para que decorresse tudo na perfeição. 
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A imagem de “marca”, ou seja, aquela mais vista em placards, panfletos, 

cartazes, outdoors, entre outros, do primeiro evento mencionado anteriormente 

foi a seguinte (figura 24): 

 

Figura 24 – Cartaz do EDP Cascais Girls Pro 13 

  

A etapa EDP Cascais Girls Pro 13 presented by Billabong é a última 

prova do circuito mundial de surf feminino (o qual é constituído por 8 etapas) o 

que aumenta as expectativas das surfistas, da organização e do público para 

esta etapa uma vez que o palco de coroação da campeã mundial de surf 

feminino é pela primeira vez em Cascais. Na corrida pela luta do título mundial 

estavam as surfistas Carissa Moore, Tyler Wright, Courtney Conlogue e Sally 

Fitzgibbons. 

 Segundo afirma Paulo Martins, Diretor geral da Billabong Portugal (cit. 

por Beachcam, 2013b) “Depois de três anos de ausência do Women’s World 

Tour no nosso país, sentimo-nos privilegiados por fazer parte do regresso da 

elite do surf mundial feminino a Portugal. Para além de esta ser uma 

oportunidade ímpar de retribuição ao mercado do surf nacional, a Billabong 

está, há quase uma década, ligada aos maiores eventos de surf feminino 

organizados em Portugal. Na nossa perspetiva, esta é a melhor forma de dar 

continuidade a essa ligação, patrocinando pela primeira vez uma etapa do 

Women’s World Tour em Portugal.” 

 Como estagiário tive o privilégio de poder acompanhar o Rodrigo, um 

dos organizadores do evento e meu orientador, durante os dois últimos dias de 

preparativos. Apenas consegui ficar com uma ideia muito geral do que era 
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necessário ter para uma organização de um evento destas proporções. 

Segundo o Rodrigo uma boa lista de contactos consegue resolver inúmeros 

problemas, pois a aparição de problemas é uma constante e temos de 

conseguir estar sempre prontos para tudo o que possa acontecer. 

Pessoalmente penso que a experiência e a bagagem adquirida com a 

constante presença neste tipo de eventos pode também ser um fator crucial na 

sua organização bem como uma enorme capacidade de improviso para sermos 

capazes de, quando deparados com um problema, conseguir contornar aquilo 

que se opõe à realização do evento através dos materiais e pessoas 

disponíveis bem como alguma criatividade.  

Dia 2 de outubro participei nos últimos preparativos da loja Ericeira Surf 

& Skate pré-montada na praia de Carcavelos (figura 25), que ia usufruir de 

algumas atividades durante este campeonato, tal como sessões de autógrafos 

com as melhores surfistas mundiais, happy hours com descontos exclusivos de 

20% nos artigos da loja e por fim uma passagem de modelos com a coleção 

primavera verão 2014 da Billabong, com a participação exclusiva de socialites 

e pessoas mediáticas como a Carolina Patrocínio, a Merche Romero, a 

Vanessa Martins, entre outras figuras públicas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Loja ESS pré-montada na praia de Carcavelos  
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Tive também a oportunidade de estar presente na conferência de 

imprensa do “EDP Cascais Girls Pro 13” que contou com a presença do 

presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, um elemento da 

organização, Francisco Spínola, Ana Sofia Vinhas, representante da EDP 

patrocinadora do evento, o Diretor de marketing da Despomar, Rodrigo 

Pimentão e as 4 melhores surfistas do mundo.  

Para anunciar, informar e cativar as pessoas para a participação na 

competição foi produzido um teaser que transmite as informações mais 

importantes deste evento, o qual é possível de ser visualizado através do 

seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=7RuCvMnQpXc. Por sua vez, 

neste link (http://www.aspeurope.com/edpcascais/) podia-se assistir à 

competição em direto e a toda a informação da prova e dos participantes. O 

evento terminou com a vitória de Carissa Moore que se tornou bicampeã 

mundial da modalidade. 

 No fim de semana seguinte de 12 e 13 de outubro não houve 

campeonato, contudo a loja da Ericeira Surf & Skate, na praia de Carcavelos, 

continuou a funcionar e para haver alguma atividade durante esses dias surgiu 

a ideia de alguém lecionar aulas de skate gratuitas na parte da tarde. Sugeri o 

meu nome para realizar esse trabalho para demonstrar que estava disposto a 

ajudar e a contribuir para um melhor funcionamento da loja. Tendo em conta 

que para as aulas de skate era necessário ter equipamento e a Despomar não 

dispunha de material usado foi estabelecida uma parceria entre a Despomar e 

o Bana skateshop, uma loja de skate em Carcavelos. Esta parceria entrou em 

ação sem qualquer problema, e no sábado de manha foram-se buscar 3 skates 

e 3 capacetes. Não ia ser necessário mais material uma vez que as aulas iam 

decorrer numa rampa da marca Element previamente montada na praia junto à 

loja.  

Caso os skaters fossem iniciantes teriam de ser acompanhados por mim 

durante todo o tempo de experimentação daí a existência de apenas 3 skates 

para que fosse possível o acompanhamento de todos os interessados. 

 O tempo não estava perfeito mas foi possível a realização de aulas entre 

as 15h e as 17h de sábado e domingo. Apesar da pouca divulgação nos meios 

https://www.youtube.com/watch?v=7RuCvMnQpXc
http://www.aspeurope.com/edpcascais/
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de comunicação, houve alguns clientes que quiserem experimentar e as aulas 

decorreram sem qualquer incidente ou problema. 

 É possível demonstrar o local onde foram realizadas as aulas através 

das figuras 26 e 27. 

Figura 26 – Local das aulas de skate 

 

Na figura 27  é possivel ver alguns alunos, uns devidamente equipados 

com capacetes e joalheiras, enquanto outros que já eram praticantes da 

modalidade encontravam-se com os seu skates. 
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Figura 27 – Aulas de skate 

 

   O segundo evento referido no início deste subcapítulo, o Cascais 

Billabong Pro, estava a aproximar-se. Ao contrário do evento da etapa mundial 

feminina, estaria a decorrer ao mesmo tempo o campeonato de surf e as 

demonstrações de skate na rampa Element, já mencionada nas páginas 

anteriores e demonstrada na figura 26 e 27, com skaters convidados e com a 

equipa Element nacional (programação e elaboração, pela qual estive 

responsável e que será descrita no subcapítulo designado por “Eventos 

desportivos organizados e/ou desenvolvidos por mim”).  

Nessa noite ocorreu também o espetáculo “Moche Tony Hawk & Friends 

Show”, num recinto localizado perto da praia que contou no seu interior com 

uma tenda Element onde existiu um sorteio em forma de roleta com uma lista 

de manobras de skate onde o participante rodava a roleta e tinha de realizar a 

manobra indicada na roleta para ganhar um prémio. 

  

Dia 22 de outubro deu-se então início ao Cascais Billabong Pro que já 

tinha divulgado o teaser do evento uns dias antes e que é possível ser 

visualizado através do link: http://www.youtube.com/watch?v=3iipn_peHtw. 

http://www.youtube.com/watch?v=3iipn_peHtw
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 A imagem presente em todas as redes sociais, cartazes, placards, 

outdoors, flyers ou qualquer outra forma de publicidade era a seguinte (figura 

28):  

Figura 28 – Cartaz Cascais Billabong Pro 

 

 “Para a Billabong é um privilégio voltar a fazer parte de um evento de 

graduação máxima do circuito mundial de qualificação em Portugal, ainda mais 

sendo o último de um conjunto de eventos que tem mantido a elite do surf 

mundial e o foco do surf internacional no nosso país durante quase 2 meses. O 

Cascais Billabong Pro é a última oportunidade, em 2013, para o público e 

surfistas portugueses terem contacto direto com alguns dos melhores surfistas 

do mundo. Esperamos que estes momentos possam contribuir para o 

desenvolvimento do surf nacional, tanto pelo estímulo que dão à nova geração 

de surfistas, como pela enorme visibilidade que dão ao estilo de vida do surf 

junto do público em geral”, afirmou Rodrigo Pimentão, Diretor de marketing da 

Despomar (cit. por Beachcam, 2013a). 

 O evento decorreu conforme as expectativas, tendo grande impacto e 

obtendo um enorme sucesso no que toca a número de espectadores, 

organizadores, fãs e atletas presentes no dia do campeonato. A nível 

desportivo este campeonato terminou com a vitória do Francês Jeremy Flores. 

No link apresentado de seguida é possível encontrar os melhores momentos 

do evento: 

http://www.youtube.com/watch?v=ClidlHyYMbM&feature=player_embedded. 

http://www.youtube.com/watch?v=ClidlHyYMbM&feature=player_embedded
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4.2.3 Team manager 

 

 Para a promoção de uma marca é muito habitual a utilização do 

patrocínio, ou seja, a marca procura os seus embaixadores que normalmente 

são figuras públicas devido ao grande volume de pessoas que estes atraem, 

para que estes dêem a cara por ela em troca de um contrato profissional ou 

amador. No caso do desporto, as marcas costumam ter um team manager, que 

como o próprio nome indica, é o gestor da equipa e tem como função gerir, da 

melhor forma, a equipa que este construir, de acordo com os objetivos e 

finalidades que a marca pretende atingir. 

 Todas as marcas têm a sua própria imagem, os seus objetivos e os seus 

valores, desta maneira é preciso ter muita atenção quem escolhemos para ser 

embaixador ou patrocinado pela marca, pois essa pessoa vai carregar e dar um 

rosto a todos esses valores ligados que se querem diretamente e 

inequivocamente relacionados com a marca. 

 De um modo geral as pessoas pensam que para criar uma equipa é 

apenas necessário escolher os melhores atletas, pois são esses que vão trazer 

melhor proveito para a marca, o que nem sempre é verdade. Como disse 

antes, pode existir um atleta com resultados incríveis e conhecido em qualquer 

parte do mundo, mas se este não se enquadrar com os “pré-requisitos” da 

marca não faz sentido torná-lo embaixador ou representante da marca, pois vai 

dar uma imagem errada da mesma, o que pode ser suficiente para que essa 

imagem não perdure e não tenha bons resultados no mercado onde atua.  

 Outro aspeto que também restringe a escolha de embaixadores tem a 

ver com o aspeto comercial, isto é, as marcas têm como objetivo vender o seu 

produto e para isso é necessário criar ligações com clientes, realizar eventos, 

fazer promoções, apoiar/patrocinar, entre outros. Portanto se num certo local a 

marca estiver com as vendas em baixo, uma boa maneira de ajudar a elevar e 

a promover a marca é patrocinar uma pessoa desse local (cidade) que se 

enquadre na marca e que seja um bom atleta pois sendo ele uma figura de 

destaque e acarinhada nessa comunidade vai fazer com que os seus fãs 

também utilizem e comprem o produto usado por essa pessoa.   
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 O sonho de um team manager deveria ser apenas em preocupar-se em 

escolher os atletas que ele gosta e geri-los à sua maneira, mas infelizmente 

tem de se preocupar com muitos mais fatores, como a imagem, a 

personalidade, o empenho, as competências técnicas e ainda o aspeto 

comercial referido anteriormente.  

Construída a equipa é necessário criar um bom relacionamento entre 

todos, ter um contacto regular com os elementos da mesma para que estes 

sintam que há preocupação com eles e com o futuro, saber quais são os 

contratos de patrocínio e as suas especificidades e ainda conseguir realizar 

eventos onde haja a participação da equipa, como demonstrações, 

campeonatos, convívios e viagens.  

Infelizmente o mercado financeiro do skate em Portugal ainda é muito 

reduzido o que muitas vezes não permite às marcas pagar um “ordenado” 

mensal aos skaters sendo este substituído por material técnico e vestuário. 

 Contudo, e uma vez que a Despomar é a maior empresa em Portugal de 

distribuição e retalho no mercado do skate e surf, as condições dos 

patrocinados são bastante melhores em relação a outras empresas do mesmo 

setor. 

 Com a minha entrada para a Despomar fiquei responsável por este 

cargo, de gestor de equipas, nas marcas de skate representadas por esta 

empresa, como é o caso da Element, Screw, Plan B e Ericeira Surf & Skate. 

 A equipa da Element era constituída por 4 skaters: Ruben Rodrigues, 

Ruben Gamito, Tiago Lopes e Luís Coutinho, os três primeiros skaters do 

centro sul do país (Lisboa, Santo André e Lisboa, respetivamente) já fazem 

parte desta equipa há alguns anos, o Luís Coutinho, das Caldas da Rainha 

entrou apenas há 2 anos para a equipa. Destes quatro patrocinados, três 

recebem ordenado, material técnico e vestuário. O outro patrocinado apenas 

recebe material técnico e vestuário. 

 Enquanto o vestuário é escolhido duas vezes por ano, ou seja, 

respetivamente nas coleções de inverno e de verão, o material técnico é 

pedido ao gestor da equipa mensalmente.  
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A minha função foi a de controlar tudo o que eles pediam, verificar se 

existia o que eles queriam e reencaminhar o pedido para o armazém onde era 

embalado e enviado para as moradas respetivas. Sempre que era organizado 

algum evento, tinha de informá-los do que se ia suceder e pedir a sua presença 

e colaboração. Durante o evento propriamente dito devia ficar responsável 

desde o transporte às refeições de todos eles. Outra das minhas funções foi 

pedir constantemente pequenos vídeos de skate dos patrocinados para 

publicar na página de facebook da Element Portugal, pois na comunidade do 

skate isto é um tipo de informação muito procurado pelos seus fãs. 

 O mesmo se passava com o team da Screw Skateboards constituído por 

Raphael Castilho e Bruno Senra (Lisboa e Almada), com o team da Plan B 

constituído por Nuno Cardoso (Porto) e com o team da Ericeira Surf & Skate 

constituído por Aníbal Martins, Tiago Lopes, Bruno Senra e Afonso Nery 

(respetivamente de Lisboa, Lisboa, Almada e Lisboa). 

 Apesar da maioria do mercado estar focalizado principalmente em 

Lisboa, no Porto também encontramos muito bons skaters e muitos locais de 

venda dos produtos da Despomar, desta maneira faz todo o sentido apoiar 

mais pessoas do norte do país. Sendo eu natural do Porto e estando 

completamente ciente do que se passa na comunidade skater desta cidade, sei 

que algumas das marcas comercializadas pela Despomar são pouco visíveis 

para esta comunidade nortenha devido ao pouco apoio por parte das mesmas. 

Desta maneira apresentei aos responsáveis duas propostas para preencherem 

as equipas da Element e da Screw e promoverem as marcas no norte do país. 

 Para a Screw apresentei o Bernardo Lemos, um jovem de 19 anos 

proveniente do Porto que tem demonstrado inúmeras capacidades técnicas 

durante estes últimos anos (anexo 1). Para a equipa da Element a situação foi 

um bocado diferente porque apresentei a ideia de colocar mais uma pessoa na 

equipa devido a fraca promoção e venda desse produto no norte do país. A 

Despomar propôs a minha entrada na equipa (anexo 2). 

 Relativamente à Plan B apesar do orçamento ainda ser reduzido, 

apresentei a proposta de colocar mais uma pessoa na equipa pois apenas 

contava com um membro, o que na minha opinião não é suficiente para 
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trabalhar a marca. Inicialmente tudo indicava que iríamos colocar mais uma 

pessoa, desta vez de Lisboa, pois o Nuno era do Porto e assim conseguíamos 

atacar o mercado nos dois pontos mais forte do país, mas infelizmente houve 

grandes alterações internacionais na marca, deixando de existir o distribuidor 

europeu para ficar tudo centralizado nos E.U.A. Esta mudança abalou a 

organização da marca de tal forma que até foi colocada a hipótese de terminar 

a distribuição desta por parte da Despomar. No entanto a distribuição manteve-

se mas, devido a estas alterações, achamos melhor reestruturar o plano da 

marca para mais tarde voltarmos a ter a oportunidade financeira de poder 

investir na equipa de skate.  

 Trabalhar uma marca apenas com um skater é extremamente difícil, pois 

não é vantajoso para a marca ativar demonstrações e viagens só com um 

skater, nem motivante para este. No entanto já que estávamos a investir numa 

pessoa a marca tinha de obter proveito disso, caso contrário estávamos a 

perder dinheiro. O primeiro projeto que realizei com este skater foi a produção 

de um vídeo de skate que mostrasse as suas melhores manobras e a utilização 

do material técnico da Plan B. Este género de vídeos é a essência do skate. Os 

skaters trabalham durante anos para publicarem a chamada “vídeo parte”, que 

normalmente consiste num vídeo de 3 a 5 minutos com as melhores manobras. 

Os fãs esperam durante todo este tempo para poderem ver manobras nunca 

antes realizadas. Quando a “vídeo parte” é publicada nos websites de skate, ou 

em websites de venda como o itunes, normalmente existe um “boom” de 

partilhas online desse clip de vídeo, o que se transmite numa divulgação e 

promoção do skater e de todas as marcas que ele representa. O trabalho que 

fiz com o Nuno não foi a este nível, pois eu apenas estive 5 meses na 

Despomar o que não me permitia acompanhar todo o projeto. Para tal era 

necessário investir num Cameraman especializado em skate, num editor de 

vídeo e realizar algumas viagens para encontrar novos locais para andar de 

skate. Tudo isto demora tempo e o mais importante é preciso conciliar com a 

disponibilidade do skater e uma vez que este não recebe ordenado monetário, 

o que não lhe permite viver do skateboarding, não podemos exigir demasiado 

dele. Contudo os projetos têm de se desenvolver e a solução foi falar com o 
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Nuno perguntar se ele tinha algumas filmagens nunca antes utilizadas e se 

tinha a possibilidade de nos ceder. Como isto se verificou, apenas tivemos a 

necessidade de produzir a introdução do filme. 

 O vídeo (https://vimeo.com/78150207) esteve em todos os sites de skate 

nacional e hoje conta com 1752 visualizações, o resultado agradou bastante 

aos meus chefes e em especial ao Nuno. (anexo 3) 

  Relativamente à equipa de skate da Ericeira Surf & Skate e ao seu 

patrocínio, este funcionava duma maneira diferente, ou seja, estes skaters têm 

um valor que podem gastar durante um ano. Como o produto sai diretamente 

da loja e não do armazém, foi necessária a minha apresentação como 

responsável pela área do skate da Despomar aos gerentes  das 21. Desta 

maneira obtive a autorização necessária para permitir que um skater desta 

equipa pudesse levantar o material na própria loja. Criei um boa ligação com 

todos os patrocinados e no final do estágio fui elogiado por parte deles. Ainda 

fui confrontado pela comunidade skater (skaters, fotógrafos, meios de 

comunicação, etc) que estas equipas nunca antes tinham estado tão presentes 

e ativas, o que me deixou bastante satisfeito. 

 

4.2.4 Participação em equipas de trabalho 
 

 
 As reuniões em que participei foram sempre intradepartamentais, pois 

as restantes reuniões apenas eram com os chefes dos departamentos que, 

após reunião transmitiam a informação aos restantes membros do 

departamento. Normalmente as reuniões aconteciam após realização do 

evento, onde discutíamos os pontos fortes e os pontos fracos, os aspetos que 

tinham sido melhorados ou piorados em relação a eventos anteriores e aqueles 

que ainda tinham de ser alterados ou que deviam ser mantidos. 

 No final do ano fez-se um balanço global, para conseguirmos ter uma 

perspetiva se o ano foi positivo ou negativo, se as atividades desenvolvidas 

trouxeram resultados positivos ou negativos. É o momento para refazer 

estratégias, traçar novos caminhos e preparar o próximo ano. Como tal os 

chefes do meu departamento tiveram de mostrar os balanços anuais das 

https://vimeo.com/78150207
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atividades dos seus departamentos aos seus superiores, mas antes disso, 

fizeram a apresentação perante todos os membros do departamento para que 

pudéssemos comentar, discutir e ajudar a finalizar a apresentação da melhor 

maneira. 

 Outro aspeto importante do final do ano é o término dos contratos com 

os seus patrocinados, ou seja é altura de voltar a negociar os termos podendo 

haver melhores ou piores propostas dependendo do trabalho realizado por 

estes, o mesmo acontece com as revistas e os sites que fazem contratos 

anuais com as marcas. Estive presente em reuniões com os 3 representantes 

dos sites de skate português e da única revista portuguesa da modalidade. 

Esta reunião inicia-se com a apresentação de como sucedeu o ano transato 

onde nos mostraram a quantidade de seguidores que obtiveram, a quantidade 

de visualizações que conseguiram e os projetos que pensavam desenvolver no 

futuro, foram também apresentadas as novas tabelas de preços para cada tipo 

de publicidade e foram discutidas as vantagens que podiam vir a ter com a 

parceria. 

Uma vez que os orçamentos ainda não estavam delineados para 2014 

não foi possível, nesta reunião, dar uma resposta concreta sobre o interesse de 

parceria com qualquer tipo organização. Contudo ficamos com uma noção de 

como tinha corrido o ano e quais eram os próximos projetos para estes meios 

de comunicação, podendo assim refletir sobre qual seria o melhor método a 

utilizar no ano seguinte.     

 

4.3 Planeamento para 2014 
 

 Sendo a minha função gerir o panorama do skate na Despomar, foi me 

proposto elaborar um planeamento para 2014. Como não tive acesso a um 

orçamento, a minha primeira preocupação foi fazer um estudo acerca do 

género de eventos realizados pelas marcas em anos anteriores e dessa forma 

tentar estimar os valores que poderiam vir a ser gastos. 

 Cada marca tem as suas características e os seus objetivos, desta 

forma cada uma tem de ser trabalhada individualmente. Por exemplo, a 
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Element é uma marca de tábuas de skate da mesma forma que a Plan B o é, 

contudo, em Portugal, a Element é uma marca mais comercial produzindo um 

volume superior de vendas o que faz com que haja um maior budget para ser 

investido em eventos, patrocínios e campanhas. Outros exemplos mais 

problemáticos são os casos da Nixon e da RVCA, duas marcas que, por ainda 

não realizarem vendas suficientes, não produzem orçamento que permita o 

investimento promocional. 

 As marcas que a nível orçamental estavam capacitadas para investir em 

ações de divulgação e promoção eram: a Element, a Screw, a Ericeira Surf & 

Skate e possivelmente a Plan B. 

 Como referi anteriormente, para além de querer mostrar que era um 

gestor competente, queria também  demonstrar à comunidade skater que era 

possível transmitir a uma grande empresa a necessidade que hoje em dia 

existe em apostar e investir no skate nacional.  

Para haver divulgação do que se sucede no panorama do skate nacional 

é necessário a existência de meios de comunicação específicos da área, como 

sites e revistas, mas para tal as marcas precisam de os apoiar pois estes são 

sustentados pelas parcerias efetuadas com as mesmas.  

 Atualmente apenas existe uma revista de skate nacional, descrita no 

ponto 2.2.1 – Breve história do skateboard, chamada “Surge” muito 

conceituada pela comunidade skater, daí ter insistido num investimento por 

parte da Element, Ericeira Surf & Skate e Screw. Pois a existência de uma 

revista gratuita que é distribuída por todas as skateshops do país onde os fãs 

procuram os seus ídolos, os skaters procuram informação, os iniciantes 

procuram imagens que os cativem e as marcas são promovidas, são motivos 

suficientes para um bom investimento por parte das marcas. Com todos estes 

fundamentos, o investimento por parte da Element ficou assegurado, por sua 

vez as outras duas marcas ainda não tinham a certeza se existia orçamento 

para esse efeito. 

O mesmo sucedia em relação aos sites de skate nacional, “Skatebyte, 

Onsk8 e Surge skateboard”. A existência de três sites obriga-nos a optar pelo 

melhor, uma vez que não existe orçamento para todos. Neste sentido fui 
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obrigado a fazer uma pesquisa, para tentar perceber qual era o site com mais 

visualizações, o que interage mais com o público, o que coloca informação 

mais regular e pertinente, o que tem um design mais atualizado e o que tem 

melhor relação com os skaters. A conclusão a que cheguei é que nenhum dos 

três se consegue destacar, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, e 

neste sentido coube aos chefes decidir quais as vantagens e/ou desvantagens 

que são mais ou menos significativas. O responsável pela Ericeira Surf & Skate 

não se mostrou interessado por nenhum, o responsável pela Screw achou 

interessante a parceria com a Onsk8 e o responsável pela Element tentou 

negociar com os 3 sites, isto é, em vez de pagar um ordenado mensal apenas 

a um dos sites, pretendia realizar campanhas mensais alternando de site em 

site pagando o respetivo mes a cada site. 

 

4.3.1 Plan B 
 

A Plan B como já referi estava a passar por um momento debilitado o 

que não permitia grandes investimentos, de tal forma, foquei-me no principal 

evento que ia suceder internacionalmente, que era o lançamento do seu vídeo 

de skate. Este vídeo está a ser produzido desde o ultimo lançamento que foi o 

Super Future em 2008, ou seja, estes skaters estão há 6 anos a filmar para o 

filme que vai ser lançado este ano. Sendo uma das marcas com melhor equipa 

mundial, este vídeo está a criar expectativas por todo o mundo e acredito que  

será um vídeo que vai marcar a história do skate, por isso gostava de 

proporcionar a estreia do vídeo em Portugal. É muito costume das marcas 

fazer o chamado premier do filme pelas cidades mais importantes do skate, 

como é o caso de Nova York, Los Angeles, Barcelona, Paris, Berlim entre 

outras. Sendo nós uma empresa bem conceituada no estrangeiro e possuindo  

os direitos de distribuição desta marca, faz todo o sentido que também façamos 

um premier do filme. Este seria sem duvida o evento em que apostar, pois 

todos os skaters estão desejosos de o ver e é um evento que vai ser falado e 

divulgado durante bastante tempo, e desta maneira conseguiríamos atingir um 

grande número de pessoas. Com certeza as vendas vão aumentar com a 
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estreia deste filme, por isso é necessário saber aproveitar da melhor forma este 

momento.  

 

4.3.2 Screw Skateboards 
 

Uma das proposta para a Screw já foi apresentada neste relatório no 

ponto “4.2.3 - Team manager” que foi a necessidade de colocação de um 

skater nortenho na equipa desta marca, o que se sucedeu em fevereiro de 

2014. Como a marca é bastante recente achei que seria mais interessante 

participar e apoiar alguns eventos durante todo o ano, em vez de fazer um 

grande evento em que esta fosse o patrocinador principal, pois desta maneira 

as pessoas tinham um contacto constante com a marca e conseguíamos um 

trabalho continuo,  evitando um grande investimento que faria com que mais 

tarde não pudéssemos participar noutros eventos deixando a marca esquecida. 

O trabalho nas redes sociais, neste caso na página de facebook, tinha de ser 

mantido e sempre com a preocupação especial entre a interação dos skaters 

patrocinados com o publico alvo. 

  

4.3.3 Element Skateboards 
 

A Element é a marca mais forte de skate desta empresa e uma das de 

Portugal. É uma marca extremamente comercial que abrange não apenas a 

comunidade skater mas também a comunidade em geral. Neste momento a 

página de facebook conta com 14 617 fãs, o que é um número bastante 

positivo para uma marca no setor desportivo do mercado português. As vendas 

são bastante positivas permitindo apostar noutros setores como é o caso da 

equipa de skate, dos eventos e dos campeonatos. Relativamente à equipa de 

skate referi que era necessário a entrada de um skater nortenho para esta 

marca, como expliquei no ponto “4.2.3 - Team manager” neste relatório, o que 

aconteceu em fevereiro de 2014. O grande evento desta marca já estava 

planeado e agendado para abril, pois é um evento anual que se chama 

Element Make it Count que decorre por vários países da Europa, e permite aos 
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vencedores defender os seus países na final, que pela primeira vez se 

realizará no nosso país. Propus ainda que a equipa de skate fizesse uma 

viagem durante uma semana no mês de julho para realizar algumas 

demonstrações pelo país com o objetivo de promover a marca por novas 

regiões tentando angariar clientes e fãs. Para terminar o ano achei que seria 

interessante ativar um campeonato online o qual contaria com a presença dos 

cinco patrocinados da marca. O objetivo era cada um escolher a sua manobra 

preferida, filmá-la, colocar esse vídeo numa plataforma e quem quisesse 

participar teria de filmar a mesma manobra num lugar à sua escolha. O 

participante que conseguisse realizar a mesma manobra no local mais difícil 

ganhava prémios da marca Element. Este campeonato duraria por volta de 1 

mês, o que se traduzia num mês de divulgação continua para a marca. A ideia 

foi muito bem aceite por parte dos chefes e ficou agendado para setembro de 

2014. 

  

4.3.4 Ericeira Surf & Skate 
 

A Ericeira Surf & Skate começou por ser uma loja apenas de surf o que 

acabou por gerar alguma polémica na comunidade skater aquando da sua 

mudança para uma loja também de skate. Hoje em dia ainda são poucos os 

skaters que a intitulam como loja de skate e para combater isso é fundamental 

apostar e investir nos praticantes nacionais desta modalidade. Neste momento 

a loja conta com uma equipa constituída por quatro skaters e está pronta a 

apresentar novos formatos de campeonatos. Relativamente ao apoio aos 

meios de comunicação este seria essencial, pois quanto mais os skaters virem 

que esta loja está a apostar neste desporto, mais fácil será a sua integração. 

Uma viagem durante uma semana com a sua equipa de skate pelas principais 

cidades do país, onde se podem encontrar os principais skaters e os principais 

pontos de venda, também seria uma estratégia bastante promissora para 

ajudar na integração da loja nesta comunidade. Para terminar, visto que 

existem muitas Ericeira Surf & Skate e quase todas estão localizadas em 

centros comerciais, seria interessante escolher quatro estratégicas lojas (Vasco 
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da Gama, Norte Shopping, Fórum Sintra e Fórum Algarve) e fazer um 

campeonato de quatro etapas nas garagens dos centros comerciais. O nome 

do campeonato seria Car Park Tour, e decorreria uma etapa todos os meses 

durante quatro meses. O formato do campeonato seria com skaters 

convidados, estes simplesmente teriam de andar de skate nas rampas 

colocadas no parque de estacionamento, e quem concebesse as melhores 

manobras recebia um prémio em valor monetário. 

 Este planeamento foi apresentado aos chefes do departamento no dia 1 

de dezembro que ficaram muito satisfeitos com as minhas propostas, faltando 

agora a transmissão/discussão do mesmo com o departamento financeiro para 

perceber qual a viabilidade das atividades propostas. No inicio do ano de 2014 

soube quais foram as propostas aceites, estas foram a entrada dos skaters 

nortenhos para a equipa da Screw e da Element, todos os projetos 

anteriormente mencionados para a Element e para a Screw, o campeonato Car 

Park Tour e a proposta da realização do premier que fica apenas dependente 

da data de lançamento do mesmo. Em stand bye ficou apenas a viagem com a 

equipa de skate da Ericeira Surf & Skate.  

 

4.4 Eventos desportivos organizados e/ou desenvolvidos 
por mim 

 

4.4.1 Element Skate Ramp Demo  
 

O primeiro evento de que fiquei responsável, apesar de não ter sido da 

minha autoria, foi o Element Skate Ramp Demo, que consistia numa série de 

demonstrações de skate, numa rampa pré montada (a mesma utilizada nas 

aulas de skate em cima descritas) durante um período de tempo na praia de 

Carcavelos. Este evento estava introduzido no Cascais Billabong Pro, já 

anteriormente mencionado, e foi planeado pelo meu chefe, Rodrigo Pimentão, 

que me tornou responsável uma vez que necessitava de estar concentrado no 

grande evento de surf que iria decorrer no mesmo local e ao mesmo tempo.  



 74 

Toda a estrutura do evento já estava delineada, desde: local, data, 

horários, participantes, convidados e parcerias, de 24 a 26 de outubro as 

demonstrações iam decorrer das 16h às 18h e iam contar com a presença da 

equipa da Element Portugal, Ericeira Surf & Skate e de dois skaters 

internacionais, Phil Zwijsen da Bélgica e Dani Leon de Espanha.   

 Estas demonstrações de skate foram marcadas durante estes dias com 

um propósito. Uma vez que no último dia das demonstrações, dia 26, ia 

decorrer o evento da Moche que trazia a maior lenda do skate mundial, Tony 

Hawk, estas foram pensadas com o objetivo de introduzir este show e 

familiarizar os espectadores com a modalidade. Embora fossem da 

responsabilidade de organizações diferentes tudo se encontrava relacionado e 

interligado, começava-se o dia com a final de surf masculino na parte da 

manha, demonstração de skate na parte de tarde e Tony Hawk show à noite, 

desta forma tudo apontava para um dia memorável. 

 Como responsável pela parte das demonstrações de skate estava 

diretamente responsável por todos os convidados que as iriam realizar e, por 

isso, toda a programação e todos os horários necessários tiveram de ser 

transmitidos a estes com alguma antecedência para que pudessem 

comparecer ao evento. Com a vinda de dois convidados estrangeiros fiquei 

também encarregue pela marcação das suas estadias, refeições e transportes. 

Relativamente ao local escolhido para as estadias este foi o Carcavelos Beach 

Hotel uma vez que relativamente à relação entre o preço, o local e a qualidade 

era a melhor. 

 Apesar de toda a estratégia no planeamento deste evento, não houve 

grande divulgação. Uma vez que estava inserido no Cascais Billabong Pro 

publicitado em todos os meios de comunicação e redes sociais, na televisão 

existiram anúncios na fuel tv, na rtp 2 (a qual também transmitiu em direto o 

campeonato) e na sic radical, nos jornais, na rádio (megahits), no facebook, em 

sites de surf, entre outros. A única divulgação que houve acerca das 

demonstrações foi então na página de facebook da Element Portugal e nos três 

sites de skate nacionais, Surge skateboards, Onsk8 e Skatebyte. 
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 Infelizmente não tivemos sorte com a meteorologia e choveu nos dois 

primeiros dias. Desta maneira não tivemos outra opção se não cancelar as 

demonstrações, contudo as previsões para o último dia eram de sol e por isso 

refizemos os horários para este dia, para compensar a vinda dos dois skaters 

internacionais. As demonstrações começaram na parte de manha entre as 12 

horas e as 13 horas, fizemos uma pausa para o almoço e recomeçamos às 15 

horas no entanto foi necessário fazer uma pausa às 16 horas pois iam ser 

entregues os prémios aos vencedores da etapa de surf e a organização queria 

que os espectadores estivessem concentrados neste momento. A última 

demonstração aconteceu às 17 horas.  

Durante este dia fiquei responsável, tal como já referi, por toda a 

coordenação dos skaters e fui também o orador da demonstração, o que 

consistiu em apresentar os skaters durante as demonstrações, fazer referência 

a algumas informações relevantes acerca do percurso de vida dos skaters, 

referir os seus patrocínios e também interagir com os espectadores presentes 

no local, realizando entrega de brindes ao longo da tarde. Para ajudar a criar 

um bom ambiente fizemos uma parceria com a Redbull, que tem um carro da 

marca Hummer com sistema de som e desta forma pudemos colocar música 

para motivar os skaters e oferecer um melhor espetáculo. Resumindo, houve 

entrega de prémios, interação do público com os skaters e muitas manobras. 

 Com o intuito de publicitar e mostrar a quem não esteve presente o que 

aconteceu durante esta tarde, sugeri a ideia de contratar um camaraman para 

produzir um vídeo deste dia. O resultado foi bastante positivo e agradou aos 

meus chefes. O vídeo pode ser visto através deste link: 

http://vimeo.com/79659688, e como forma de ilustrar as demonstrações 

realizadas apresento em baixo uma fotografia de uma das manobras mais 

aplaudidas durante a tarde (figura 29) e também o cartaz de promoção do 

evento “Moche Tony Hawk & Friends Show”. (figura 30) 

http://vimeo.com/79659688
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Figura 29 – Manobra executada por Dani Leon nas demonstrações de skate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 30 – Cartaz do Moche Tony Hawk & Friends Show 

 

4.4.2 Game of Skate Ericeira Surf & Skate de Braga 
 

Foi-nos transmitido, através do gerente da loja da Ericeira Surf & Skate 

de Braga que as vendas e toda a atividade da loja estavam fracas e que 

achava que era necessário algum tipo de ação que atraísse os clientes e 

motivasse os skaters da zona de Braga para que estes soubessem da 
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existência da loja. Como tal, achei que seria interessante realizar um jogo de 

skate com os praticantes desta modalidade desta cidade.  

O jogo tinha as seguintes regras: toda a gente se podia inscrever para 

participar no dia do evento, depois de inscritos as pessoas seriam reunidas a 

pares e entre cada par era decidido, com moeda ao ar, quem jogava primeiro. 

O primeiro jogador teria de tentar realizar uma manobra com sucesso e o 

segundo teria de a imitar também com sucesso. Sempre que alguém falhava 

recebia uma letra nesta ordem: “s”, “k”, “a” “t” ”e”, quem chegasse primeiro à 

palavra “SKATE” perdia o jogo. O vencedor jogaria então com o vencedor do 

outro par e assim sucessivamente até existir apenas um jogador considerado o 

vencedor final do jogo. Em anexo são apresentadas detalhadamente todas as 

regras e informações necessárias. (anexo 4)  

 A ideia foi bem aceite e para divulgar o evento tive a ajuda do Web 

designer do nosso departamento que produziu um cartaz que continha e 

transmitia toda a informação necessária para que as pessoas ficassem a saber 

do que se ia passar. (figura 31)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Cartaz do Game of Skate da ESS de Braga  

  



 78 

Achei que seria interessante para a marca Screw apoiar este evento, 

pois era uma maneira de promover a marca e oferecer algum material para que 

as pessoas pudessem testar e ganhar confiança no produto para mais tarde 

quererem comprar. O evento correu bem, teve bastante adesão por parte dos 

praticantes de skate de Braga e ajudou na reativação da loja de Braga. 

  

4.4.3 Sessão de autógrafos 
 
 

Outra ação que nos foi solicitada foi a realização de uma sessão de 

autógrafos por parte da equipa da Element nacional no El Corte Inglês de 

Lisboa, no dia 29 de novembro.  

Para ajudar na divulgação desta ação foi necessário produzir um cartaz 

que identificasse quem ia estar presente e a que horas decorreria e, por isso, 

achei que teria algum impacto fazer um cartaz com os skaters da equipa a 

realizarem manobras. Contudo para que tal acontecesse era necessário falar 

com os fotógrafos pois estávamos interessados em comprar fotografias dos 

nossos patrocinados. Os custos foram superiores ao que era esperado, mas 

uma vez que o El Corte Inglês é um dos melhores clientes da marca, sentimo-

nos na obrigação de os suportar. O cartaz está demonstrado na figura 32, 

apresentada de seguida. 
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Figura 32 – Cartaz para sessão de autógrafos no El Corte Inglês  
com a equipa Element Portugal 

  

 A sessão de autógrafos não contou com a presença de um dos 

membros da equipa pois este tinha um exame na faculdade. Apesar da 

comparência dos restantes membros, esta ação não cativou muita gente e por 

isso não obtivemos qualquer resultado positivo com esta ação.  

  

4.4.4 Apoio de um campeonato de beneficência  
 

No dia 30 de novembro deparei-me com um pedido de apoio, por parte 

da Associação de Skate do Norte (ASN), para a realização de uma ação de 

beneficência para ajudar uma criança com cancro. Esta ação ia decorrer num 

formato de campeonato de skate no Porto, o que despertou a minha atenção 

pois parecia um evento muito interessante e que fazia todo o sentido apoiar.  

Por isso entrei em contacto com a associação para informar que as marcas 

Element e Screw teriam todo o prazer em apoiar o evento fornecendo algum 

material técnico da modalidade.  
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O cartaz do evento encontra-se de seguida na figura 33. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Cartaz do campeonato Skate for Rafa  

  

Infelizmente não tive oportunidade de estar presente no campeonato, 

mas foi-me transmitido que houve muita gente a contribuir e que alguns dos 

prémios cedidos pela Element foram entregues ao Rafa, que é um grande fã da 

marca. A fotografia em baixo demonstra um bocado da felicidade que a 

Element conseguiu dar ao Rafa. (figura 34) 
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Figura 34 – Rafa com o pai e um dos prémios da marca Element 

  

Apesar de este tipo de apoio não necessitar de muita organização ou 

trabalho da minha parte isso não quer dizer que seja uma atividade menos 

importante de referir pois para além de ter um enorme impacto social é muito 

gratificante para nós, gestores de uma marca, saber que estamos a ajudar uma 

pessoa com dificuldades e que conseguimos, de certa forma, contribuir para a 

sua felicidade em momentos difíceis como este.  

  

4.4.5 Levi’s Skateboarding Event 
 

O último evento que contou com a minha colaboração e organização foi 

o “Levi’s Skateboarding Collection present by Ericeira Surf & Skate”, o qual foi 

inteiramente criado, planeado e executado por mim. Surgiu porque me foi 

proposto realizar um evento que apresentasse a nova marca comercializada 

nas Ericeira Surf & Skate, a “Levi’s Skateboarding”. Esta proposta apareceu 
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diretamente do distribuidor europeu da marca, situado em Madrid, Espanha, 

que apresentou como principal objetivo a promoção da marca no novo 

mercado, Portugal, através das lojas Ericeira Surf & Skate. Para a realização 

do evento foram-nos fornecidos 2500€, uma quantia bastante significativa para 

o panorama do skate nacional. 

 A “Levi’s” decidiu apostar no mercado do skateboard criando esta marca 

integralmente direcionada para os skaters, com materiais altamente resistentes 

e de qualidade elevada. Desta maneira fazia todo o sentido que o evento fosse 

um campeonato de skate uma vez que os grandes clientes da marca serão os 

skaters. 

 Esta proposta foi me apresentada em novembro e aceitei-a com todo o 

entusiasmo pois seria o meu primeiro evento a nível nacional. Desde logo 

comecei a debruçar-me sobre o assunto, ver qual era a imagem que a marca 

queria transmitir com esta nova linhagem e que tipo de campeonato poderia 

estar relacionado com ela. Se virmos os catálogos, os anúncios ou o site da 

marca, percebemos que a cidade e o meio urbano são elementos chave e que 

caracterizam e se associam na perfeição, o que me direcionou logo para um 

campeonato nas ruas.  

Comecei a pensar em spots que fossem suficientemente atrativos e 

inovadores e que fossem perto de Lisboa, uma vez que a grande maioria dos 

skaters nacionais são desta cidade. Descobri então uma escola em Carcavelos 

onde era habitual alguns skaters daquela zona, andarem de skate. O local 

reunia condições muito interessantes, pois nunca em Portugal se tinha 

realizado um evento de skate numa escola secundária e o espaço continha 

obstáculos naturais (não construídos com o fim de praticar esta modalidade) 

como corrimões, escadas, muros e rampas perfeitos para andar de skate. O 

próximo passo seria começar a pensar num formato de campeonato que fosse 

possível introduzir naquele espaço e um ponto fundamental para ser um evento 

que chamasse a atenção do nosso público-alvo tinha que ter a participação dos 

melhores skaters nacionais. Uma vez que seria realizado numa escola 

secundária e no sentido de não criar demasiada confusão, pensei fazer o 
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evento apenas com os 20 melhores skaters nacionais e utilizar apenas três dos 

“spots” da escola.  

Quando reportei a ideia aos meus chefes eles ficaram bastante 

entusiasmados permitindo executar o próximo passo de contactar com a escola 

em questão. Na altura do contacto com a escola dirigi-me ao responsável dos 

assuntos desportivos e apresentei-lhe o projeto, explicando quem era a 

Despomar e que caso acontecesse algum imprevisto/dano ficaríamos 

responsáveis pelos mesmos. Apesar do entusiasmo deste professor, quando 

se transmitiu a ideia aos Diretores da escola estes não permitiram avançar com 

a realização do campeonato. 

 O segundo local onde idealizei o campeonato foi no Skate Plaza de 

S.João do Estoril, que apesar de ser um skate parque, o que vai um pouco 

contra a imagem da marca, este retrata os locais de rua normalmente utilizados 

por skaters. Achei que seria interessante manter o mesmo formato pensado 

para a Escola Secundária, uma vez que nunca tinha sido utilizado em Portugal 

e acreditava que ia funcionar muito bem, mas uma vez que o espaço era maior 

pensei em realizar uma pequena eliminatória antes do evento, aberta ao 

público de onde sairia um vencedor que poderia participar na competição 

principal com os 20 melhores skaters nacionais convidados.  

Elaborei uma apresentação em PowerPoint onde descrevia o local e 

como iria decorrer o evento (anexo 5), e apresentei-o à chefe de marketing da 

Levi’s, Henar Sans Calejo, que ficou muito interessada dando permissão total 

para o realizar. De seguida entrei em contacto com a junta de freguesia do 

Estoril que me reencaminhou para a câmara municipal de Cascais, pois o 

parque de skate estava sob jurisdição. Agendamos uma reunião para dia 7 de 

janeiro com o responsável da secção desportiva Fausto Salvador para 

apresentar o meu projeto e saber o que era necessário, por exemplo 

relativamente a documentos oficiais, para a realização do evento e qual era o 

apoio que a Câmara podia fornecer.  

Após a reunião o evento foi aceite por parte da câmara e ficou agendado 

para 1 de março. O apoio da Câmara ia consistir na colocação do sistema de 

som, na cedência de 30 grades para delimitar os espaços e colocar as 
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publicidades, no empréstimo de quatro mesas com 80x220cm e quatro 

cadeiras para os júris do campeonato, uma tenda para colocação do material 

de som, colocação de contentores do lixo no skate parque e realização de 

limpeza do local antes e depois do evento. Para oficializar o evento foram 

preenchidos os documentos com as devidas autorizações de espaço, licença 

de som, seguros de acidentes pessoais e cívicos.   

 O segundo passo era começar a trabalhar a comunicação do evento, ou 

seja, realizar um cartaz e um teaser para o evento, falar com os 20 skaters 

convidados e explicar em que consistia o evento, fazer um press release para 

informar todos os meios de comunicação do que se ia suceder e por fim falar 

com a Henar Callejo para fazer a transferência dos 2500€ e enviar as tendas e 

banners promocionais para colocar no recinto do campeonato.  

O terceiro passo era convidar os meios de comunicação a estarem 

presentes para fazerem a cobertura do evento e contratar três júris e um 

orador. 

 Com um total de 500€ em despesas de transportes, pagamento a júris e 

orador, refeições e sistema de som, os restantes 2000€ foram destinados para 

prémios para os participantes. 

 A elaboração do cartaz foi um pouco complicada pois este tinha de ser 

aprovado por várias pessoas uma vez que estavam a ser utilizados vários 

logótipos e cada um tinha determinadas regras. A responsável por esta secção 

na Câmara de Cascais era a Fátima Henriques e na Levi’s Europa continuava a 

ser a Henar Callejo. O cartaz passou por inúmeras fases até chegar ao 

resultado final como está identificado na figura 35 apresentada em baixo. 
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Figura 35 – Cartaz do Levi’s Skateboarding Event 

  

Relativamente à parte da comunicação decidimos fazer dois press 

release, inicialmente um que apenas apresentasse o campeonato, o local, a 

data e o valor do prize money e passado uma semana lançávamos um 

segundo press com toda a informação, desde a lista dos skaters convidados, 

aos obstáculos que iam ser escolhidos e o teaser do evento, que foi produzido 

por um camaraman contratado com esse propósito e pode ser visualizado 

através deste link: https://vimeo.com/86787686. O objetivo de fazer dois press 

release foi criar expectativa e curiosidade em volta do evento para que este 

fosse falado e discutido pela comunidade skater, os press release encontram-

se apresentados no anexo 6. 

Os nossos media partners foram: a Surge skateboards, Onsk8, 

Skatebyte e Go-s tv, no entanto houve outros meios de comunicação a divulgar 

https://vimeo.com/86787686
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o evento como o canal de televisão fuel tv e outros websites relacionados com 

desportos radicais.  

Infelizmente tivemos azar com a meteorologia e fomos obrigados a adiar 

o campeonato para dia 8 de março. Desta maneira tivemos que elaborar um 

plano de comunicação a explicar o sucedido e indicar a nova data. Finalmente 

dia 8 de março estava tudo pronto para decorrer o evento que se iniciou por 

volta das 9 horas com a abertura das inscrições para a pré-eliminatória, a qual 

decorreu até ao meio dia e terminou com a vitória do jovem Gustavo Ribeiro 

que se juntou então aos 20 convidados.  

O início da prova principal deu-se pelas 14 horas. O primeiro spot exigia 

aos skaters duas manobras já que estava em disputa o prémio de best line 

(melhor sequência de duas manobras), o primeiro vencedor foi Jorge Simões 

(figura 36) que arrecadou 300 euros relativos ao primeiro lugar, também no 

pódio ficaram o Ruben Rodrigues e o Bruno Senra (figura 37), segundo e 

terceiro lugar que receberam respetivamente 200 e 50 euros.  

O kicker over the rail (rampa por cima do corrimão) foi o segundo 

obstáculo disputado num formato de dois grupos. A dificuldade aumentou mas 

os skaters estiveram à altura e mostraram manobras cada vez mais 

sensacionais. Pedro Roseiro destacou-se claramente dos restantes levando 

para casa 300 euros, Ruben Gamito e João Allen, foram o segundo e o terceiro 

lugar e receberam 200 e 50 euros respetivamente. O dia terminou com o 

terceiro spot, o hubba grande (muro grande) com corrimão central (figura 38), 

onde os skaters competiram novamente, desta vez reunidos num só grupo. 

Duarte Pombo, quase residente do skate parque, arrecadou 400 euros do 

primeiro lugar, Tiago Lopes obteve o segundo lugar (250 euros) e o Raphael 

Castillo o terceiro lugar (50 euros). Laurence Aragão alcançou o título de skater 

of the day arrecadando 200 euros. 

 O evento esteve presente em todos os sites de skate nacionais e todos 

escreveram críticas bastante positivas acerca dele, existiram também alguns 

vídeos do evento que demonstram o sucesso deste, como podem ver nos links 

em baixo transcritos. 
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 http://www.onsk8.com/competicao/levis-skateboarding-collection-by-

ericeira-surf-skateresumo-do-dia/ 

 http://www.surgeskateboard.com/surge-video-levis-skateboarding-

collection-event-by-ericeira-surf-skate/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=lu2VR8YQ0c0&feature=youtu.be 

 

 Os meus chefes, a Câmara de Cascais e a Levi’s Europa ficaram muito 

satisfeitos com a organização e o decorrer do evento, “Muchísimas gracias 

Joao por toda la información, me alegro que el evento saliera tan bien. La 

verdad es que por lo que he podido ver la impresión es buenísima! Y el sitio 

elegido me encanta, felicidades!” disse Henar Sans Callejo num email enviado 

após a realização do evento. 

 Com este evento terminei o meu estágio.  

 

  

Figura 36 – Levi’s Skateboarding Event, Jorge Simões vencedor do primeiro obstáculo 

 
 
 
 
 

http://www.onsk8.com/competicao/levis-skateboarding-collection-by-ericeira-surf-skateresumo-do-dia/
http://www.onsk8.com/competicao/levis-skateboarding-collection-by-ericeira-surf-skateresumo-do-dia/
http://www.surgeskateboard.com/surge-video-levis-skateboarding-collection-event-by-ericeira-surf-skate/
http://www.surgeskateboard.com/surge-video-levis-skateboarding-collection-event-by-ericeira-surf-skate/
http://www.youtube.com/watch?v=lu2VR8YQ0c0&feature=youtu.be
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Figura 37 – Levi’s Skateboarding Event, Bruno Senra 

 

 

 

Figura 38 – Levi’s Skateboarding Event, último obstáculo  
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4.5 Formação de skate aos funcionários 
 

 Durante o mês de novembro deparei-me com uma situação, um skater 

estava a comentar que tinha sido mal atendido por um funcionário de uma 

Ericeira Surf & Skate que não soube aconselhar qual era o material que este 

deveria comprar, nem sabia como montar um skate. Estando a Ericeira Surf & 

Skate numa fase de integração na comunidade skater, é fundamental ter as 

noções básicas dos materiais que constituem um skate e todas as suas 

funções e variedades para que se consiga atender um praticante desta 

modalidade da melhor maneira, causando assim boa impressão e transmitindo 

a ideia de que realmente estas lojas se interessam com esta modalidade. Uma 

vez que tenho um percurso de largos anos na modalidade em questão e me 

sinto à vontade para falar sobre os materiais e marcas de skate surgiu-me a 

ideia de oferecer a minha ajuda para dar uma formação sobre skate aos 

funcionários das Ericeira Surf & Skate e, assim, tentar colmatar esta falha que 

é de certa forma grave, esta ideia foi aceite com agrado e desde logo disseram 

para começar a trabalhar numa apresentação para esse fim.  

A formação foi focada nos aspetos essenciais que um vendedor 

necessita de dominar para conseguir aconselhar da melhor forma o cliente. A 

apresentação em baixo demonstrada pelos slides de PowerPoint foi entregue a 

todos os funcionários após a formação pois, caso houvesse esquecimento de 

algum assunto abordado tinham acesso a um documento onde podiam 

consultar todos os conteúdos abordados.   

No anexo 7 encontram-se os relatórios pessoais de todas as formações 

realizados após a conclusão de cada uma no sentido de poder descrever aos 

meus superiores o que tinha acontecido e o que tinha sido discutido nas 

mesmas. Uma vez que o meu estágio terminava no final de fevereiro e eu 

ainda estava a desenvolver outros projetos como o Levi’s Skateboarding Event, 

não ia haver oportunidade para dar formação a todas as lojas da Ericeira Surf 

& Skate e por isso foram estrategicamente escolhidas as mais importantes, isto 

é, aquelas que recebem mais gente e obtém um número de vendas superiores. 

As formações tiveram inicio no dia 27 de janeiro no Porto com funcionários de 
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três lojas, Taken, Ericeira Surf & Skate do Norte Shopping e do Mar Shopping, 

seguiram-se depois as formações na Ericeira Surf & Skate de Coimbra, de 

Oeiras, de Cascais, do Vasco da Gama e terminaram a 11 de fevereiro na 

Ericeira Surf & Skate da Ericeira. 

Figura 39 – Slide um da formação aos lojistas. 

 

Figura 40 – Slide dois da formação aos lojistas. 
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O primeiro aspeto a abordar foi a composição do skate (figura 40), este 

é o ponto mais fundamental. Saber que um skate é composto por uma tábua 

onde é colocada uma lixa, por dois eixos, por quatro rodas colocadas duas em 

cada eixo, por oito rolamentos que são colocados dois em cada roda, por oito 

parafusos que prendem os dois eixos à tábua e que ainda existe a opção de 

colocar bases que ficam entre os eixos e a tábua. 

 

Figura 41 – Slide três da formação aos lojistas. 

  

É necessário saber também alguns aspetos mais gerais acerca das 

tábuas, tal como foi apresentado pelo slide três (figura 41). Por exemplo, a 

tábua tem uma parte da frente chamada de nose e uma parte de trás chamada 

de tail. Conseguimos distinguir um do outro através dos tamanhos, uma vez 

que o nose é mais comprido do que o tail ou através do gráfico da tábua, se 

este tiver no sentido vertical o nose será a parte superior da imagem. Este 

aspeto é muito importante, se a lixa tiver um gráfico este tem de corresponder 

com o sentido da tábua, pois se esta for colocada no sentido contrário vai 

influenciar a pessoa a andar com o skate ao contrário.  

Outro assunto abordado foi a qualidade das tábuas. Existem marcas que 

utilizam colas e madeiras mais fracas para conseguirem preços mais baixos, 
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são designadas de tábuas de gama baixa como é o caso da Screw e por sua 

vez existem as tábuas de gama alta que é o caso das da Element que utilizam 

as melhores madeiras e colas para fabrico das suas tábuas. O concave é a 

curvatura que a tábua tem, normalmente os skaters do vert utilizam tábuas com 

um maior concave, e os skaters de street utilizam tábuas com menor concave. 

Relativamente à largura das tábuas hoje em dia esta varia entre as 7,5 

polegadas e as 8,5 polegadas, as mais finas normalmente são utilizadas para o 

street e as mais largas para o vert.  

 

 

 

Figura 42 – Slide quatro da formação aos lojistas 

 

Os eixos encontram-se dependentes da tábua, isto é existe uma relação 

de tamanhos de largura entre eles, tal como está demonstrado no slide quatro 

(figura 42). Por sua vez o tamanho da altura do eixo tem a ver com o género de 

skate que o skater utiliza, isto é, eixos baixos são utilizados normalmente por 

skaters do street e eixos altos para skaters do vert.  

 Em relação às rodas, figura 43, o tamanho destas normalmente varia 

entre os 49mm e os 55mm, quanto mais pequena for a roda mais sensível vai 

ficar o skate, daí que a sua utilização costuma ser em pisos bastante lisos. Por 
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sua vez, as rodas maiores permitem ao skater andar em pisos mais rugosos. 

Existe ainda a questão da dureza das rodas. Os skaters de street costumam 

utilizar rodas mais duras, enquanto os skaters do vert utilizam rodas mais 

moles, este aspeto está relacionado com a aderência da roda ao chão, uma 

vez que os skaters do vert andam mais rápido necessitam de mais aderência e 

estabilidade.  

 

Figura 43 – Slide cinco da formação aos lojistas  

 

 Os rolamentos por sua vez variam na sua velocidade e resistência 

dependendo da distância entre as esferas. A maioria dos rolamentos contem 7 

esferas e quanto maior a distância entre estas, maior é a velocidade que o 

rolamento atinge. O “abec” exposto no slide seis (figura 44) é a distância entre 

as esferas, desta forma o abec3 são os que têm menor distância, logo existe 

maior resistência entre as esferas não permitindo atingir velocidades tão altas 

como os abec7. Os melhores rolamentos que existem atualmente no mercado, 

isto é os mais leves e mais resistentes, são feitos de cerâmica e são 

considerados os rolamentos ”topo de gama”.  
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Figura 44 – Slide seis da formação aos lojistas 

 

 As bases (figura 45) são duas placas de plástico colocadas entre os 

eixos e a tábua. Normalmente são utilizadas com o propósito de colocar o 

skate um bocado mais alto ou para ajudar a absorver os impactos. 

 

Figura 45 – Slide sete da formação aos lojistas 
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 Relativamente à figura 46, slide oito apresentado na formação, esta é 

referente às ferramentas necessárias para montar um skate, que são, a  tool, 

representada pela imagem com três braços, os quais correspondem a uma 

dimensão de 14mm, 12mm e 10mm, e servem respetivamente para apertar o 

eixo, apertar as rodas ao eixo e para utilizar ao mesmo tempo que a chave de 

estrela ou de umbraco. Esta chave é utilizada para apertar os parafusos que 

prendem os eixos à tábua e corresponde à imagem mais pequena presente no 

slide. O x-ato é utilizado para cortar a lixa com o formato da tábua. 

 

 

Figura 46 – Slide oito da formação aos lojistas 

 

 Por último foi apresentado um vídeo para ilustrar todo o processo de 

montagem do skate. (figura 47) 
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Figura 47 – Slide nove da formação aos lojistas 

 

O documento apresentado anteriormente foi então utilizado para dar as 

formações e por isso a informação apresentada não podia ser demasiada 

extensa nem complexa pois, caso fosse, podia não ser bem recebida por parte 

dos funcionários das lojas pois, para quem não pratica pode ser um bocado 

complicado de entender. Foquei-me apenas nos elementos essenciais mas 

durante a apresentação fui desenvolvendo os temas para que os funcionários 

pudessem ficar com uma ideia geral dos aspetos mais técnicos do skate.  
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5. Reflexão critica e considerações finais 
 

 

Desde os 12 anos que tenho o sonho de ser skater profissional mas, 

como fui explicando ao longo deste relatório, em Portugal é extremamente 

difícil ou quase impossível devido ao pequeno mercado que esta modalidade 

tem no nosso país. Após 14 anos de prática, convivência e partilha de 

emoções deparei-me com inúmeras situações de pessoas que, como eu, 

gostariam de ser profissionais desta modalidade mas que também não 

conseguiam alcançar essa meta. 

Através dos patrocínios que fui tendo ao longo desta caminhada, 

comecei a perceber minimamente como é que esta indústria funcionava em 

Portugal, vi distribuidoras a falir, vi empresas a tentar criar as suas próprias 

marcas, vi outras a atentarem contra os direitos de autor e assisti a tantas 

outras coisas dificilmente compreensivas relacionadas com a demasiada 

competitividade, falsidade e rivalidade entre empresas. Devido à dimensão 

reduzida que este mercado tem, a informação flui rapidamente e muitas vezes 

transparece uma realidade distorcida, tal como o ditado popular afirma “quem 

conta um conto, acrescenta sempre um ponto”. Uma vez que nunca tinha 

vivenciado a realidade do outro lado, nunca tinha conhecido o “outro lado da 

moeda”, o lado empresarial ou comercial, seria difícil de chegar a uma 

conclusão sem ser influenciado. Apesar disso tinha consciência de que queria 

conhecer mais, queria conseguir arranjar explicações para o que acontecia e 

acima de tudo queria conseguir ser capaz de solucionar os problemas e fazer 

evoluir o “meu desporto”. 

Já com 26 anos estou ciente de que esse sonho do profissionalismo não 

se vai concretizar, no entanto a ligação com este desporto é demasiado forte e 

desta forma quero seguir para outro patamar, conseguir proporcionar aos 

outros o que não me conseguiram proporcionar a mim. Foi neste sentido que 

comecei a dirigir a minha vida académica para a gestão desportiva, pois é uma 

área que engloba dois “mundos de oportunidades” onde quero atuar e investir, 

o desporto e a gestão. Aprender a gerir uma empresa ou uma marca, planear, 

organizar e dirigir atividades e tentar com tudo isto ser capaz de motivar as 
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pessoas e fazê-las felizes são algumas das funções e tarefas que estão no 

topo da minha lista de prioridades no campo profissional.          

Depois das escolhas para este estágio descobri que, apesar da 

Despomar ter sido a terceira escolha foi a mais acertada, porque para além de 

cumprir com os meus dois requisitos indicados no capítulo sobre as 

expectativas do estágio, a empresa perseguia o mesmo objetivo que eu. Tal 

como o mantra da marca expressa “vive o sonho”, esta empresa procura 

realizar os sonhos dos seus clientes e também dos seus patrocinados 

investindo nas suas carreiras e permitindo-lhes viver os seus sonhos. 

A realização deste estágio permitiu-me também, e acima de tudo, atuar 

na área que eu tenho mais prazer e motivação, que é o skate. Como se isto 

não fosse pouco, ainda tive a oportunidade de ser colocado no departamento 

de marketing onde conheci e trabalhei com pessoas que do ponto de vista 

pessoal e profissional são exemplares e onde consegui adquirir novos saberes 

da área e aprofundar os conhecimentos que tinham sido transmitidos no 

primeiro ano do 2º Ciclo em Gestão Desportiva. 

A Despomar proporcionou-me ainda a realização e execução de projetos 

desportivos, realizados a nível nacional e da minha autoria em marcas 

altamente conceituadas, desta forma consegui pôr em prática as competências 

adquiridas na minha formação académica, por exemplo no campeonato Levi’s 

Skateboarding Event. O estudo para conhecer os valores e objetivos das 

marcas Levi’s e Ericeira Surf & Skate foi fundamental, pois foi depositada muita 

confiança por parte destas duas marcas em mim o que me encheu de 

responsabilidade mas também de motivação. Apenas com a organização deste 

evento várias foram as competências que tive de desenvolver e adquirir, tive de 

ser capaz de planear, estruturar e orçamentar todo o campeonato para o 

apresentar aos meus superiores hierárquicos para que estes acreditassem que 

era um projeto viável, interessante e inovador, tive de distribuir tarefas e 

coordenar todos os envolvidos de forma a estar tudo pronto a tempo e horas 

para o campeonato, tive de ser capaz de contornar os obstáculos que iam 

aparecendo transmitindo a todos confiança e firmeza em tudo o que 

desenvolvia. No dia do evento tive de organizar todos os locais da competição 
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e indicar os postos de cada pessoa. Gerir todos estes fatores foi uma 

experiencia nova para mim e extremamente enriquecedora para o meu 

curriculum como gestor desportivo, pois consegui experienciar na prática, 

situações que ainda não tinha tido oportunidade de sentir. Para além de tudo 

isto pude compartilhar a minha paixão por este desporto com pessoas de 

várias áreas profissionais diferentes, desde pessoas da gestão, do marketing, 

da comunicação até pessoas da área do design e com elas consegui aprender 

outras visões e perspetivas de trabalho. 

Outro aspeto que achei fundamental durante o estágio foi experienciar a 

tomada de decisões em situações de stress e discordância de opiniões, ser 

capaz de me sobrepor e manter a confiança naquilo que penso que deve ser 

realizado e também “dar o braço a torcer”, isto é ser flexível e aberto a 

melhores ideias que apareçam. Passar por estas situações deixa-nos melhor 

preparados para próximas oportunidades e relações de trabalho. Assisti a 

métodos de resolução de discussão entre pessoas do departamento e é nestes 

momentos que o líder se evidencia, é ele que tem de saber gerir a situação da 

melhor forma, encontrar soluções e propor alternativas. Com isto aprendi que 

assistir à forma de liderar corretamente é muito mais enriquecedor do que 

algumas teorias sobre como o fazer. 

Para os chefes do departamento onde desenvolvi o meu trabalho, acima 

de qualquer coisa está o bom relacionamento do grupo e da equipa, todos 

defendem que uma equipa com um bom relacionamento é uma equipa com 

maior e melhores resultados. A juntar a isto está o constante acompanhamento 

do mercado internacional, seguir bons exemplos ajuda-nos a estar motivados e 

possivelmente a conseguir ser pioneiros de certas ações em Portugal. 

 Neste momento a Despomar está a expandir-se para fora das fronteiras 

portuguesas o que pode ser extremamente positivo, pois com o aumento do 

mercado é provável que haja aumento das receitas e do lucro, que poderão ser 

investidos nos atletas portugueses muitas vezes “esquecidos” por falta de 

oportunidades de investimento nas suas carreiras. 

Concluindo, a Despomar contribuiu para a aprendizagem de trabalhar 

em grupo e que por melhor que se seja numa matéria, duas cabeças pensam 
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sempre melhor que uma. Mostrou-me também que é indispensável a realização 

de parcerias e troca de serviços para a realização de qualquer tipo de evento.  

As perspetivas futuras nesta área não são muito animadoras. Em 

Portugal as empresas estão sobrelotadas e devido à crise económica que 

estamos a enfrentar não existem investimentos nem implementação de novas 

marcas no mercado, o corte dos recursos humanos e o desejo de pessoas 

multifacetadas é cada vez maior. 

A gestão desportiva como foi descrita em algumas partes deste relatório 

é uma área muito abrangente, o que me agrada e me pode oferecer diferentes 

áreas de trabalho e perspetivas futuras, contudo neste momento quero 

continuar a intervir e a desenvolver esta modalidade em Portugal e os primeiros 

locais onde vou procurar emprego vão ser em empresas direta ou 

indiretamente relacionas com o skate.     
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Anexos 
 

Anexo 1 – Certidão permanente da Despomar 

 
 

 
 
 
 



 XVII 

 
 
 
 



 XVIII 

 
 
 
 



 XIX 

 
 
 
 



 XX 

 
 
 
  
 



 XXI 

 
 
 
 
 

 
 
 



 XXII 

 
 
 
 
 
 



 XXIII 

 
 
 
 
 
 



 XXIV 

 
 
 
 
 
 
 



 XXV 



 XXVI 

Anexo 2 - “Berna” é o novo team rider da Screw Skateboards  

Bernardo Lemos Costa  junta-se a Bruno Senra e Raphael Castilho completando assim o team 
da Screw Skateboards. 

 

O skater de 19 anos, proveniente do Porto, começou a skatar em 2008 com 

alguns amigos da escola. Bernardo é um skater com uma vertente técnica 

muito forte e que adora andar de switch. O hiphop é a sua companhia diária 

estando no top da banda sonora das suas skatadas. 

 

A Screw Skateboards, que nasceu no ano de 2011, dá agora as boas-vindas 

ao Berna que irá usufruir não só de material técnico mas também da linha de 

calçado e de roupa. 

 

"Fiquei mesmo contente quando recebi a proposta de andar para a Screw 

Skateboards e soube que me ia juntar ao Bruno "Bp" Senra”, revelou Berna. 

 

Video de apresentação: https://vimeo.com/87780413 
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Acerca da Screw Skateboards 

 

A Screw Skateboards desde o primeiro dia tem como objetivo levar o skate a 

todos, da forma mais pura e autêntica, com a máxima responsabilidade 

ambiental e social. É uma marca de skate e tem evoluído com os skaters, 

sempre na procura de oferecer o melhor material possível ao melhor preço do 

mercado. 
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Anexo 3 - João Neto é o novo membro da família Element Portugal 

 

 

 

 

Paciência e persistência são características intrínsecas a este skater nascido 

no Porto há 26 anos.   

 

Com uma vocação para a vertente street como poucos, João Neto nasceu e 

cresceu como skater nas ruas da Invicta, mas as viagens que fez, 

nomeadamente a Barcelona, Berlim ou Praga, foram essenciais para que 

pudesse evoluir.  

 

O Desporto faz parte da sua génese ou não fosse também ele formado em 

ciências do Desporto. No seu futuro vê-se a skatar durante muitos e bons anos 

viajando sempre com o skate no pé e com o foco nos melhores spots. O seu 

destino de sonho? A China.  

 

A boa disposição com que encara os obstáculos contagia qualquer um e o seu 

entusiasmo promete muitos projetos que agora encontram também casa na 

Element Portugal.   
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Anexo 4 – Plan B skateboards Portugal apresenta Nuno Cardoso 
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Anexo 5 – Regras Game of Skate Ericeira Surf & Skate Braga 
 

Info Geral: 

 

Data: Sábado / 23 de Novembro 

Local do jogo: Em frente à porta da Ericeira Surf & Skate 

Local das inscrições: Balcão da Ericeira Surf & Skate 

Início do jogo: 15h 

Horário das inscrições:13h / 14h30 

 

Procedimentos para a inscrição: 

1. Impressão de 20 cópias da ficha de inscrição enviada, antes do horário de 

início da competição. / Disponibilização de 4 / 5 esferográficas no balcão da 

loja 

Impressão de 2 tabelas do jogo do skate enviadas (para posterior 

preenchimento à mão com os nomes dos participantes) 

2. Entre as 13h e as 14h30: Solicitação do preenchimento das fichas de 

inscrição pelos participantes no balcão com os dados: 

Nome / Email / Data de nascimento / Localidade / Telemóvel 

3. Organização dos nomes dos inscritos na tabela do Jogo do Skate enviada, 

nas colunas do lado direito e do lado esquerdo. 

4. Os jogadores serão organizados em batalhas 2 a 2; em 2 colunas de 4, 8 ou 

16 nomes, para totais de 8, 16 ou 32 participantes respetivamente. 

Se não existir um total exato de 8, 16 ou 32 participantes, as batalhas do 

primeiro nível serão reorganizadas em batalhas de 3 jogadores, sendo 

retomado o esquema de 1 contra 1, no nível seguinte.  

 

Regras do Jogo 

1. Início de cada duelo com lançamento da moeda ao ar para determinar quem 

é o primeiro a jogar. 

2. O 1º skater dá uma manobra à sua escolha.  

2.1 Se acertar a manobra o 2º skater terá de repetir. 



 XXXI 

2.1.1 Se o 2º skater acertar, o 1º volta a escolher a manobra - ninguém ganha 

uma letra 

2.1.2 Se o 2º skater falhar a manobra, é-lhe atribuída a letra S (da palavra S-K-

A-T-E). 

2.2 Se falhar a manobra, é a vez do 2º skater escolher uma manobra e dar. 

3. O jogo segue sempre este esquema até algum dos skaters acumular a 

totalidade da palavra S-K-A-T-E, que determina a sua eliminação do jogo. 

4. O vencedor passa para a fase seguinte e o seu nome será inscrito na 2ª 

coluna da tabela do jogo e irá defrontar o vencedor da batalha seguinte. 

5. As manobras consideradas como acertadas têm de ser limpas ou seja, o 

skater não pode aterrar em duas rodas, nem tocar com alguma parte da tábua, 

ou do corpo no chão. / Os casos duvidosos serão resolvidos pelo árbitro do 

jogo (Luiz Lemos), que poderá solicitar a repetição da manobra ou determinar 

que esta é considerada acertada ou falhada. 

6. O vencedor do jogo será o único a não completar nunca a palavra S-K-A-T-E 

ao longo de todas as batalhas. 
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Anexo 6 – Apresentação do Levi’s Skateboarding Event
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Anexo 7 – Press release Levi’s Skateboarding Event 
 

 
 
Levi's Skateboarding Collection Event by Ericeira Surf 
& Skate reúne os melhores skaters nacionais 
 

A Ericeira Surf & Skate, em parceria com a Levi’s Skateboarding Collection, vai 

juntar os 20 melhores skaters portugueses para uma competição com um 

aliciante prize money de 2000 euros. 

 

No dia 1 de março, o Parque das Gerações recebe este evento que terá um 

formato Best Trick com um sistema de três spots. A grande surpresa é uma 

pré-eliminatória onde será dada a hipótese a um skater de se qualificar para 

participar também no Levi’s Skateboarding Event by Ericeira Surf & Skate, 

juntando-se assim aos restantes convidados. 

 

“A Ericeira Surf and Skate quer integrar-se na comunidade skater da melhor 

forma, acreditamos que, para isso, não há nada melhor do que um bom 

convívio cheio de grandes manobras e um bom prize money para os 

vencedores. Este valor monetário irá  assim contribuir para concretizar alguns 

desejos, como viajar, conhecer novos spots e novas pessoas.” Explica  oão 

Neto, responsável pela organização do evento. “No fundo, tal como o lema da 

Ericeira Surf & Skate refere, a Viver o Sonho”; acrescenta. 
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As manobras serão avaliadas por um júri, constituído por três especialistas em 

skate (Rodrigo Pimentão, Nuno Gaia e  Francisco Lopez). Este evento conta 

com a parceria da Câmara Municipal de Cascais e com a Go-S TV, a Surge, a 

Onsk8 e o Skatebyte como Media Partners. 

 

O teaser do evento está disponível em: https://vimeo.com/86787686 

Para o cartaz em alta definição: http://we.tl/SDMDaqVbpG 

 

Acerca da Ericeira Surf & Skate 

A Ericeira Surf & Skate nasceu em outubro de 1996, com a abertura da primeira loja, 

no centro da Vila que lhe deu o nome, o que confere sentido à designação da loja e 

simultaneamente fortalece o conceito de autenticidade. 

 

O elo indissociável, entre a imagem transmitida e a realidade por trás da mesma, 

revelou-se essencial aquando da expansão do negócio para os mais importantes 

centros comerciais do país. 

 

A Ericeira Surf & Skate tem, atualmente, 20 pontos de venda físicos no território de 

Portugal Continental e Ilhas, e uma loja online. 

 

Para além das lojas multimarca, a Ericeira Surf Shop tem atualmente uma linha de 

roupa própria, comercializada exclusivamente nas lojas Ericeira Surf & Skate. 

 

Ao longo do seu percurso, a marca tem-se esforçado por transmitir o conceito de 

harmonia entre a natureza e o meio urbano, com inspiração na dinâmica e estilo de 

vida do Surf, Skate e Snowboard. Essa inspiração reflete-se particularmente no 

ambiente das lojas e no endorsement de alguns dos melhores surfistas e skaters 

nacionais. 

 

https://vimeo.com/86787686
http://we.tl/SDMDaqVbpG
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Já são conhecidos os 20 skaters convidados para o Levi's Skateboarding 

Collection Event by Ericeira Surf & Skate 

 

O Parque das Gerações, em São João do Estoril, vai ser palco do Levi’s 

Skateboarding Collection Event by Ericeira Surf & Skate no próximo dia 1 de 

março, pelas 14:00, com um aliciante prize money de 2000 euros. 

 

O evento terá um formato Best Trick com um sistema de três spots. A grande 

surpresa é uma pré-eliminatória onde será dada a hipótese a um skater de se 

qualificar para participar também no Levi’s Skateboarding Collection Event by 

Ericeira Surf & Skate, juntando-se assim aos restantes convidados: 

 

Afonso Nery 

Aníbal Martins 

António Pereira 

Bruno Senra 

Daniel Pinto 

Duarte Pombo 

Gonçalo Vilardebó 

João Allen 

João Santos 

Jorge Simões 

Luís Coutinho 

Nuno Cardoso 
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Pedro Chalabardo 

Pedro Roseiro 

Raphael Castilho 

Renato Aires 

Rodrigo Albuquerque 

Ruben Gamito 

Ruben Rodrigues 

Tiago Lopes 

 

A abertura das inscrições para a pré-eliminatória será feita pelas 9:00h. Esta 

fase, reservada a um máximo de trinta inscritos, consiste em runs de 1min30, 

para cada participante, na chamada Praça Nascente, no Parque das Gerações. 

O skater que obtiver a pontuação mais alta na sua run vai ter a oportunidade 

de participar no Levi’s Skateboarding Collection Event by Ericeira Surf & Skate. 

 

O evento principal começará pelas 14:00h, os participantes, divididos em 

quatro grupos, disputarão um best trick em cada spot durante 20 min, sendo 

que em cada um deles haverá prémios para os três primeiros lugares: 

 

1º spot “Best Line” (início às 14:00 e fim às 15:20h) – (são obrigatórias duas 

manobras) curb, mini double set com os corrimãos ou o quarter pipe final (1º 

lugar - 300 euros, 2º lugar – 200 euros e 3º lugar – 50 euros). 

 

2º spot “Best Trick” (início às 15:30h e fim às 16:50h) – kicker over the rail (1º 

lugar - 300 euros, 2º lugar – 200 euros e 3º lugar – 50 euros) 

 

3º spot “Best Trick” (início às 17:00h e fim às 18:20h) – escadas, curb e rail 

grande. (1º lugar - 400 euros, 2º lugar – 250 euros e 3º lugar – 50 euros) 

 

Haverá ainda um prémio no valor de 200 euros para o melhor skater do Levi’s 

Skateboarding Collection Event by Ericeira Surf & Skate. 
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As manobras serão avaliadas por um júri constituído por Rodrigo Pimentão, 

Nuno Gaia e  Francisco Lopez. Este evento conta com a parceria da Levis 

Skateboarding Collection, da Ericeira Surf & Skate, da Câmara Municipal de 

Cascais, da Screw Skateboards e com a Go-S TV, a Surge, a Onsk8 e o 

Skatebyte como media partners. 

 

O teaser do evento está disponível em: https://vimeo.com/86787686 

Para o cartaz em alta definição: http://we.tl/SDMDaqVbpG 

 

Acerca da Ericeira Surf & Skate 

A Ericeira Surf & Skate nasceu em outubro de 1996, com a abertura da 

primeira loja, no centro da Vila que lhe deu o nome, o que confere sentido à 

designação da loja e simultaneamente fortalece o conceito de autenticidade. 

 

O elo indissociável, entre a imagem transmitida e a realidade por trás da 

mesma, revelou-se essencial aquando da expansão do negócio para os mais 

importantes centros comerciais do país. 

 

A Ericeira Surf & Skate tem, atualmente, 20 pontos de venda físicos no 

território de Portugal Continental e Ilhas, e uma loja online. 

 

Para além das lojas multimarca, a Ericeira Surf Shop tem atualmente uma linha 

de roupa própria, comercializada exclusivamente nas lojas Ericeira Surf & 

Skate. 

 

Ao longo do seu percurso, a marca tem-se esforçado por transmitir o conceito 

de harmonia entre a natureza e o meio urbano, com inspiração na dinâmica e 

estilo de vida do Surf, Skate e Snowboard. Essa inspiração reflete-se 

particularmente no ambiente das lojas e no endorsement de alguns dos 

melhores surfistas e skaters nacionais. 

 

 

https://vimeo.com/86787686
http://we.tl/SDMDaqVbpG
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Já há nova data para o Levi's Skateboarding Collection Event by Ericeira 

Surf & Skate 

 

As más condições meteorológicas não permitiram a realização do evento no 

passado sábado. Assim sendo, o Parque das Gerações, em São João do 

Estoril, vai ser palco do Levi’s Skateboarding Collection Event by Ericeira Surf 

& Skate no próximo dia 8 de março, pelas 14:00, com um aliciante prize money 

de 2000 euros. 

 

As previsões meteorológicas para o próximo sábado, que incluem uma subida 

da temperatura e o vento a soprar fraco de norte, prometem a reunião das 

condições ideais para um evento de grande sucesso.  

 

A abertura das inscrições para a pré-eliminatória será feita pelas 9:00h. O 

evento principal, com os 20 convidados e o vencedor da pré-eliminatória, 

começará pelas 14:00h.  

 

Este evento conta com a parceria da Levis Skateboarding Collection, da 

Ericeira Surf & Skate, da Câmara Municipal de Cascais, da Screw Skateboards 

e com a Go-S TV, a Surge, a Onsk8 e o Skatebyte como media partners. 

 

O teaser do evento está disponível em: https://vimeo.com/86787686 

https://vimeo.com/86787686
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Para o cartaz em alta definição: http://we.tl/SDMDaqVbpG 

 

Acerca da Ericeira Surf & Skate 

A Ericeira Surf & Skate nasceu em outubro de 1996, com a abertura da 

primeira loja, no centro da Vila que lhe deu o nome, o que confere sentido à 

designação da loja e simultaneamente fortalece o conceito de autenticidade. 

 

O elo indissociável, entre a imagem transmitida e a realidade por trás da 

mesma, revelou-se essencial aquando da expansão do negócio para os mais 

importantes centros comerciais do país. 

 

A Ericeira Surf & Skate tem, atualmente, 20 pontos de venda físicos no 

território de Portugal Continental e Ilhas, e uma loja online. 

 

Para além das lojas multimarca, a Ericeira Surf Shop tem atualmente uma linha 

de roupa própria, comercializada exclusivamente nas lojas Ericeira Surf & 

Skate. 

 

Ao longo do seu percurso, a marca tem-se esforçado por transmitir o conceito 

de harmonia entre a natureza e o meio urbano, com inspiração na dinâmica e 

estilo de vida do Surf, Skate e Snowboard. Essa inspiração reflete-se 

particularmente no ambiente das lojas e no endorsement de alguns dos 

melhores surfistas e skaters nacionais. 

 

 

 
 

http://we.tl/SDMDaqVbpG
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Anexo 8 – Relatórios das formações de skate 
 
 
Formação de skate Taken – Norte Shopping – Mar Shopping 
 

 

No dia 27 de janeiro fui dar uma formação de skate na loja Taken do 

Porto que contou com a presença de 8 participantes, duas pessoas do 

NorteShopping (Carla Silva e Cláudia Rosas), três da Taken (Sofia Barradas, 

Lígia Teixeira e Daniel Pereira) e duas do MarShopping (Rodolfo Fonseca e  

Sérgio Pinto). 

A formação estava marcada para as 8h30, contudo apenas iniciamos às 

9h devido a alguns atrasados, porém estes pequenos atrasos tiveram pontos  

positivos pois consegui falar mais calmamente e de uma forma mais 

individualizada com os participantes que iam chegando. 

Às 9h, quando já se encontravam todos os participantes presentes, 

comecei a formação iniciando-a com uma apresentação pessoal dizendo de 

onde era, o que tinha estudado, o que estava a estudar, o que estava a fazer 

na Despomar e o porquê desta formação. Após esta apresentação houve ainda 

tempo para algum diálogo entre o grupo sobre assuntos relacionados com as 

lojas Ericeiras Surf & Skate e os seus concorrentes e o porquê de os skaters 

core ainda não aderirem às nossas lojas. 

Passados 20/25 minutos do início da formação iniciei então a parte mais 

técnica da formação, ou seja, comecei a falar do tipo de materiais que existem: 

o tamanho das tábuas, os concaves, a posição correta da tábua (nose e tail), 

as marcas de gama alta e gama baixa, os trucks que existem, os seus 

tamanhos de largura e altura, o tamanho das rodas e as suas funções, o tipo 

de rolamentos que existe desde dos abec 3 até aos rolamentos de ceramic, a 

função das bases e o tipo de borrachas que existem para colocar nos trucks. 

A fase seguinte passou pela montagem do skate, mostrei como eu acho 

que devemos colocar uma lixa e mencionei algumas situações que deviam ter 

em atenção como por exemplo ao colocar a lixa devemos ter em atenção em 

fazer corresponder a posição da tábua com o gráfico que a lixa possa ter. O 

resto da montagem do skate, por ser relativamente mais fácil demonstrei de 



 XLIII 

uma maneira um bocado rápida, contudo tentei igualmente mostrar algumas 

situações que podem acontecer e como é que eles deveriam resolver, como 

por exemplo quando um rolamento parte como é que eles deviam solucionar o 

problema. 

Quando acabei de montar o skate perguntei se existiam duvidas e/ou se 

queriam esclarecer alguma situação que já tinham passado e que não tinham 

conseguido resolver. Também falei um bocado do que se deve aconselhar ao 

cliente, tendo em conta o tipo de cliente que aparece, isto é, se o cliente for um 

iniciante o que este deve comprar e se este for um cliente já habitual e com 

alguma experiencia de skate o que devem aconselhar. 

A formação terminou as 10h/10h15, decorreu muito bem, sem nenhum 

tipo de confusão e acho que consegui esclarecer a maioria das duvidas que 

eles tiveram. 

 

A minha visão dos participantes  

 

A Carla e a Cláudia pareceram-me ser as mais tímidas dos participantes 

e por isso necessitaram de mais algum tempo para interagir na formação. 

Achei que ambas não tinham quase noções nenhumas dos materiais 

existentes nem como montar um skate, mas, apesar disso, no final da 

formação já estavam mais participativas e até fizeram várias perguntas. 

A Lígia e a Sofia foram bastante recetivas e participaram durante a 

formação, colocando questões e situações pelas quais já tinham passado. 

Achei que tinham algumas noções básicas de skate, sabiam como montar um 

skate e sabiam da existência de algumas marcas. 

Os rapazes (apesar de um deles, o Sérgio Pinto, apenas ter chegado a 

meio da formação) foram os mais participativos e achei que tinham bastante 

conhecimento tanto sobre a parte da montagem do skate como relativamente a 

alguns aspetos mais técnicos a que me referi ao longo da formação. 
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Formação de skate – Ericeira Surf & Skate Coimbra 

 

No dia 28 cheguei à Ericeira Surf & Skate de Coimbra por volta das 

8h30, a formação estava agendada para as 9h, contudo já se encontrava 

presente o gerente da loja Carlos Sousa que me recebeu muito bem. Durante 

30 min estivemos a falar sobre quem eram os seus funcionários, possíveis 

duvidas que eles pudessem ter, que tipo de cliente era habitual, entre outros 

assuntos. Entretanto chegaram os restantes 3 participantes da formação, João 

Pimentel, Ana Marques e Miriam Monteiro.  

A abordagem/formação que tinha programado realizar seria idêntica à já 

efetuada no dia 27 mas após a pequena conversa que tive com o Carlos soube 

que não era necessário montar o skate à frente dos participantes porque 

segundo ele, e posteriormente segundo a minha análise, todos sabiam montar 

um skate sem dificuldades e por isso achei que seria interessante dar mais 

ênfase a outros assuntos. Ao longo da formação surgiram algumas dúvidas 

relativamente a aspetos mais técnicos do skate e foram realizadas bastantes 

perguntas sobre o que se deveria ou não aconselhar aos clientes.   

Para concluir achei que todos foram muito participativos o que me 

ajudou imenso durante esta formação. 

 

Formação de skate – Ericeira Surf & Skate Oeiras e Cascais 

 

 No dia 4 de fevereiro fui dar mais uma formação mas desta vez fui 

acompanhado pela Carina que veio assistir. 

A formação estava marcada para as 8h30 contudo só iniciamos as 9h, 

entretanto estive a falar com a Madalena e o Osvaldo. Durante essa meia hora 

foram chegando os restantes participantes, a gerente Mónica, ... e .... 

  Os assuntos abordados voltaram a ser os mesmos das outras 

formações mas senti um bocado mais de timidez nestes funcionários, pelo que 

foram menos participativos, contudo a Madalena a Mónica e o Osvaldo 

estiveram bastante comunicativos e colocaram algumas questões. 
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  Nesta formação foi necessário fazer a demonstração de como montar o 

skate visto existirem algumas dúvidas e esta ser a maneira mais fácil para as 

esclarecer.  

 

Formação de skate – Ericeira Surf & Skate Vasco da Gama 

 

 Dia 6 de fevereiro a formação foi no Vasco da Gama, constou com a 

presença do João Luís, Verónica Meleiro, Raquel Lopes, Inês Castor, Vlade 

Fruza e Catarina Alberto. 

 Comecei a formação às 9h15, fui muito bem recebido por todos os 

membros da loja. O gerente da loja estava bastante dentro do assunto e tinha 

noção de praticamente todos os assuntos que abordei. Relativamente aos 

restantes achei que tinha as noções básicas, contudo esta formação transmitiu-

lhes alguns aspetos fundamentais para atender um cliente. A Catarina chegou 

apenas no final da formação pois apanhou um acidente na autoestrada, 

contudo repeti os pontos mais importantes e o gerente disse que lhe passava o 

restante da informação. Foram todos bastante participativos, menos uma 

rapariga que esteve bastante calada.  

 

Formação de skate – Ericeira Surf & Skate Ericeira  

 

 No dia 11 de fevereiro foi a vez da Ericeira Surf & Skate da Ericeira de 

receber a formação de skate, contou com a presença da Inês Sarmento, Núria 

Santos, Ângela Coco e também Sofia Filipe do departamento de marketing da 

Despomar.  

A formação começou às 9h15 e acabou às 10h, foi uma formação muito 

tranquila, com poucas questões mas todos participaram. Fiquei com a ideia que 

tinham pouco conhecimento de skate e que a maioria dos clientes eram 

iniciantes, portanto foquei-me um bocado nesse tipo de clientes e expliquei o 

que devem aconselhar e como explicar.  

 
 


