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RESUMO

A promoção dos locais, nomeadamente através da realização de eventos, é cada
vez mais utilizada como uma das formas que as localidades encontram de se
destacar de outras e de dinamizar as suas atividades para que tenham impacto no
seu desenvolvimento económico, turístico ou em outros sectores. Tendo em conta
que a orla costeira do território nacional é um espaço privilegiado para a prática da
modalidade de Surf, parece oportuno que se conheça a forma como a localidade de
Peniche tem aproveitado a realização de um evento de dimensão internacional como
o é a etapa do Circuito Mundial de Surf realizada naquela localidade, o Rip Curl Pro,
para potenciar o seu desenvolvimento local. O desenvolvimento local terá que ser
assente numa entreajuda constante entre residentes, autoridades, empresas e
outros possíveis intervenientes que visem procurar uma melhoria na qualidade de
vida de todos para que aquilo que no presente parece o caminho ideal não se torne
num futuro problema. Para que seja percetível a perspetiva de todos os atores
sociais envolvidos na dinâmica criada pelo evento, foram realizadas entrevistas,
semiestruturadas, a entidades como a Câmara Municipal de Peniche e a Capitania
do Porto de Peniche, inquéritos por questionário, de preenchimento individual e
anónimo, constituído por questões de resposta fechada, junto de empresários do
ramo da hotelaria e restauração e das escolas de surf locais, bem como a uma
amostra dos residentes e dos visitantes da localidade. Os resultados mostram que
os sectores da hotelaria e restauração têm sido os mais beneficiados desde que o
Rip Curl Pro se instalou em Peniche, sendo os impactos económicos e sociais os
mais sentidos. É feita uma clara alusão a que o desenvolvimento local terá que
passar pela utilização dos recursos naturais de Peniche e que não são passíveis de
replicar noutros locais.
Palavras-chave: Desenvolvimento local. Evento. Impacto. Peniche. Rip Curl Pro.
Surf.
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ABSTRACT

Promoting places, specially through events, has oftenly been used in order to
enhance tourism, commerce and economics in many places and in order to project
cities or local towns, showing they are different. Given that the coastline of the
country is a privileged space for surfing, it seems appropriate to consider and study
in which ways has the city of Peniche gained in taking part in an international event
like the Rip Curl Pro, part of the Association of Surfing Professionals World Tour. The
local development must be based on mutual cooperation between residents,
authorities, companies and others. This way it is possible to work in order to prevent
that what seems to be an excellent opportunity in the present, doesn’t turn out to
become a problem in the future. In order to perceive every party involved in this
event, semi-structured interviews were conducted to, for example, the local mayor,
the Captaincy of the Port of Peniche. Surveys were also conducted, which were fill
individually and anonymously, consisting of closed-answer questions, these were
given to entrepreneurs in the area of restaurants and hotels, surf schools, local
residents and visitors/tourists. The results show that hotels and restaurants have
been the most benefit since Rip Curl Pro settled in Peniche and the economic and
social impacts the most sense. It is made a clear allusion that the local development
will have to go through the use of Peniche natural resources and that are not likely to
be replicated elsewhere.

Keywords: Local Development. Event. Impact. Peniche. Rip Curl Pro. Surf.
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