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1. Enquadramento Histórico 

 

O Stand Up Paddle (SUP) foi criado nos anos 50 no Havaí. Em 1960 era utilizado por 

surfistas e professores de Surf denominados Beach Boys Havaianos, em Waikiki, que 

utilizavam grandes pranchas, remando sobre elas, para tirar fotos aos seus alunos 

aspirantes de Surf. 

Este desporto começou a ter as 

proporções conhecidas por volta dos anos 

90 ainda no Havaí, tendo como 

disseminador da modalidade Laird 

Hamilton e Dave Kealana, conhecidos 

como Watermans. Utilizando pranchas e 

equipamentos mais sofisticados, usaram 

o SUP como modo de treino, pois permitia realizarem travessias mais longas para 

poderem surfar ondas difíceis de alcançar com uma prancha de surf. Em 2004 o SUP 

tornou-se uma modalidade internacional com o “Buffalo Big Board Contest” no Havaí, 

onde contou com 49 participantes incluindo surfistas internacionais, este evento foi 

idealizado pelo Buffalo Keaulana, que desejava manter vivo o espírito dos desportos 

polinésios, apresentando um evento mais divertido e num formato diferente de 

competições tradicionais.  

Posto isto, o SUP é considerado uma atividade recreativa emergente que tem chamado 

atenção por seus benefícios, além de proporcionar melhorias a nível da condição física, 

força e equilíbrio. 

 

 

2. O Stand-Up Paddle em Portugal 

 

A modalidade tem uma história curta em Portugal, mas está a conquistar cada vez mais 

adeptos. Já em 2014, Nuno Sequeira (Diretor e professor da Surf Lisbon) explicou que 

nos Estados Unidos, o SUP foi considerada a modalidade desportiva ao ar livre com o 

maior número de praticantes iniciados em 2013. A história do SUP em Portugal é 
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relativamente recente, mas há cada vez mais oferta desta modalidade e terá um 

crescimento cada vez maior. (2014, Nuno Sequeira) 

 

 

3. O que é o Stand Up Paddle (SUP)? 

 

 

O Stand Up Paddle (SUP) é uma atividade 

física que consiste em o praticante colocar-

se a pé sobre uma prancha e utilizar uma 

pagaia para executar o movimento de 

propulsão para o deslocamento e alternar 

direções. A pagaia envolve a biomecânica 

de uma pagaia de canoa. 

Apesar de utilizar preferencialmente a força dos membros superiores, necessita de 

contrações isométricas de todo o tronco, glúteos e musculatura da perna, pois a remada 

é bilateral, que facilita o equilíbrio e as mudanças de direção.  

É considerada uma modalidade híbrida por combinar o surf e o remo, onde os 

praticantes podem remar longas 

distâncias e/ou surfar ondas (Walker, 

Nichols, & Forman. 2010).  

No entanto utiliza pranchas mais 

compridas (8-15’, 2–4m) mais grossas 

(4-8’’, 10–20cm) e mais largas (26-31’’, 

66–78cm) do que as pranchas de surf 

tradicionais. 
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4. Benefícios do SUP 

 

 Melhora o Equilíbrio 

Esta é provavelmente a capacidade que mais se sente falta quando se começa a praticar 

SUP, isto porque para ficar de pé em cima de uma prancha instável é muito importante 

ter uma capacidade de equilíbrio, para evitar cair na água. 

Assim, com o aumento da prática desportiva, o equilíbrio vai sendo muito trabalhado 

até que ficar em cima de uma prancha deixa de ser um desafio. 

 

 Desenvolve todos os músculos   

Este é o principal motivo porque o SUP é considerado um ótimo exercício de fitness, pois 

quase todos os músculos do corpo são utilizados em algum momento, principalmente 

no trabalho constante de manter o equilíbrio. 

Porém, além de trabalhar as pernas e o tronco para manter o equilíbrio, este desporto 

também trabalha os braços e os ombros no exercício de remar. 

 

 Ajuda a emagrecer 

O SUP é um exercício que pode queimar até 400 calorias em apenas uma hora, sendo o 

indicado para queimar o excesso de gordura enquanto aumenta a quantidade de 

músculo. Assim, se associado a uma dieta equilibrada, a prática deste desporto pode 

ajudar a emagrecer rapidamente. 

 

 Alivia as dores Articulares 

Embora possa parecer um exercício complicado, o Stand Up Paddle é bastante simples 

e não provoca impactos violentos nas articulações e por isso, não provoca inflamação 

dos tendões, ligamentos ou articulações. 

 

 Reduz o Stress 

Os benefícios deste desporto não são apenas físicos, sendo uma ótima forma de 

melhorar a saúde mental. Isto acontece porque qualquer tipo de exercício ajuda o corpo 
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a liberar mais endorfina, que são hormonas que aumentam a sensação de bem-estar, 

felicidade e relaxamento. 

Por outro lado, alguns estudos demonstram que estar rodeado, de uma forma segura, 

por água ajuda a mente a liberar o stress acumulado durante o dia e a criar uma 

sensação calma. 

 

 Melhora a saúde do coração 

O SUP possui uma componente de promoção do sistema cardiovascular semelhante à 

de outros exercícios como correr, nadar ou caminhar. Assim, o sistema cardiovascular é 

estimulado e melhorado ao longo do tempo, reduzindo as chances de ter problemas 

graves como AVC’s ou enfartes. 

 

 

5. Iniciação ao SUP 

 

A iniciação da modalidade pode correr em diversos cenários, isto é, pode ser iniciado 

em praias (mar), rios, lagos e até mesmo em piscinas para a introdução do indivíduo à 

nova modalidade. 

Realça-se que as condições de segurança devem ser sempre asseguradas 

independentemente do lugar em que se pratica. 

 Sequências de exercícios que podem ajudar a aprendizagem. A iniciação do SUP 

deve ser feita sobre a prancha. Para essa fase sugere-se: 

1. Iniciar na posição deitado em decúbito dorsal; 

2. Remar a prancha com as mãos em decúbito dorsal; 

3. Sentar na prancha e equilibrar-se; 

4. Remar sentado com as mãos; 

5. Ajoelhar e remar com as mãos; 

6. Remar com o remo na posição ajoelhado. 

Após estes exercícios o iniciante pode ficar em pé e tentar equilibrar-se, nessa fase o 

instrutor poderá segurar a prancha para facilitar a estabilidade da pessoa. Na sequência 

o indivíduo pode receber o remo para começar a se deslocar com a prancha. As 
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primeiras remadas devem ser com pouca força até que se consiga manter na prancha 

em linha reta, para depois aumentar a velocidade. 

A posição em pé na prancha deve ser feita com os pés paralelos na linha central da 

prancha, deste modo aumenta a estabilidade e evita que a borda vire para os lados e 

derrube a pessoa. Essa é uma diferença importante do SUP em relação ao surf, no qual 

os pés são posicionados um a frente e outro na parte traseira da prancha. Praticantes 

habilidosos conseguem remar com a posição semelhante ao surf, principalmente 

quando pretendem dropar ondas, mas na iniciação isso é muito difícil de ocorrer. 

A remada do SUP deve ser feita alternando a mão que se posiciona na zona T, a cada 

remada o remo deve passar para a outra mão mantendo a mão que se posiciona no T 

como controle da posição de pá, enquanto a mão que fica no remo força a puxada da 

água. Nessa posição há uma leve rotação do corpo para ajudar na remada. 

O peso do corpo durante a remada deve ser distribuído entre os pés e há uma contração 

da musculatura dos membros inferiores para manter a estabilidade de prancha. A 

postura do tronco também deve ser mantida e o olhar do remador deve ficar sempre no 

horizonte, verificando a direção da prancha e melhorando o equilíbrio do praticante. As 

posturas adequadas são importantes desde a iniciação, pois segundo Pinheiro (2011) o 

esforço exigido no ombro em praticantes de SUP podem gerar lesões devido a repetição 

de movimentos e a existência de vencer a resistência da água. 

 

 

6. SUP para a pessoa com deficiência 

 

O SUP é uma modalidade extremamente completa e única porque além de promover a 

atividade física, exigindo uma atividade constante do corpo, tem a capacidade de 

promoção do contato direto com a água em contexto natural, podendo ser utilizada no 

mar com o contacto direto com as ondas e no rio para disfrutar da natureza e paisagem, 

permitindo assim o desenvolvimento da capacidade sensório motora. 

Deste modo o SUP torna-se uma ferramenta extremamente importante para as pessoas 

com Deficiência, visto que estas, normalmente apresentam índices de atividade física 

extremamente baixos, além de muitas dificuldades sensoriais. Posto isto o SUP além da 
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promoção da atividade física, assume assim uma importância terapêutica relevante, 

pois o contacto direto da natureza vai proporcionar níveis sensoriais elevados, 

promovendo também a capacidade de superação, pois a principal característica tanto 

do mar como do rio é que trata as pessoas de igual forma. 

 

 

7. Destinatários do projeto 

 

Os primeiros destinatários do projeto são os 120 utentes da Unidade de Areosa da 

APPACDM de Viana do Castelo, onde este projeto estará sedeado e que vão beneficiar 

da atividade regular de Stand Up Paddle Para Todos, pois também são estas as pessoas 

que têm participado nas atividades pontuais que permitiram testar o conceito. 

Os destinatários seguintes do projeto serão as mais de 200 pessoas com deficiência 

e/ou incapacidade, que são utentes das outras unidades/delegações da instituição e as 

mais de 100 crianças e jovens com deficiências e/ou incapacidade apoiadas pelo CRI da 

instituição que vão beneficiar de atividades pontuais de Stand Up Paddle para Todos. 

Desta forma vamos promover a capacitação de professores, monitores, auxiliares e 

principalmente de crianças, jovens e adultos com e sem deficiência para a prática de 

Stand Up Paddle. 

 

 

8. Abrangência e disseminação do projeto 

 

Este projeto será disseminado por todo o concelho de Viana do Castelo, mas também 

pelo distrito por via das unidades/delegações da instituição e ainda pela via do Centro 

de Recursos para a Inclusão. Prevemos disseminar dando enfase nas vantagens da 

prática do desporto e/ou atividade de lazer de Stand Up Paddle para pessoas com 

deficiência, pois, sendo uma atividade de exterior e em água, é de risco de contágio 

COVID-19 muito baixo e com grandes vantagens para saúde mental e física das 

crianças jovens e adultos. 
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9. Divulgação 

 

Este projeto será divulgado internamente por todas as unidades/delegações da 

APPACDM de Viana do Castelo e pelos agrupamentos de escolas parceiros, até para 

trazerem os beneficiários à prática da atividade. 

Pretende-se a divulgação do projeto nos canais habituais da instituição (internos e 

externos, como por exemplo a página web) e também nas redes sociais criadas para 

divulgação de tudo o que é desporto adaptado praticado com o apoio da equipa da 

Náutica Para Todos (https://desportoparatodosweb.wordpress.com/ na web, nas 

redes sociais https://www.facebook.com/dptappacdm, 

https://www.instagram.com/dptappacdm/ e https://twitter.com/dptappacdm). 

Também se prevê que este projeto seja divulgado nas federações de instituições que 

dão resposta às pessoas com deficiência, como a Federação Humanitas, Formen, etc. 

Para que a divulgação seja feita com melhor qualidade prevê-se a realização de um 

vídeo de divulgação do projeto. 

 

 

10.  Avaliação, produtos e evidências do projeto 

 

O principal método de avaliação do impacto será a avaliação de satisfação que será por 

via de inquérito por questionário a ser preenchido pelos vários stakeholders. 

As metas a atingir incluem a contagem direta dos beneficiários diretos e indiretos, pois 

pretendemos atingir as 120 pessoas da unidade de Areosa (com prática mais regular 

de SUP), mais de 200 das restantes unidades/delegações da instituição, mais de 100 

crianças/jovens das escolas parceiras do CRI da instituição (com prática mais pontual 

de SUP). 

Os principais produtos e evidências do projeto passarão em primeiro lugar pela 

aquisição do equipamento, que perdurará para além do primeiro ano em que o 

projeto será piloto, bem como a capacitação dos colaboradores da instituição e a 

implementação de uma atividade desportiva nova que iniciará com o projeto mas 

perdurará para além do projeto.  

https://desportoparatodosweb.wordpress.com/
https://www.facebook.com/dptappacdm
https://www.instagram.com/dptappacdm/
https://twitter.com/dptappacdm
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