
Wave by Wave
!

“Transformando vidas através do surf”



Quem Somos
!
A Wave by Wave é uma iniciativa do Vice-Campeão Nacional José Ferreira juntamente com a Pensamento Vivo - Associação Portuguesa 
de Pedagogia e Saúde Mental. !
!
José Ferreira, surfista profissional e competidor no circuito mundial há mais de 10 anos, foi movido pelo contacto com projectos de surf 
therapy nas suas viagens competitivas, querendo adaptar para Portugal esta forma de intervir em populações de risco.!
!
A Pensamento Vivo - Associação Portuguesa de Pedagogia e Saúde Mental é uma instituição sem fins lucrativos que promove actividades 
de intervenção, prevenção, formação e investigação nas áreas do desenvolvimento e saúde mental.!
!
-Coordenação!
Ema Shaw Evangelista, Psicóloga Clínica!
(Membro da Direção da Pensamento Vivo)!

																																																																				
-Co-Coordenação!
José Ferreira, Vice-campeão nacional de surf 2016!
(Competidor mundial no circuito WSL)!



!
!
A Wave by Wave é uma iniciativa pioneira em Portugal, que pretende trazer para o nosso país uma forma inovadora de utilizar o surf ao serviço 
do bem estar social. !
!
A Wave by Wave é uma intervenção terapêutica baseada no surf, denominada surf therapy, pensada e levada a cabo por técnicos de saúde 
mental e instrutores de surf, para intervir e prevenir junto de populações de risco. O surf therapy alia os benefícios da prática do surf e do 
contacto com a natureza a uma intervenção terapêutica em grupo, a fim de promover indicadores como a regulação emocional, a resiliência, a 
redução de problemas de comportamento e outros promotores do bem-estar e saúde mental. Trata-se de um método já utilizado noutros países 
(Reino Unido, Austrália e África do Sul), com resultados comprovados.!
!
O nosso objectivo é contribuir para a reabilitação física e psicológica, bem como a promoção da saúde mental, através de uma estrutura 
cuidada que se baseia em princípios fundamentais como o respeito, o diálogo, a escuta empática e activa, a não violência, o ensino pelo 
exemplo e a receptividade. !

Wave by Wave



Problema	 Solução	
-Milhares de crianças e jovens em Portugal sujeitas a situações 
adversas e traumáticas com fraco acesso a soluçoes integradas 

que providenciem o devido suporte emocional.!

Eventos	trauma-zantes	

Falta	de	apoio	emocional	

Desafio	psicológico	e	custo	social	

Problemas	de	comportamento	e	desintegração	social	

Impacto:	
-Depressão e frustração!
-Dependência 	
-Delinquência!
-Ciclos de violência e negligência!
-Custo social!
!
!
!
	

-Promover a criação de relações de referência positivas 
entre jovens e técnicos de saúde mental/surf, a fim de 
promover capacidades reguladoras e contribuir para o 

desenvolvimento saudável.!

Ac-vidade	es-mulante	e	desafiante	

Técnicos	formados	e	presentes	

Promoção	de	competências	socio-emocionais	

Impacto:	
-Desenvolvimento positivo da identidade !
-Adoção de padrões de comportamento saudável!
-Resiliência!
-Sustentabilidade emocional!
-Autonomia!

Integração	social	



O que Fazemos
Local: Praia com condições propícias à iniciação ao surf.!
!
Duração: Idealmente por um período não inferior a 5 meses com cada 
grupo (ajustada grupo a grupo).!
!
Participantes: Média de 15 participantes por grupo (8-24 anos; 
constituição do grupo e da equipa técnica estável ao longo do tempo).!
!
Equipa técnica: Constituída por psicólogos/técnicos de saúde mental e 
instrutores de surf devidamente qualificados. O rácio de técnicos é de 
3-1. Idealmente, cada sessão conta com 3 instrutores de surf e 2 
técnicos de saúde mental.!
!

   Todas as sessões semanais incluem:!
!

-Aulas de iniciação ao surf, levadas a cabo por instrutores de 
surf qualificados e formados para trabalhar com populações de 
risco.!
!
-Actividades para a promoção de competências sócio-
emocionais, que estimulam o desenvolvimento de recursos 
pessoais como a resiliência, a autoestima, a resolução de 
problemas e a regulação emocional.!
!
-Actividades de formação e promoção de valores para a 
cidadania: segurança nas praias, técnicas de socorros a 
náufragos, promoção da saúde e bem estar.!



População Alvo 

!


A nossa intervenção visa proporcionar a populações de risco uma intervenção terapêutica 
continuada no tempo, que permita a retoma de processos de desenvolvimento saudável. !
!
Assim, o surf therapy pode ser utilizado em qualquer população na promoção da 
resiliência, regulação emocional e autonomia. !
!
Esta forma de intervenção tem provado ser particularmente eficaz em populações sujeitas 
a situações traumáticas, tais como:!
!

-  institucionalização (provisória ou permanente)!
-  migração (devido a contextos de guerra, pobreza ou outros)!
-  exposição a violência (continuada ou pontual)!
-  abuso físico ou sexual!
-  discriminação (sexual, de género ou outra)!

!
A constituição dos grupos a intervencionar tem em conta a faixa etária e as suas 
características específicas. Valorizamos fortemente a componente da consistência e a 
continuidade no tempo, apontando idealmente para um trabalho realizado de forma 
continuada com cada sujeito. !



Objectivos a médio-longo prazo
-Promoção da saúde mental e bem estar dos participantes!

-Promoção da resiliência, autonomia e regulação emocional!

-Promoção da inserção social e profissional !

-Contribuição para a quebra de ciclos de violência e trauma!

-Contribuição para a redução da excessiva dosagem de medicação psiquiátrica em crianças e jovens!

-Contribuição para a redução das manifestações anti-sociais e de violência!

!



Estudo Piloto
A equipa Wave by Wave coordenou, no Verão 2016, o primeiro projecto piloto português em 
intervenção baseada no surf com populações de risco. Este projecto, denominado “Surf Salva 
Camp”, foi promovido pelo LIDL Portugal em parceria com o ISN - Instituto de Socorros a 
Náufragos. Ao longo de 3 meses, na Praia de Carcavelos (Cascais), foram acompanhados 48 
jovens institucionalizados da Região de Lisboa. O estudo de avaliação foi levado a cabo pela 
equipa Aventura Social (Faculdade de Motricidade Humana), liderado pela Prof. Doutora 
Margarida Gaspar de Matos. !
!
Principais Resultados após a intervenção:!
!

-  Diminuição significativa de Problemas de Comportamento;!
-  Evolução positiva nas áreas do Auto-Conhecimento, Exploração, Esforço e 

Perseverança, Resolução de Problemas, Gestão de Tempo, Competências de Grupo, 
Relações Interpessoais e Regulação Emocional;!

-  Diminuição significativa na sub-escala sintomas emocionais (Ansiedade) e na escala do 
total de dificuldades percebidas;!

-  Adesão considerável por parte dos jovens (98% assiduidade);!
-  Validação imediata por parte das instituições; !
!

Tendo em conta os resultados do presente estudo (ver relatório aqui), pode-se concluir que 
utilizar o surf como instrumento de intervenção psicoterapêutica pode ser benéfico para o estilo 
de vida saudável, bem-estar e competências pessoais e sociais em jovens inseridos em 
contextos de vulnerabilidade psicossocial.!
!
Deste estudo resultou a primeira publicação científica em Portugal na área do Surf Therapy:!
    - Matos, M. G., Santos, A., Fauvelet, C., Marta, F., Evangelista, E. S., Ferreira, J., … Mattila, M. 
(no prelo) “O Surf na promoção da saúde e bem-estar em jovens em contexto de acolhimento – 
Avaliação de uma intervenção.” Revista Psicologia da Criança e do Adolescente.!
!



Parceiro Internacional
A premiada ONG Sul-Africana WAVES FOR CHANGE (Vencedores do prémio Laureus 
Sport for Good Award 2017, Ashoka Fellow, vencedora do Beyond Sport Awards 2015) 
implementa desde 2011, nalguns bairros costeiros mais degradados da Cidade do Cabo, 
um programa de intervenção baseado no surf therapy, com crianças e jovens de risco 
impactados por stress e trauma.!
!
Num estudo levado a cabo em 2015 com 200 participantes do programa Waves for 
Change:!
!
-  85% redução nos comportamentos de risco!
-  77% redução nos comportamentos anti-sociais!
-  64% melhoria na adesão à escola.!
!
Em Junho 2016, a equipa Wave by Wave concorreu a uma iniciativa Waves for Change que 
visava premiar os melhores projectos e equipas em todo o mundo a usar o surf ao serviço 
do bem estar social. Após um criterioso processo de selecção à escala global, em que 
foram avaliados o método, o projecto e a equipa:!
!

A equipa  Wave by Wave foi seleccionada como uma das 5 equipas !
mais promissoras à escala global na área do surf therapy. !

!
A equipa foi distinguida com a participação de José Ferreira e Ema Shaw Evangelista, 
coordenadores de projecto, num encontro e workshop em Surf Therapy, com participantes 
de todo o mundo, a ter lugar nas instalações da Waves for Change, na Cidade do Cabo, 
em Junho de 2017.!
!
!



O que pretendemos

Desta forma, ao longo do ano de 2017/18, temos como objectivo:!
-Dar continuidade ao trabalho iniciado com o projecto piloto!
-Prosseguir com a avaliação, análise e melhoria do método!
-Atingir novos tipos de população!
-Expandir o projecto a nível nacional!

	
	

Acreditamos que com os resultados até agora conseguidos e o devido investimento, é 
possível contribuir para a reabilitação de jovens e populações que constituem um desafio 
e representam um custo social elevado para a sociedade. !
!
A estruturação do projecto e das sessões resulta de um cuidadoso processo de reflexão 
e estudo por uma equipa de psicólogos. A equipa de terreno é alvo de supervisão clínica 
regular promovendo a reflexão e melhoria contínua dos procedimentos.!
!
Ao apostarmos na continuidade da intervenção, aumentamos a eficácia do impacto 
mental e físico nos participantes, reduzindo exponencialmente os custos em relação às 
alternativas actualmente existentes.!



Parceiros Nacionais: Instituições Parceiras:

!
!



Contactos
A equipa Wave by Wave pode ser contactada através do email:!
!
wavebywave.portugal@gmail.com!
https://www.facebook.com/wavebywave!
!
!
-Ema Shaw Evangelista / 914 709 618!
evangelista.ema@gmail.com!
https://www.facebook.com/pensamentovivoassociacao!
!
 !
-José Ferreira / 915 919 085!
josemcrferreira@gmail.com!
Instagram: @zeferreirasurf !
https://www.facebook.com/JoseFerreiraSurf!
!
!
       !
!
!
!
       !
!
!
!
!
!

ASSOCIAÇÃO	PORTUGUESA	DE	PEDAGOGIA	E	SAÚDE	MENTAL	
www.pensamentovivo.com	


