
Projecto Oura Paddle School

Pedro Carrilho

• Bacharel em Turismo e Pós- graduação em 
Gestão Hoteleira pela Universidade ISLA

• Monitor internacional ASI Stand Up Paddle
• Curso de Educação Física pela 

Xistarca/Cefad
• Curso Europeu de Primeiros Socorros da 

Cruz Vermelha Portuguesa
• Monitor de canoagem da British Canoe

Union
• Curso de Segurança Básica STCW/95 pelo 

Instituto de Tecnologias Náuticas  
• Curso de Controle de Multidões pela 

Escola Náutica Infante D. Henrique
• Mergulhador PADI

Carlos Lobo

• Licenciado em turismo pelo Instituto 
Superior de Educação de Coimbra

• Monitor internacional IOSUP Stand Up 
Paddle

• Monitor de Surf  Nivel 1 Federação 
Portuguesa de Surf

• Nadador Salvador certificado ISN desde 
1993

• Socorrista Bombeiro com curso de 
socorrismo

• Praticante federado de Bodyboard  pela 
Federação Portuguesa de Surf desde 1992

• Carta de marinheiro em embarcações de 
socorro pela Escola Nacional de Bombeiros

• Mergulhador PADI

A Equipa: 



Oura Paddle School

O Stand Up Paddle ou Paddle Surf é uma modalidade recente em Portugal com uma ascensão
meteórica praticada por milhares de pessoas em todo o mundo. Permite uma melhoria da condição
física sem as exigências de um desporto radical e ao mesmo tempo pode ser praticada por pessoas de
todas as idades de forma segura e divertida, sendo um desporto simultaneamente activo e familiar.



O que é o Stand Up Paddle

De onde nasce o Stand Up Paddle Surf ?

• O Stand Up Paddle, também conhecido por SUP, 
é uma forma muito antiga de deslizar na água, 
em que o navegante utiliza um remo ou pagaia 
para deslocar-se em pé em cima de uma 
prancha.

• Tem na sua origem raízes nos povos Polinésios. A 
tradução Hawaiana é Ku Hoe He’e NALU, “, ou 
seja, colocar-se em pé, remar e surfar uma 
onda”".

• A historia mais recente remonta à década de 60 
quando os Beach Boys (Instrutores de Surf) na 
praia de Waikiki usavam os seus longboards e 
uns rudimentares remos de canoa para tirar 
fotografias aos turistas que aí aprendiam a 
Surfar. Esta postura também lhes permitia ter 
uma melhor visibilidade dos seus alunos e servia 
para avisar quando entravam as series de 
ondas(sets).

Aula de Stand Up Paddle

Oura Paddle School



Vantagens do Stand Up Paddle

• Uma das diferenças entre o Surf e o Stand 
Up Paddle é que este último não necessita 
de uma onda. No SUP,  podemos remar em 
mar aberto, lagos, rios, surfar ondas, ou 
em qualquer outro plano de água.

• A posição em pé permite um ponto de vista 
pouco usual pois permite desfrutar do que 
está por baixo da prancha (fauna marinha, 
flora, rochas...).

• Permite fazer passeios com  as crianças, 
travessias longas,  pescar, corridas, além de 
apanhar ondas, claro. 

• Ao contrário do surf, o processo de 
aprendizagem é muito mais curto, o que 
ajuda a que as pessoas desfrutem logo 
desde o início. 
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Quem somos : A Visão:

• Dois amigos que se uniram pelo amor que 
têm ao mar e ao desporto Stand Up Paddle 
para realizar o sonho de trabalhar numa 
área que já conhecem há muito tempo, 
aliando a isso a sua já longa experiência 
no ramo do turismo.

• Somos representantes exclusivos de uma 
marca de pranchas insufláveis de Stand Up 
Paddle e comerciais de várias outras 
marcas. Além disso, devido ao gosto pela 
preservação ecológica, estamos em 
processo de criação de um web site de 
venda de Eco-Turismo em Portugal, a 
Portugal Eco-Travel.

• Proporcionar aos seus clientes experiências 
emocionalmente positivas, aumentando a sua 
satisfação e os seus conhecimentos teóricos, e 
práticos da modalidade, assim como incutir 
hábitos de vida saudáveis e sensibilizar para a 
preservação da natureza.

• Damos primazia à qualidade, em detrimento 
da quantidade e, acima de tudo, à segurança 
dos clientes, dirigindo-nos para as várias 
etapas de formação bem como para os 
diferentes enquadramentos, com o objetivo de 
fazer chegar o SUP a qualquer pessoa através 
de um processo de ensino e aprendizagem 
seguro e divertido, baseado na mais recente 
investigação na área da Metodologia do Treino 
de SUP. 
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O que oferecemos:

• Propomos reunir  neste espaço uma escola de Stand Up Paddle com aluguer de material, eventos, 
passeios divertidos e cursos de iniciação e aperfeiçoamento, entre outros. 

• Neste conjunto de serviços esta incluído como investimento da Oura Paddle School (ver valores 
abaixo) a licença de utilização da praia para aulas na autoridade marítima, homologação pela 
Federação Portuguesa de Surf (entidade representante da modalidade em Portugal), monitores 
credenciados, Alvará do Turismo de Portugal de animação turística ou RNAAT, seguro de  
acidentes pessoais para os clientes, publicidade nos meios de comunicação do desporto, 
publicidade na nossa mailing list, bem como todo o material para a prática da modalidade 
(remos, coletes, pranchas e a sua manutenção).
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O investimento da Oura Paddle School : 

• Pranchas: 

• Alvará RNAAT:

• Alvará marítimo: 

• Total em equipamentos (remos, leash, e coletes e fatos de neoprene):

• Seguro de acidentes pessoais/responsabilidade civil :

• Total aproximado de:

6.600 € aprox.

160 €

240 €

2.500 € aprox.

500 € anuais aprox.

10.000 €


