
 
 
 

 
 

Liga MEO Surf – Ações de sustentabilidade vão até ao coração do 
Parque Natural da Costa Vicentina  

Allianz Algarve Pro e melhores surfistas nacionais com contributo ambiental 
positivo  

 
Aljezur (17/06/2019) – A Liga MEO Surf, principal competição de Surf em 
Portugal, prepara-se para levar as iniciativas de sustentabilidade com o apoio da 
Fundação Altice e do Grupo Jerónimo Martins até ao Sul do país, designadamente 
à Praia do Amado em Aljezur, bem no coração do Parque Natural da Costa 
Vicentina, por ocasião do Allianz Algarve Pro, que se realiza nos próximos dias 
21 a 23 de Junho. 

Depois de superar a meta dos 700kg de resíduos retirados das praias – na grande 
maioria plástico – e já tendo impactado mais 1.000 pessoas durante as três 
etapas anteriores em ambientes mais próximos de núcleos urbanos de média e 
alta densidade, a Liga MEO Surf dá agora seguimento às iniciativas de 
sustentabilidade ambiental em pleno parque natural e paisagem protegida, com 
a participação garantida de cerca de uma centena de jovens das escolas locais, 
acrescendo ainda os melhores surfistas nacionais e demais voluntários. Para o 
segmento mais jovem, nesta etapa o Grupo Jerónimo Martins terá, também, o 
passatempo “Quem mais sabe, melhor defende Kids”, para menores de 14 anos. 

Os melhores surfistas nacionais, liderados pelo embaixador de sustentabilidade 
da Liga MEO Surf, João Kopke, não vão faltar à chamada para dar o contributo a 
esta causa em coordenação com a equipa da Plastic Sundays, sendo todos os 
resultados contabilizados em www.ansurfistas.com/share. 

João Kopke, embaixador da sustentabilidade da Liga MEO Surf 

“É importante levar este tipo de ações ao sul do país e sair um pouco dos grandes 
centros urbanos, onde há uma maior consciência dos problemas ambientais, 
levando esta consciencialização ambiental a toda a geografia do nosso país. 
Apesar dos grandes centros urbanos serem mais responsáveis pela poluição 
existente, a mensagem também deve chegar a outros pontos e a um todo”. 

Agenda Iniciativas Sustentabilidade Liga MEO Surf – Allianz Algarve Pro 

Sexta-feira – 21 de Junho 
09H30 às 17H00: limpeza de praia com 50 a 100 crianças da Aljezur 



 
 
 

 
 

International School. 
11h30-15h30: passatempo da Jerónimo Martins “Quem mais sabe, melhor 
defende” e “Quem mais sabe, melhor defende kids”; 

Sábado – 22 de Junho 
10H00 às 17H00: limpeza de praia aberta a voluntários 
11h30-15h30: passatempo da Jerónimo Martins “Quem mais sabe, melhor 
defende” e “Quem mais sabe, melhor defende kids”; 

Domingo – 23 de Junho 
11h30-15h30: passatempo da Jerónimo Martins “Quem mais sabe, melhor 
defende” e “Quem mais sabe, melhor defende kids”; 

Além das limpezas de praia em si, os participantes são convidados a participar 
nas dinâmicas educativas inerentes, onde se inclui o passatempo do Grupo 
Jerónimo Martins “Quem mais sabe, melhor defende” e “Quem mais sabe, melhor 
defende kids” que procura alertar e promover um maior conhecimento nos 
domínios da proteção da biodiversidade e da alimentação saudável. Neste 
sentido, o objetivo de sustentabilidade procura não só mudar atitudes de forma 
imediata mas também uma melhoria de comportamentos futuros e respetiva 
capacitação em termos de conhecimento. 

Grupo Jerónimo Martins 
O Grupo Jerónimo Martins, através da sua Companhia Pingo Doce, tem 
contribuído para a sensibilização e oferta de soluções mais responsáveis aos 700 
mil clientes que todos os dias visitam as suas mais de 400 lojas espalhadas pelo 
país. Por exemplo, o projeto de ecodesign de embalagens tem como objetivo 
reduzir o seu impacto ambiental e otimizar a distribuição de produtos da marca 
Pingo Doce. Este projeto promove a redução do consumo de materiais e 
promover a sua reciclagem, diminuindo assim a pressão sobre os ecossistemas. 
Em colaboração com os nossos fornecedores, desde 2011 já reduzimos mais de 
15.000 toneladas de materiais das nossas embalagens. Mais recentemente, no dia 
Mundial dos Oceanos, lançámos o ‘Detergente Concentrado Oceano Ultra Pro’ 
cuja embalagem é 100% reciclável e feita com 11% de resíduos marinhos, sendo 
os restantes 89% provenientes de plástico reciclado pós-consumo. Esta 
embalagem segue, desta forma, os princípios da economia circular. 

À parte das iniciativas de sustentabilidade, o Allianz Algarve Pro vai dar 
seguimento à luta pelos títulos máximos do Surf Português, tanto no masculino 
como no feminino, assim como disponibilizar o Canon Workshop de Fotografia 
por Ricardo Bravo, a luta pela melhor manobra na Renault Expression Session, a 



 
 
 

 
 

disputa da Somersby Onda do Outro Mundo, os pontos de ranking para o 
Santander Award e a distinção dos melhores surfistas locais através do prémio 
Algarve Best Surfer. O público em geral poderá ainda escolher os seus surfistas 
preferidos no Rip Curl Fantasy Surfer. 

Canon Workshop de Fotografia por Ricardo Bravo 

– Aulas teóricas e práticas nos dias 21 a 23 de Junho 
– Prémio em material técnico da Canon 
– Mais informações em: www.ansurfistas.com/workshop-ricardo-bravo-by-
canon 

Rip Curl Fantasy Surfer: Façam as vossas apostas dos melhores surfistas em 
prova 
– Prémio vencedor etapa: Relógio Rip Curl Search GPS 
– Prazo de constituição das equipas: hora do Call do primeiro dia de prova (21 de 
Junho) 
– Mais informações em: fantasy.ansurfistas.com 

Todas as etapas da Liga MEO Surf 2019 poderão ser acompanhadas em direto na 
Sport TV, assim como nos restantes meios oficiais: facebook do MEO, app na 
posição 810 da grelha de canais MEO, www.ansurfistas.com e redes sociais em 
@ansurfistas. 

A Liga MEO Surf 2019 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e 
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Renault, Bom Petisco, Banco 
Santander, Somersby, Rip Curl, os parceiros de sustentabilidade Fundação Altice 
e Jerónimo Martins, com o apoio local da Câmara Municipal de Aljezur, Região de 
Turismo do Algarve e Algarve Surf Clube, com o apoio técnico da Federação 
Portuguesa de Surf. 

Mais informações em www.ansurfistas.com. 


