


Proposta para construção
do Parque Radical



A Academia dos Patins

É uma entidade com larga experiência na organização de eventos e 

projectos na área dos Desportos Radicais urbanos, bem como no 

desenvolvimento e concepção de soluções e estruturas para a prática 

destas modalidades.

Desde 2006, somos uma das entidades parceiras da produtora NBP, pela 

colaboração na série “Morangos com Açucar IV”, cedendo atletas para 

duplos, construindo rampas, formando actores no quadro dos desportos 

radicais e fornecendo consultoria especializada nesta área.

Em 2001, celebrámos um protocolo com o Instituto da Droga e 

Toxicodependência (IDT), de forma a realizar acções de prevenção 

do consumo de drogas e estupefacientes, utilizando como 

instrumento preventivo, os desportos radicais.

I.D.T.
I n s t i t u t o   d a   D r o g a   e   d a   T o x i c o d e p e n d ê n c i a



O nosso know-how nesta área é muito grande, uma vez que desde 
a nossa existência temos vindo a trabalhar em exclusivo na 
organização de eventos e na construção de parques radicais para 
estas modalidades.

Na nossa equipa de gestão apresentamos um grupo de  atletas e 
pessoas fortemente ligadas a estas modalidades, juntamente com 
profissionais das áreas de Gestão e de Marketing. 

Actualmente trabalhamos em estreita colaboração com os 
campeões nacionais de skate, patins em linha e de Bmx.

Possuímos uma excelente base de dados de praticantes 
em geral e mantemos uma relação previligiada com um 
grande número dos mais influentes atletas nacionais.

A Academia dos Patins possui todos os recursos técnicos e 
materiais para assumir a construção e dinamização do 
parque radical.

As nossas estruturas são utilizadas nos diversos circuitos 
nacionais ( de patins em linha e bmx ) desde 2002.

O Nosso know-how e experiência



Após uma observação cuidada da dinâmica e funcionamento
actual do espaço escolhido para a implementação deste parque, 
retirámos as seguintes conclusões : 

Localização : O Skatepark localiza-se num espaço amplo e com

boas acessibilidades para os praticantes de todo o distrito de, o que
constitui um elemento facilitador da sua utilização e dinamização
desportiva.

Espaço : Este parque apresenta boas condições de espaço,

estando preparado para a implementação de estruturas de
qualidade, estudadas de acordo com as necessidades destes
desportos e da população envolvente.

Modalidades praticadas : Após pesquisa e diálogo com os

praticantes locais, concluímos que existem no concelho sobretudo
praticantes de skate, com um nível médio.

Estudo prévio do skateparque



Especificaçõesgerais

Tipo de estruturas : O projecto que apresentamos contempla estruturas

preparadas para uma prática de nível médio, nas modalidades de Patins,

Skate e Bmx, não abdicando de zonas de nível intermédio e de iniciação, de

forma a contemplar progressões pedagógicas entre os obstáculos

existentes.

Procurámos assim conceber um espaço que permita uma evolução

consistente e mais segura dos praticantes das diversas modalidades.

Filosofia : Este espaço foi projectado na perspectiva de ser dinamizado com

Campeonatos, demonstrações e acções de iniciação e de formação, para a

população em geral e especificamente, para os atletas locais.

O espaço foi idealizado de forma a abranger toda a população.

Segurança : Desde a concepção do projecto aos pormenores técnicos de

construção, todos os elementos de segurança foram estudados ao

pormenor, a fim de evitar muitos dos acidentes que habitualmente decorrem

da utilização de alguns destes espaços. A título de exemplo, podemos

referir as zonas de fuga entre as diversas rampas, a protecção do topo

superior das estruturas e o desbaste de arestas nas rampas.



Tubos de ferro galvanizados.

Placas de fenólico de 6mm.

Tábuas de madeira de 25mm de 
espessura com tratamento a 
autoclave.

Tabuado de madeira de 70mm de 
espessura com tratamento a 
autoclave.

Sarrafos de madeira de 7cm x 7cm, 
com tratamento a autoclave.

Construção das Rampas



Encerramento da lateral e da 
rectaguarda das rampas, de forma 
a evitar problemas de acústica e 
acumulação de resíduos.

A estrutura de madeira contribui 
para a absorção da acústica 
causada pelo impacto dos 
praticantes.

Construção das Rampas
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Construção das Rampas



Orçamento

A )  Materiais 
Este orçamento inclui a construção de rampas com estrutura em madeiras tratadas e superfície com 
fenólico de 6mm. Todos os elementos metálicos utilizados no fabrico, são galvanizados a fim de evitar a 
sua corrosão.

Como matérias primas, utilizamos os seguintes materiais :  

Tábuas de madeira – Com 25mm de espessura
Placas de fenólico de 6mm – cobertura das superfícies de contacto
Chapas e Tubos metálicos de 3mm de espessura
Barrotes para estrutura – Utilizamos barrotes de 7*7 cm tratados a autoclave
Tintas de protecção  – Utilizamos impermeabilizantes
Parafusos, pregos e eléctrodos

B ) Construção de Rampas

 Deslocações da equipa de trabalho
 Alimentação da equipa
 Fabrico e montagem das rampas no local
 Coordenação do processo de fabrico
 Concepção do projecto final do Parque Radical

C ) Manutenção e garantia das estruturas

 A nossa proposta contempla a manutenção
gratuita das estruturas durante os primeiros 12
meses de utilização.

 Garantia da estrutura de base – 2 anos
 Garantia das madeiras de superfície – 2 anos



Orçamento

Prazo de Entrega : Como prazo de entrega dos equipamentos, definimos um período máximo de 60 dias.

 É da responsabilidade da autarquia/escola :

- Disponibilizar um ponto de luz no local de montagem dos equipamentos

- Garantir a limpeza do espaço após a instalação dos equipamentos

Validade da proposta :

Esta proposta é válida durante 6 meses.

Condições de Pagamento :

 A acordar posteriormente

Valor em equipamentos:

 € 17.500,00 ( Dezassete mil e quinhentos euros)

Estimativa de Valor para construção civil:

 400 m2 x 28 € = 11.200 €

Valor total máximo:

 € 28.700,00 ( Vinte e oito mil e setecentos euros)

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal.



o Competições Nacionais de Skate, Patins e Bmx.

o Demonstrações de atletas profissionais

o Escolas de desportos radicais 

o Actividades desportivas com jovens carenciados

o Encontros nacionais das modalidades

o Actividades de tempos livres 

Actividades possíveis

 Autarquia deverá colocar caixotes do lixo, espalhados por todo o recinto.

 Deve ser afixado um guia com as regras de utilização do espaço.

 Deve ser contemplado o acesso a veículos de emergência.

 O espaço deverá ter iluminação nocturna.

 Devem ser colocados bebedouros no recinto.

 O espaço deve ter uma dinamização / animação frequente.

Sugestões de  optimização do espaço : 
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