Exmo Diretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos
Eu, Jovo Bosancic, morador na Av 25 de Abril, nº 217-3ºA, 2750-513
Cascais, portador do C.Cidadão nº 124032219, com o NIF 210506253,
sócio-gerente e único representante legal da empresa AGUAFUN
Unipessoal Lda., NIF 510268641, com sede social no Ninho de
Empresas da Cruz da Popa, 2645-449 Alcabideche, vem por este meio
requerer a autorização para a instalação de parque lúdico flutuante,
bem como posto de apoio (conforme informação do Anexo I) na praia
da Conceição em Cascais, para exercício de actividade de lazer
durante a época balnear de 2016. O funcionamento será diário e o
horário das 09:00h às 19:00h, sendo nosso propósito iniciar a
atividade do Parque no 1º dia do mês de Maio, terminando no dia 30
de Setembro de 2016.
Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 63 do DL38/2015, informo
que dou consentimento para todas as comunicações e notificações da
Administração para comigo ao longo do procedimento, poderão ser
efetuadas através da morada fiscal na Av 25 de Abril, nº 217 - 3ºA,
2750-513 Cascais ou através do telefone nº 966 006 104 e da caixa
postal eletrónica jbosancic7@gmail.com de que sou titular.
Conforme estipulado no nº1 do artigo 66 do DL acima referido declaro
que no momento da cessação do direito de utilização privativa,
efetuarei a remoção das obras e das estruturas móveis inseridas na

área e no volume afetos ao título de atribuição privativa, assegurando
as condições físicas-químicas e biológicas do meio marinho original.
Consideramos ainda de realçar o facto de a nossa empresa,
devidamente autorizada pela Autoridade Marítima Local, ter instalado
e explorado este mesmo parque ao longo das quatro últimas épocas
balneares, sempre no estrito cumprimento dos normativos de
segurança, e sem que nunca tivesse ocorrido qualquer incidente com
os utentes.
Pede deferimento,
Cascais, 12 de Abril de 2016

Ass: Jovo Bosancic

Anexo
Organização e descrição estrutural e de funcionamento do parque lúdico
flutuante a colocar na Praia da Conceição - Cascais.
Organização do parque Aguafun:
O parque estará dividido em 2 áreas distintas e uma de interligação:
• Plano aquático (parque flutuante), onde estará em permanência um
dos dois nadadores salvadores, contratados para o efeito, revezandose a cada período de 5 horas.
• Plano de terra (praia) existirá um ponto de apoio onde estarão em
permanência dois elementos do Staff, durante todo o horário de
funcionamento.
• Acesso ao plano aquático (parque flutuante) estará montado um
corredor de ligação, delimitado por linhas de bóias.

Descrição estrutural e funcional do parque flutuante.
Plano de aquático
Em local utilizado para o mesmo
efeito desde a época balnear de 2012,
pretende-se

fundear

o

parque

flutuante, numa área com cerca de
20x15x3 metros (com a dimensão

maior alinhada paralelamente à frente praia) ocupando um volume de 900
m3 referenciado ao Zero Hidrográfico.

Este parque é composto por 7 elementos insufláveis fabricados em tela de
PVC – Duratex e está fundeado em área delimitada pelas 4 posições
geográficas que se apresentam na tabela seguinte :
Nome

Coordenadas Coordenadas Datum73 Coordenadas ETRS89
WGS84
Lat
Long
X
Y
X
Y

Ponto 380
A

-

-

-

-

41.963’ 24.970’ 111620.01 106781.29 111617.23 106782.32
N

Ponto 380
B

90
W
90

-

-

-

-

41.955’ 24.967’ 111615.86 106796.15 111613.08 106797.18
N

W

Ponto 380
C

-

-

-

-

41.949’ 24.983’ 111639.22 106806.93 111636.44 106807.96
N

Ponto 380
D

90
W
90

-

-

-

-

41.955’ 24.987’ 111644.86 106795.74 111642.08 106796.77
N

W

As estruturas flutuantes que constituem o Parque, estão fundeadas através
de correntes de 6 mm, ligadas a maciços de betão armado (poitas) de
100x70x30 cm (500Kg cada) cuja configuração baixa e plana faz com que se
enterrem na areia, não constituindo perigo para os utilizadores do parque
flutuante.

Vigilância
No parque flutuante encontra-se em permanência, um nadador salvador
atento aos utentes, por forma a condicionar os comportamentos menos
adequados e sendo ele o primeiro elemento a agir em caso de emergência,
tendo ao seu serviço e perto de si a embarcação de apoio registada na
Capitania de Cascais sob o nº12560-CS5, dotada de motor, remos e estojo
de primeiros socorros.
Caso o grupo de utentes seja mais numeroso, como grupos escolares
(respeitando sempre o máximo admissível de 20 utentes em simultâneo),
este nadador salvador terá o apoio de um dos elementos do Staff do plano
de terra, que com uma prancha de padlle surf circulará auxiliando na

vigilância do parque, mantendo uma distância adequada de segurança aos
nadadores.

Plano de terra:
Será montado um posto demarcado
com corda entrelaçada em postes
com 1 metro de altura, numa área
de

3x3

metros,

contendo

um

chapéu-de-praia idêntico aos da
concessão existente na praia, para prestar esclarecimentos ao utente
relativamente à utilização do parque flutuante, bem como para eventuais
emergências. Esse posto em terra é montado em local situado na praia da
Conceição em frente ao parque flutuante, a 40 metros do Posto de
Primeiros Socorros existente no topo da praia e igualmente a 40 metros do
parqueamento da Ambulância situado na rua Frederico Arouca e a 10
metros do posto do Nadador Salvador do ISN.

Prevenção
Este posto, além dos dois elementos do Staff em permanência, contém o
equipamento necessário para o bom funcionamento do parque (coletes,
estojo de primeiros socorros, pranchas de padlle surf, etc.).
Os elementos do Staff, que se encontram no plano de terra estão
preparados para:
- Elucidar os utentes das normas de comportamento e utilização.
- Vedar o acesso a utentes com comportamentos inadequados,
alcoolizados, etc.
- Só autorizar o acesso a utentes menores de 7 (sete) anos de idade,
portadores de colete salva-vidas.
- Só permitir o acesso a menores de 7 (sete) anos de idade, quando
companhados por adultos.
- Realizar pequeno briefing´s, sobre normas e regras de utilização e
segurança por parte do utente, a cada elemento que deseje utilizar o
parque flutuante.
- Não permitir que o número de utentes do parque flutuante, exceda o
máximo admissível - 20 elementos - em simultâneo.
Nesse posto em terra será ainda colocado um cartaz em estrutura rígida de
dimensões 0,8 x 0,5m contendo a seguinte informação:

Parque Lúdico Flutuante da Praia da Conceição
- Acesso permitido apenas a quem saiba nadar;
- Proibido acesso a pessoas alcoolizadas ou narcotizadas;
- Proibido uso e porte de objectos cortantes (facas, canivetes, vidro, etc);
- Obrigatório o uso de colete salva-vidas a menores de 7 anos;
- Menores de 7 anos devem ser acompanhados obrigatoriamente por
adultos;
- Não saltar para a água sem fazer atenção a outros nadadores no local;
- Proibido fazer apneias por baixo das estruturas flutuantes;
- Em caso de não se reunirem as condições de segurança adequadas,
pode o nadador salvador ou responsável pelo parque, interditar o
acesso ao mesmo;
- Lotação máxima: 20 pessoas.
Telefones de emergência:
Emergência Médica:………………………. 112
Polícia Marítima ……………….… 214 864 500

