Resumo do Projecto

LOCAL:
Praia de Ribeira D’Ilhas, Ericeira

SANÇÃO:
WSL – World Surf League
SITUAÇÃO:
O evento “WQS 10.000 - Ericeira 2021” decorrerá de 2 a 10 de Outubro e tem como
destino a praia de Ribeira D’Ilhas.
Este evento desportivo faz parte do Circuito Mundial de Qualificação masculino e feminino
(Qualifying Series - QS) que apura os 10 melhores surfistas, masculinos e femininos, do
ano para a categoria principal (Championship Tour - CT). As sete provas anuais de
graduação máxima de 10.000 pontos, que está designada para esta prova, têm um
papel determinante no processo de qualificação. Sendo um evento de inscrição aberta,
mas respeitando regras internas da WSL de prioridade de acesso, espera-se a
participação dos melhores atletas do mundo incluindo até 70% dos surfistas de nível CT,
facto reforçado porque as etapas 10.000 pontos com maior adesão de surfistas do CT
são exatamente as que acontecem no final da temporada.
No contexto da atual pandemia que o Mundo atravessa, não se espera a presença de público
na prova em questão.

Duração

2 a 10 Outubro de 2021

Este evento tem a particularidade de existir um tempo de espera, ou seja, para que se
consigam realizar todas as provas do evento são necessários, por norma, entre 4 a 5 dias,
contudo pela preocupação de encontrar as melhores condições para a prática do surf
estão definidos 9 dias de prontidão para os atletas e organização.

Embarcações

•

2 jetskis de apoio aos surfistas

Formas de sinalização e segurança

•

2 Bandeiras de sinalização nas extremidades da zona de competição

Infraestruturas
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Imagem 2 - Esquematização das estruturas no Spot, Praia de Ribeira D’Ilhas

1 - Camião Juízes
2 - Camiões Media e WSL
3 - TV Compound
4 - Zona de Atletas
5 - Tendas Patrocinadores
6 - Parque de Skate
7 - Zona Corporate

Caraterização do Local

Tipo de evento

Desportivo.

Organização e promoção

OceanPTEvents, S.A

Localização

Praia de Ribeira D’Ilhas;

Caraterização do recinto

Estruturas implementadas nos locais unicamente para o evento.

Programa

O evento decorre ao longo de todo o dia, desde que as
condições do mar e luminosidade natural sejam favoráveis.

Data/Horário

Entre o dia 2 e 10 Outubro de 2021. Sem horário definido,
contudo será expectável que decorra entre as 08h e as 20h.

Número de visitantes

Estimativa de 50 mil espetadores distribuídos pelos vários dias

previstos

de prova, sendo espectável uma maior afluência caso a prova
se desenvolva no fim-de-semana.

Caraterísticas dos visitantes

Pela natureza do evento são, maioritariamente, jovens que

previstos

frequentam as praias durante este evento.

Previsão meteorológica

Sendo um aspeto fundamental para a realização da prova, o
acompanhamento da previsão meteorológica é constante.

Probabilidade de ocorrências

Reduzida, tendo por base o que aconteceu nas edições
anteriores deste evento. Sendo um evento realizado no mar,
existe sempre a possibilidade de ocorrer afogamentos.

Tabela 1 - Caraterização do evento desportivo

Caraterização da utilização

ESTRUTURAS:
Praia de Ribeira DÍlhas

Imagem 1 - Setorização zona de Ribeira D’Ilhas

Área

Setores

Caraterísticas
Local onde estarão concentradas as pessoas para
assistirem às provas desportivas. Será neste local

Cor vermelha

Local da Prova
Desportiva

onde a aglomeração de pessoas será mais elevada e
contínua.
Exposição às condições do mar.
Local de passagem das pessoas que irão assistir ao

Cor Laranja

Corredor Circulação

evento, não são esperadas grandes aglomerações
neste local, contudo a circulação de pessoas é
constante.

Cor Azul

Spot Ribeira D’Ilhas
Estacionamento

Cor Verde

Organização, Atletas
e Convidados

Cor Amarela

Local onde se encontram as estruturas afetas ao
evento.
Local afeto para estacionamento com entrada
restrita.

Estacionamento

Locais afetos para estacionamentos públicos onde a

Público

concentração de veículos será mais intensa.

Tabela 2 - Setorização zona de Ribeira D’Ilhas

Spot Ribeira D’Ilhas
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Imagem 2 - Esquematização das estruturas no Spot, Praia de Ribeira D’Ilhas

1 - Camião Juízes
2 - Camiões Media e WSL
3 - TV Compound
4 - Zona de Atletas
5 - Tendas Patrocinadores
6 - Parque de Skate
7 - Zona Corporate

Tendo em conta a data de realização do pedido TUPEM, segue o plano
de segurança e o plano médico da edição de 2019 (O evento não se
realizou em 2020 devido à pandemia covid-19) a título de exemplo do
documento semelhante que será realizado mais próximo da data do
evento.
As características gerais do evento não sofrem alterações significativas
de ano para ano, tais como: local de prova, duração, horário,
localização das estruturas de apoio e entidades envolvidas na
organização e coordenação.
Os documentos apresentados foram aprovados em 2019, contendo neles
todas as informações referentes a medidas Emergência, Socorro e
Segurança.

Serviço de Finanças de LISBOA-7 - [3239]

CERTIDÃO
Maria Ludovina Silva Primo Figueiredo, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de LISBOA
-7.
CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT),
que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A
e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
A presente certidão é válida por três meses e não constitui documento de quitação, nos termos dos nºs 4 e 6 do
artigo 24º CPPT, respetivamente.
Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 2 de Junho de 2021.
IDENTIFICAÇÃO
NOME: OCEANPTEVENTS S A
NIF: 510483496

Elementos para validação
Nº Contribuinte: 510483496
Cód. Validação: CVN3LDJ67YZ5

O Chefe de Finanças,

( Maria Ludovina Silva Primo Figueiredo )

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima
mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.
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CENTRO DISTRITAL DE LISBOA
AV. 5 DE OUTUBRO, N.º 175
1069-451 LISBOA

DECLARAÇÃO
Nome da entidade contribuinte OCEANPTEVENTS,
S.A.
Firma/Denominação OCEANPTEVENTS, S.A.

OCEANPTEVENTS, S.A.
TRAVESSA DAS PITEIRAS N 19
LISBOA
1400-299 LISBOA

N.º de Identificação de Segurança Social 25104834967
N.º de Identificação Fiscal 510483496
N.º da Declaração 024153068ASCD21
Data de emissão 2021-06-02

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior

Artigo 208.º do Código dos
Regimes
Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2019,
de
16
de
setembro na sua versão
atualizada
N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

apuramento de dívidas.
A declaração é válida pelo prazo de 4 meses, contado a partir da data de emissão.
A Diretora de Segurança Social
Gabriela Real

Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:
Número de Identificação - 25104834967
Código de Verificação - G2HLYYDWMEU6GWR
Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança
Social
Direta,
no
menu
"CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA” e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.
Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.
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