PEDIDO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NO DOMÍNIO PUBLICO MARÍTIMO (DPM)
(ESCOLAS DE FORMAÇÃO DE SURF, BODYBOARD, KITESURF, WINDSURF E OUTROS DESPORTOS DE DESLIZE NO DPM)

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome do requerente _______________________________________________________________________________
Nome da Concessão/Empresa _______________________________________________________________________
NIF ____________________

BI / CC/CRN nº ______________________ válido até ___ / ___ / _____

Com sede/morada em

,

freguesia de

, código postal

Telefone

, telemóvel

-

-

,

, correio eletrónico

.

PRETENSÃO
Vem requerer que lhe seja concedida licença para a realização de atividades desportivas, recreativas e culturais no
domínio público marítimo, especificamente ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Aulas de

SURF

BODYBOARD

______________________(outro)

LONGBOARD

KITESURF

WINDSURF

Aluguer de pranchas, embarcações ou outro material flutuante (de utilização

free) ____________________________________________________________________________________________
Na praia_________________________________________________________________________________________
________________________________ Freguesia de____________________________________________________
com início em _____/_____/_____ e término em _____/_____/_____, no seguinte horário ____h____ às ____h____
Utilização exclusiva do areal:
Renovação

Sim

Novo pedido

Não

Ocupação do DPM _________________________m2

Durante a época balnear

Fora da época balnear

Observações:_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Solicita que todas as notificações e informações referentes ao processo sejam dirigidas para a morada
Autoriza a notificação por via de correio eletrónico para o e-mail ____________________________________
Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido.

DATA E ASSINATURA
Na qualidade de _________________________________

O Requerente,

Pede deferimento, Viana do Castelo, ___/___/_____,

INFORMAÇÃO REGULAMENTO GERAL PROTEÇÃO DE DADOS

_________________________________________________

O Município de Viana do Castelo é responsável pela recolha, registo, organização estruturação, conservação, alteração, recuperação,
consulta, utilização, divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, comparação ou interconexão,
limitação, apagamento ou destruição de dados pessoais no contexto da sua atividade municipal, a qual se encontra vinculada à Lei. Neste
sentido e de acordo com a alínea c) do art.º 6.º do Regulamento Geral de Proteção de dados, o tratamento de dados pessoais é lícito por
ser necessário ao cumprimento de uma obrigação legal e destinando-se exclusivamente aos fins do presente requerimento. Não obstante o
suprarreferido, sempre que a atividade municipal não se encontre abrangida pela licitude referida, será solicitado o consentimento prévio
do titular dos dados pessoais.
A assinatura do requerente, proprietário ou representante legal, será comprovada mediante exibição do respetivo Bilhete de
Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte.
_______________________________________________________________________________________________________________
Mod. 617/0 CMVCT
1/3

ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS A ACOMPANHAR O PEDIDO
Fotocópia do BI e NIF ou CC
Fotocópia de NIPC e da Certidão da Conservatória do Registo Comercial
Parecer quanto à definição de condições de segurança da Capitania do Porto de Viana do Castelo
Título da licença emitida anteriormente
Comprovativo da inscrição no Registo Nacional de Agentes de Animação Turística (nº RNAT) no caso de o
interessado se dedicar ao aluguer de pranchas, embarcações ou outro material flutuante de utilização “free” ou
cópia dos estatutos da Associação ou Clube, no aplicável
Declaração da Federação Desportiva (vela/surf/outra) com data da primeira inscrição da escola na Federação e
válida para a totalidade do período pretendido
Cópia do certificado dos treinadores habilitados, nos termos da Lei nº 40/2012, de 28 de Agosto
Memória descritiva e justificativa da atividade a desenvolver e equipamento a utilizar
Cópia das apólices de seguro de responsabilidade civil e acidente pessoais (que cubram acidentes de instrutores,
instruendos e terceiros, decorrentes das atividades desenvolvidas) válidos para a totalidade do período pretendido.
Plano de emergência (incluindo contactos de emergência, procedimentos a adotar pelo operador em situação de
emergência, a lista dos colaboradores em funções de direção e condução de treino, contactos do AAT, associação ou
clube, localização da caixa de primeiros socorros e medidas a tomar quando acionado).
Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social
Certidão de situação tributária regularizada da Autoridade Tributária e Aduaneira
DEFINIÇÕES
«Escola» - sem construção e com a função de ensino e prática de atividades desportivas náuticas, designadamente

desportos de deslize, o surf, o bodyboard, o longboard, o windsurf e o kitesurf, incluindo o aluguer de pranchas, e/ou
embarcações.
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NORMAS aplicáveis aos praticantes de surf, bodyboard, longboard, kitesurf e windsurf e desportos análogos, bem
como às Escolas, aos Agentes de Animação Turística (AAT), Associações ou Clubes, designados por operadores,
que se dedicam ao seu ensino, é obrigatório a responsabilidade partilhada dos operadores:
1.

A licença não confere ao titular o direito de ocupação do areal com qualquer tipo de infraestrutura fixa ou amovível, de
carácter permanente ou temporário.

2.

As áreas para efeitos de licenciamento são: a norte, Afife e Arda e a sul, Cabedelo, Rodanho e Amorosa, encontramse identificadas no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Caminha – Espinho (POOC).

3.

É expressamente proibida a atividade das “escolas” na zona concessionada de uso balnear.

4.

Os concessionários não têm nenhum direito de reservar zonas para o ensino e prática de atividades desportivas
náuticas.

5.

A formação deve ser ministrada por treinadores de desporto habilitados, nos termos da Lei n.º 40/2012, de 28 de
agosto, ou por estagiários, enquadrados no âmbito da legislação em vigor.

6.

O plano de emergência deverá estar sempre disponível no local onde a atividade é exercida e ser do conhecimento de
instrutores e instruendos.

7.

Cada escola tem que delimitar a zona reservada à atividade e deverá satisfazer os seguintes requisitos:
i)

Quando esta atividade decorrer na água (durante a época balnear), os limites junto à linha de água devem estar
sinalizados com bandeiras identificativas do operador licenciado, por forma a criar um corredor de acordo com as
dimensões exigidas pela Capitania do Porto de Viana do Castelo e no período em que estiver a ser exercida a
atividade

ii) As bandeiras devem conter de forma legível o nome da escola que pertencem e não poderão conter qualquer
conteúdo publicitário.
iii) É expressamente proibido os operadores marcarem corredores, sem estarem no local os formadores e os alunos
respetivos.
iv) Durante as aulas, com um número máximo de 5 alunos (surf e bodyboard) e um número máximo de 2 alunos
(kitesurf), aconselha-se o uso de capacete, auxiliar de flutuação e faca de linhas.
v) Os alunos e os formadores envergam lycras com identificação do respetivo Agentes de Animação Turística,
Associação ou Clube, apresentando cor diferente entre treinadores e alunos.
vi) Sempre que viável e em função do seu planeamento de aulas, os operadores deverão comunicar entre si de forma a
otimizarem a utilização dos corredores e garantirem a segurança dos formandos.
vii) Todos os operadores devem fazer-se acompanhar da licença emitida pelo Município de Viana do Castelo, a qual
deverá ser facultada às autoridades fiscalizadoras sempre que solicitado.
viii) Os operadores e praticantes de kitesurf e windsurf, para largar ou abicar à praia utilizarão obrigatoriamente, as
zonas de estacionamento e os corredores demarcados no areal, nas praias do Cabedelo e Cabedelo/Luziamar.
ix) Deve ser tido em conta a sobrelotação da mesma praia com várias escolas por forma a minimizar os riscos de
acidentes pessoais e com terceiros.
x) Respeitar o distanciamento social e todas as normas exigidas no Plano Covid 19.
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