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SKATE PARK – CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO 
 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

  

1.   ÁREA DE INTERVENÇÃO 

O Skate Park será para construir na Gafanha da Nazaré, junto à Piscina 
Municipal e à Escola Municipal de Educação Rodoviária. 

A área de intervenção é a delimitada na planta na escala 1/200 anexa ao 
presente caderno de encargos, tendo uma área de 26x49m2 

  

2.   DIMENSIONAMENTO E PROGRAMA FUNCIONAL 

 

O Skate Park deverá ser constituído por 6 elementos distintos, separados entre si 
mas em condições de utilização sequencial em realização de manobras. 

A área (total) de ocupação pelos diversos elementos não deverá ser superior a 
40% da área do piso que é de 1.274m2. 

Os elementos podem ser simples ou complexos, com múltiplas rampas, 
escadas, quarters, grinds, planos inclinados, corrimãos, etc. 

Cada elemento a implantar de acordo com a planta anexa deverá ter 
algumas características e/ou permitir a pratica de manobras a saber: 

 ELEMENTO 1 

• Corrimão com cerca de 5m de extensão, à cota de +/-35cm, 
em tubo galvanizado ∅2’’ (ou outra considerada adequada 
à prática de skate). 

 ELEMENTO 2 

• Caixa de grinds com vários níveis (3) e corrimão em tubo 
galvanizado ∅2’’ (ou outra considerada adequada à prática 
de skate). 

 ELEMENTO 3 

• Caixa de grinds em 2 rampas. 

 ELEMENTO 4 

• Estrutura complexa com vários níveis, (cota máxima de 
1,80m), vários quarters e escadas, caixa de grinds (vários 
níveis e inclinações)), planos horizontais/patamares, spine 
(rampa de saltos), escadas com corrimão. 
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 ELEMENTO 5 

• Estrutura ‘delta’ complexa com vários níveis, (cota máxima 
de 1,00m), delta + pirâmide, vários quarters/inclinações, 
corrimão, plano  horizontal/patamar e caixa de grinds. 

 ELEMENTO 6 

• Estrutura complexa com vários níveis, (cota máxima de 
1,80m), vários quarters e planos inclinados. 

 

Os elementos com plataformas a cota superior a 1,20m devem dispor de 
corrimão superior em tubo galvanizado de 1,5’’, para proteção dos 
praticantes. 

 

  

3.   CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

 

a) A estrutura de suporte dos vários elementos (exceto para o elemento 1), 
nomeadamente prumos, vigas e tábuas, deverá ser em madeira de pinho 
tratado em autoclave, (conforme NP2080, EN559-1 e 599-2, classe de risco 
IV); 

b) A fixação da estrutura deverá ser com parafusos em aço inox; 

c) O revestimento dos elementos (exceto para o elemento 1) deverá ser em 
placas de fenólico de 6mm, tipo skatelite ou outro equivalente; 

d) A transição entre o piso de betão (existente) e as rampas será em chapas 
de inox de 3mm de espessura devidamente fixas à estrutura de suporte e 
com solução de impeça ou dificulte o seu roubo (por exemplo pontos de 
fixação soldados); 

e) O encerramento total das laterais e retaguarda dos elementos (exceto para 
o elemento 1) deverá ser também em placas de fenólico; mas não poderão 
encostar ao piso para permitir ventilação natural do interior dos elementos; 

f) As partes metálicas deverão ser em tubo galvanizado de parede grossa, nas 
dimensões adequadas à prática de skate. 
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