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GRUPO AKTIVSPORT 
Apresentação 

 O GRUPO AKTIVSPORT é uma empresa de animação turística, com forte consciência ambiental, que 
actua em vários sectores de actividade relacionados com o Desporto Aventura e Lazer. 

 Temos como missão ser uma empresa de referência a nível nacional na área da animação turística, 
detentora de um portfolio de serviços e produtos integrados de qualidade, que nos permite desenvolver 
propostas adequadas às necessidades de cada um dos nossos clientes e públicos. O Grupo 
AKTIVSPORT actua em diversas áreas de actividade através das seguintes marcas: 

 
 AktivSport 
 Área de negócio vocacionada para a promoção, gestão e organização de eventos desportivos e de lazer 

com forte componente pedagógica. 
 AktivParks 
  Área de negócio vocacionada para a gestão, promoção e consultadoria de Marketing e parques de 

aventura. 
 AktivWorks 
 Área de negócio vocacionada para a construção de parques aventura e serviços verticais na área do 

ambiente e indústria. 
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INTRODUÇÃO 
Âmbito do projecto 

O Projecto  que se segue  tem como objectivo realizar uma Animação Indoor ou Outdoor com incidência 
na estrutura inovadora “ARBOFUN”, produto exclusivo AKTIVWORKS, novidade na Península 
Ibérica.  O lançamento deste produto constitui uma oportunidade única de inovar, dado que poderá 
proporcionar aos seus clientes a oportunidade de experienciar uma atividade apenas disponível nos 
parques aventura. 
 
Este projecto está elaborado para uma animação de 5 dias, em ambiente Indoor ou Outdoor, conforme 
objectivo do cliente. Contudo, cliente pode construir o “projecto à sua medida”, quanto à duração e 
número de espaços/actividades a incluir. 
 
É um projecto ambicioso que engloba actividades aventura e lazer, que dado as suas características 
constituirão uma garantia de inovação, diversão, segurança, aventura, interacção e lazer. 
 
Não vai querer perder esta oportunidade de INOVAR.  
 
Conheça um pouco melhor esta estrutura e garanta já o seu EXCLUSIVO. 
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ARBOFUN 
Apresentação  

O ARBOFUN é uma estrutura inovadora em Portugal e exclusiva da 
AktivWorks (Grupo AktivSport). Devido à sua modularidade, diversidade 
de actividades e travessias, versatilidade de ambientes (Indoor ou 
Outdoor), capacidade de atendimento e dinâmica, este equipamento 
assume-se como um fantástico pólo de atracção do mais variado público 
fruto do seu forte impacto visual. Oferecemos um tamanho padrão, mas os 
projectos são adaptados com variações no tamanho, altura, nº de 
percursos e outras actividades, por forma a rentabilizar ao máximo o 
espaço disponível. Numa só estrutura os participantes poderão 
experimentar as emoções de uma parede de escalada, rappel, slide, saltos 
pendulares e diversas pontes. O equipamento de segurança fornecido e a 
próxima monitorização permitem que a faixa etária dos participantes se 
situe entre os 6 e os 60 anos. 
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ARBOFUN 
Apresentação / Vantagens   
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 Novidade / Exclusividade 

 Impato Visual 

 Modularidade 

 Indoor / Outdoor 

 Capacidade de atendimento 

 Aproveitamento Interior 

 Projeto à medida 

 Faixa etária (desde 3 anos) 

 Diversidade temática 

 



ARBOFUN 
Acabamentos / Segurança 
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ARBOFUN I 
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ARBOFUN II 
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ARBOFUN III 
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ARBOFUN  
Orçamento 
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ARBOFUN I ARBOFUN II ARBOFUN III 
Faixa Etária 6>80 anos 6>80 anos 3 >80 anos 

Dimensões A: 6m L:6m C:16m A: 6m L:6m C:8m A: 4m L:4m C:12m 

Montagem 8 horas 4 horas 4 horas 

Atendimento Até 40 pax/hora Até 50 pax/hora Até 50 pax/hora 

Dinâmica 6 Pontes + Escalada 4 Pontes + Escalada  8 Pontes 

Peso 1500 kg 1000 kg 1000 kg 

Motores (v) -- -- -- 

Monitores 4 3 2 

PREÇO 15.000,00€ 12.000,00€ 10.000,00€ 
LINHA VIDA CONTINUA 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 

INCLUI: 
 
 1ª Montagem e formação  
 10 EPI's (arnês, Mosquetões) 
 Certificação ISQ 

 
 

 

EXCLUI: 
 
 Taxa Legal do IVA (23%) 
 

 

 
 



ARBOFUN INDOOR 
Projetos à sua medida 
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FORMA DE PAGAMENTO 
  
_40% - Adjudicação do Equipamento 
_30% - Montagem Equipamento 
_30% - 30 dias 
  
 O Pagamento deverá cumprir os prazos afixados e por transferência bancária a favor da nossa 

empresa. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
DADOS BANCÁRIOS 
  
GRUPO AKTIV 
MIRRA & NORTE, ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER, LDA 
Rua do Pinheiro, 21  4490 – 580 Póvoa de Varzim  
Contribuinte: 507799836  
NIB: 0036 0047 9910 0296 4912 0 
Banco Montepio Geral 
  
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
PROJETO “CHAVE NA MÃO” 
 
Sem preocupações adicionais, o Grupo AKTIVSPORT oferece um projecto “Chave na Mão” garantindo todos os serviços 
essenciais na concretização do Projeto. 
 
PROJETO à “MEDIDA” 
 
Cada Autarquia tem características geográficas específicas, diferentes necessidades e objectivos, calendário de eventos 
estabelecido, diferentes públicos alvo e targets monetários a despender. Tendo noção de que “cada caso é um caso” o Grupo 
Aktiv, mediante a proposta apresentada, reformula o projeto á medida de cada cliente. 
 
DESPEDIDAS 
 
Estaremos á vossa disposição para eventuais alterações, adaptações 
ou notas que ajudarão o melhor planeamento deste projeto. 
 
Melhores Cumprimentos, 
 
António Mirra 
 
Director de Operações  
amirra@aktivsport.net 
www.aktivsport.net 
93.640.76.96 
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