Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística
Certificado de Registo

Registo n.º: 52/2011 (16 de Fevereiro)

Identificação e tipo de empresa
Denominação: Get High Unipessoal, Lda.
Número de contribuinte: 506803120
Natureza Jurídica: Sociedade por Quotas
Sede: Rua Silva Tavares, nº 3-B; 1750-287 Lisboa
Distrito: Lisboa; Concelho: Lisboa; Freguesia: Lumiar
Objecto Social: O objecto da sociedade consiste em actividades de evasão, outdoor e indoor, e animação
turística; formação; escola de pára-quedismo; realização de eventos e a sua promoção; gestão de patrocínios e
carreira de atletas; publicidade; comércio, importação, exportação, representação e fabrico de produtos e
equipamentos desportivos, vestuário, acessórios e calçado; centro de pára-quedismo; centro polidesportivo; centro
de congressos; serviços aéreos com excepção do transporte regular de passageiros; imobiliário; psicoterapia,
terapias alternativas, massagens e spa; indústria e comércio de equipamentos técnicos, electrónicos, informáticos
e de diversão; criação, produção e comercialização de software, páginas web e design; edição, produção e
comercialização de material áudio, vídeos e multimédia; edição e comercialização de livros e publicações diversas;
comércio de equipamentos usados; agricultura, nomeadamente biológica, e comércio de produtos alimentares; bar,
cafetaria, restauração e hotelaria; e tudo o que se relacionar com estas áreas de actividade.
Gerente:
Mário Adelino Pires Pardo

Actividades que a empresa está autorizada a exercer
Aeronave; asa delta com motor; balonismo; parapente; pára-quedismo; ultraleve; voo livre; animação de espaços;
BTT; espaços museológicos/exposições; escalada artificial; escalada natural; espeleologia; go kart; marcha;
montanhismo; moto 4; organização de eventos (congressos, seminários, reuniões, exposições e afins); orientação;
outras actividades com cordas; paintball; passeios de bicicleta; passeios de burro; passeios equestres;
pedestrianismo; percursos de obstáculos; percursos interpretativos; pontes; rappel; slide; sobrevivência;
teambuilding; veículos TT; visitas a monumentos, museus e outros locais de relevante interesse turístico; visitas
arqueológicas; balneários termais e terapêuticos e SPA; kartódromos; parques temáticos; salas de congressos e
eventos.
Marca utilizada: Queda Livre
Seguros obrigatórios:
 Acidentes Pessoais: Apólice n.º 0007215753, de 22/10/2010; validade: 1 ano e seguintes;
Montantes garantidos: €20 000,00; €3 500,00
 Responsabilidade Civil: Apólice n.º 0084.10.096166, de 28/01/2011; validade: 1 ano e seguintes;
Montantes garantidos: €50 000,00
Qualquer alteração aos elementos constantes do registo, incluindo a abertura de novos estabelecimentos ou formas de representação locais, o
encerramento do estabelecimento ou a cessação da actividade da empresa, deve ser comunicada ao Turismo de Portugal, I. P., no prazo de 30
dias após a respectiva ocorrência.

Alterações – Averbamentos

A autorização para o exercício da actividade das empresas de animação turística não substitui qualquer acto administrativo de licenciamento ou
autorização legalmente previsto para a implementação prática de um estabelecimento, iniciativa, projecto ou actividade, nem constitui prova do
respeito pelas normas aplicáveis aos mesmos, nem isenta os respectivos promotores da responsabilidade civil ou criminal que se possa verificar
por força de qualquer acto ilícito relacionado com a actividade.
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