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Em todas as atividades, mesmo por mais pequena que seja, vale mais 

"Prevenir do que Remediar”. 

Antes Pecar por Excesso do que por Negligência.  

A Segurança Acima de Tudo! 
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Os itens abordados são sugestões de leitura para uma reflexão, porque não existe nenhuma 

norma ou linhas diretórias para este tema. 

Esta documentação é fruto da experiência desta equipa, da compilação de várias Formações 

efetuadas, Encontros e Vivências Escutistas e da experiência Profissional de alguns elementos. 

Pretende assim mostrar alguns aspetos de segurança em atividades escutistas. Temos a certeza de 

que o dirigente ou candidato a dirigente, no futuro, analisará, mais atentamente, cada caso, 

aperfeiçoando e melhorando os aspetos que achar mais convenientes. 

Não se esqueçam que os pais depositam em nós, dirigentes, uma total confiança. 

O objetivo final é proporcionar aos jovens momentos divertidos de formação, em segurança.  

 

“Se alguma coisa puder correr mal, correrá, e mais, irá ocorrer da pior maneira, no pior momento e 

de modo a que cause os maiores danos possíveis.” 

 

“Nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil como a explicação do manual.” 

 

“A Natureza está sempre a favor da falha.” 

 

“Entre dois acontecimentos prováveis, acontece sempre o mais improvável.” 

 

“Se no final não está confuso, então foi porque não prestou atenção.” 

 

“Tudo demora mais tempo do que todo o tempo que tem disponível.” 

Lei de Murphy 

 

Acidentes ou Imprevistos? 

Nós, dirigentes do CNE, muitas vezes deparamo-nos com circunstâncias diversas que 

envolvem vários aspetos relacionados com a segurança e muitos de nós nem estamos familiarizados 

com eles. De resto, quando acontece algum acidente, achamos sempre que aconteceu porque tinha 

de acontecer, julgamos sempre que tomámos todos os cuidados e precauções necessárias. Mas, será 

que foi mesmo assim? 

Após suceder o acidente, ficamos surpreendidos e muitas vezes percebemos que não 

estamos preparados para enfrentar uma situação deste tipo, com a calma e prudência que são 

necessárias. 

Vamos observar algumas regras básicas para que, com elas, fiquemos mais alerta para alguns 

riscos e assim possamos ter uma postura mais preventiva durante o planeamento de uma atividade, 

minimizando desta forma o risco de acidente. 

Cada atividade é uma atividade diferente, cada uma tem especificações diferentes das 

outras. Mesmo que já se tenha feito a mesma atividade uma dezena de vezes, há sempre algo 

diferente e algo que podemos descurar por ser igual às outras e, por isso, as probabilidades de que 

alguma coisa corra mal são ainda maiores. 

 

Para cada tipo de atividade indicamos seis itens. São eles: 

 

� Local da atividade. 

� Programa de atividades. 

� Equipamento / Material.  

INTRODUÇÃO 
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� Equipa de Animação. 

� Transporte. 

� Documentação. 

 

O Regulamento Geral do CNE determina a obrigatoriedade de efetuar a Comunicação de 

Atividades fora da Região (Artigo 56, ponto 8, alínea l, do regulamento geral do CNE). 

 

 

 

 

 

Local 

� Evitar locais perigosos no espaço da sede ou nas redondezas 

(arrecadações, áreas cercadas com arame farpado, ou arames 

soltos, buracos, zonas com vidros partidos, lixo, insetos, etc...), 

manter os cantos e áreas comuns da secção limpos e 

arrumados. 

� Marcar de forma clara as áreas de jogos e de atividades que 

envolvam maior movimentação e eliminar áreas com obstáculos de modo a minimizar o risco de 

acidente. 

� Conhecer qual o hospital da área mais próximo à sede, para os jovens e para os adultos (poderão 

ser diferenciados). 

� Ter cuidados especiais com a instalação elétrica e com equipamentos elétricos, saber onde e 

como efetuar o corte da energia. 

� Ter cuidados redobrados com armazenamento de gás e materiais inflamáveis. Deverão ser 

armazenados num espaço com ventilação ou suficientemente arejado. 

� Colocar sinalização de alerta nos locais de maior risco e que não possa ser evitado. 

� Conhecer, sinalizar e testar percursos de evacuação. 

 

Programa de Atividades  

� Dosear o programa de atividades conforme as condições do espaço a utilizar. 

� Explicar claramente as regras do jogo ou da atividade, indicar os espaços a evitar ou interditados. 

� Iniciar e terminar as atividades à hora marcada. 

� Evitar tempos inativos entre as atividades. 

� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção. 

 

Equipamento e Material 

� Utilizar equipamentos, utensílios ou ferramentas de acordo com a idade e compreensão dos 

jovens (mantendo uma vigilância permanente). 

� Ter sempre o estojo de Primeiros Socorros atualizado e à mão. 

� Ter no mínimo 1 (um) carro disponível para qualquer emergência. 

� Evitar, sempre que possível, atividades com materiais inflamáveis ou cortantes, aquando da sua 

utilização, explicar e acompanhar a utilização correta desses mesmos materiais. 

� Não usar ferramentas ou equipamentos danificados ou em mau estado de conservação que, no 

seu manuseamento, possam oferecer perigo aos jovens. 

� Dar conhecimento à restante equipa de animação da localização na sede das fichas de saúde dos 

elementos para qualquer emergência. 

 

 

1. REUNIÕES E ATIVIDADES NA SEDE 



 
  
 

Página 5 de 20 
Corpo Nacional de Escutas 

Junta Regional de Lisboa - Departamento Regional de Proteção Civil e Segurança 

Equipa de Animação 

� Ter no mínimo 2 (dois) animadores a acompanhar a atividade e em permanência. 

� Ter sempre animadores habilitados para as atividades que vão executar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, pelo 

menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma unidade com 

4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam ocorrer. 

 

 

 

 

Local 

� Visitar o local antes da atividade, no mínimo 30 dias antes. 

� Examinar os alojamentos ou salas antes de acomodar os jovens. 

� Ter especial atenção com água para beber, confirmar sempre se a 

água é potável ou se é da rede pública. 

� Sinalizar a existência de um potencial local perigoso, nas 

redondezas da atividade. 

� Indicar zona com animais (cães de guarda, gado, cavalos, etc.) e 

evitar estes locais.  

� Limitar as áreas para jogos e atividades mais movimentadas. 

� Redobrar atenção na área para jogos noturnos e limitá-la.  

� Conhecer qual o hospital da área mais próximo, para os jovens e para os adultos (poderão ser 

diferenciados). 

� Ter cuidados especiais com fios elétricos, cercas elétricas ou de arame farpado e vedações. 

� Examinar e evitar zonas com buracos, valas, fossas ou poços, vedar a área, se necessário, e 

sinalizá-la. 

� Ter especial atenção às atividades próximas de rios e lagoas. 

� Avisar caseiros e moradores próximos do local de atividades da vossa presença (indicar com 

exatidão o dia ou os dias em que irão ali permanecer). 

� Visitar e informar, com antecedência, as autoridades locais (PSP, GNR, Bombeiros da área, SMPC) 

sobre as atividades que irão efetuar (indicar com exatidão o local e o dia ou os dias em que irão 

ali permanecer, posteriormente formalizar essa informação com o envio das informações por 

escrito). 

� Facultar o mapa do local aos pais. 

� Eleger de entre os pais o distribuidor de notícias (porta voz) e manter um contacto frequente 

com ele. 

� Sinalizar os locais que ofereçam maior risco. 

� Ter um plano B, no caso de chuva ou mudança repentina das condições climatéricas (ou um local 

de apoio).  

� Verificar a ocorrência de queda de raios e alagamentos ou cheias rápidas. 

 

Programa de Atividades 

� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção. 

� Em grandes jogos de cidade ou de vila, manter um adulto sempre por perto. 

� Fazer um conselho de pais, pelo menos, 15 dias antes do evento, para apresentar o programa a 

desenvolver. 

 

 

2. ATIVIDADES DIVERSAS AO AR LIVRE 



 
  
 

Página 6 de 20 
Corpo Nacional de Escutas 

Junta Regional de Lisboa - Departamento Regional de Proteção Civil e Segurança 

Equipamento e Material 

� Utilizar equipamentos, utensílios ou ferramentas de acordo com a idade e compreensão dos 

jovens (mantendo uma vigilância permanente). 

� Ter sempre o estojo de Primeiros Socorros. 

� Ter no mínimo 1 (um) carro disponível para emergências. 

� Evitar, sempre que possível, atividades com materiais inflamáveis ou cortantes. Aquando da sua 

utilização, explicar e acompanhar a utilização correta desses mesmos materiais. 

� Tomar as devidas precauções com candeeiros e fogões a gás, cumprir escrupulosamente as mais 

elementares regras para fazer fogo, evitar agitações próximas da fogueira, manter o fogo no 

centro do círculo e vigiá-lo em permanência. 

� Durante a atividade, manter uma alimentação leve, a mais equilibrada possível, e cuidar da sua 

conservação. 

� Dar conhecimento à restante equipa de animação da localização das fichas de saúde dos 

elementos para qualquer emergência.  

 

Equipa de Animação 

� Ter no mínimo 2 (dois) animadores a acompanhar a atividade e em permanência. 

� Ter sempre animadores habilitados para a atividade que vamos executar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, 

pelo menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma 

unidade com 4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam ocorrer. 

� Os animadores devem ter um completo conhecimento da atividade. 

 

 

 

 

Local 

� Efetuar um reconhecimento do local para preparar a atividade. 

� Evitar pontos que ofereçam demasiado perigo como, por exemplo, estradas com muito 

trânsito; se tiverem de circular por essa via, deverão evitar que esta seja atravessada 

desnecessariamente. 

� Saber qual o hospital de área mais próximo, para os jovens e para os adultos (poderão ser 

diferenciados). 

� Conhecer que tipo de frequentadores utilizarão o local, evitar zonas conflituosas ou que 

possam gerar conflito à passagem dos jovens. 

� Visitar e informar com antecedência as autoridades (PSP, GNR) dos locais da atividade por 

onde irão passar (indicar com exatidão o local e o dia em que irão fazer a atividade, 

posteriormente formalizar essa informação com o envio por escrito). 

� Definir um ponto de encontro no caso de surgir qualquer emergência. 

 

Programa de Atividades 

� Programar a atividade em função do fluxo de trânsito, evitar que a prova coincida com a 

maior movimentação de população ou de trânsito. 

� Dosear o programa em função do lugar onde se irá desenrolar toda a atividade. 

� Explicar claramente as regras do jogo ou da atividade e indicar as zonas a evitar ou 

interditadas a todos os participantes. 

� Iniciar e terminar as atividades à hora marcada. 

� Evitar tempos inativos entre as atividades. 

3. JOGO DE VILA OU DE CIDADE 
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� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção e a sua resistência física para 

enfrentar a atividade. 

� Em grandes jogos de cidade ou de vila, manter um adulto sempre por perto. 

� Fazer um conselho de pais, pelo menos, 15 dias antes do evento, para apresentar o 

programa a desenvolver. 

� Confirmar atempadamente os horários das visitas aos museus ou exposições. 

� Ter em atenção as regras internas em cada local a visitar, já que há locais que obrigam a que 

cada grupo seja acompanhado por um adulto. 

� Ter em atenção se o grupo está completo e se não falta ninguém, proceder à contagem, se 

necessário, ou incentivar os guias a ter esse aspeto em atenção. 

� Sempre que se justificar, usar crachás de identificação com nome e telefone de contacto. 

 

Equipamento e Material 

� Ter sempre disponível um estojo ou caixa de primeiros socorros. 

� Ter sempre à mão as fichas de saúde dos elementos. 

� Aconselhar os elementos a levar uma alimentação leve e equilibrada, procurar um local para 

fazer a refeição que reúna condições de higiene, com água potável por perto. 

 

Equipa de Animação 

� Ter no mínimo 2 (dois) animadores a acompanhar a atividade e em permanência. 

� Ter sempre animadores habilitados para a atividade que vamos executar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, 

pelo menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma 

unidade com 4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam ocorrer. 

� Os animadores devem ter um completo conhecimento da atividade. 

 

Transporte 

� Tentar adquirir antecipadamente os títulos de transporte para a 

ou as viagens que vão efetuar em transportes públicos. 

� Verificar o trajeto, horários e valor do transporte (títulos de 

transporte) e se funcionam no dia em que irão efetuar 

atividade.   

� Evitar usar transportes com excesso de lotação, procurar fazer a 

viagem em horários que não colidam com os picos de afluência 

dos transportes.  

� Verificar se existem outras opções de itinerário. 

� Garantir as viagens de ida e volta. 

 

Documentação 

� Informar com antecedência os pais sobre a atividade (data, horário e local) e solicitar 

autorizações, quando necessário. 

� Reunir e atualizar as fichas de saúde. 
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Local  

� Fazer um reconhecimento ao local, no mínimo, 30 dias antes da atividade, com toda a equipa 

de animação e voltar a fazer mais perto da data para garantir que tudo está bem.  

� Visitar e informar com antecedência as autoridades locais (PSP ou GNR, Bombeiros, SMPC) 

sobre as atividades que irão efetuar (indicar com exatidão o local e o dia ou os dias em que 

irão ali permanecer, posteriormente formalizar essa informação com o envio da mesma por 

escrito e anexar o mapa do percurso a efetuar). 

� Aproveitar a oportunidade e pedir ajuda a um guia local ou procurar ajuda junto do 

agrupamento local, se existir, para planear o melhor possível o percurso da atividade. 

� Ter um cuidado especial com a água para beber: no local, verificar se os fontanários têm 

água potável ou se é água da rede pública. 

� Identificar as zonas com animais (cães de guarda, gado, cavalos, etc.), uma vez que podem 

ser de perigo potencial.  

� Saber qual o hospital de área mais próximo, para os jovens e para os adultos (poderão ser 

diferenciados). 

� Ter um cuidado especial com zonas que tenham cercas elétricas ou de arame farpado. 

� Observar e evitar zonas com buracos, valas, fossas ou poços. 

� Ter em atenção as atividades próximas de rios e lagoas, barragens ou represas. 

� Verificar a segurança das pontes, se o percurso implicar atravessar um rio ou ribeira. 

� Tentar conhecer possíveis atividades na área, diversos tipos de encontros, manobras e 

explosões em pedreiras, barragens, e exercícios militares. 

� Fazer, se necessário, um croqui do local onde são identificadas áreas a utilizar como postos 

de passagem e zonas para pernoitar. 

� Apresentar aos pais um mapa do local da atividade com todo o percurso assinalado. 

� Verificar onde fica o telefone fixo mais próximo do local, porque pode a rede de telemóvel 

não funcionar ou não ter cobertura suficiente. 

 

Programa de Atividades 

� Dosear o programa de atividades conforme as condições do percurso a utilizar e as previsões 

meteorológicas. 

� Explicar a atividade no conselho de Guias, indicar os espaços a evitar ou interditados e 

apresentar uma lista de recomendações e avisos importantes. 

� Iniciar e terminar as atividades à hora marcada. 

� Evitar tempos inativos entre as atividades. 

� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção. 

� Evitar exposições prolongadas ao sol para evitar insolação, aconselhar o uso de cremes 

protetores, incentivar os jovens a consumir regularmente água, 

durante as atividades. 

� Programar o trajeto com vários postos de passagem 

obrigatórios para que se possa controlar os grupos, efetuar 

contagem e dar apoio aos elementos. 

� Fazer uma reunião com os pais, pelo menos, 15 dias antes, para 

apresentar o programa de atividade. Não ter medo de 

apresentar aos pais tudo o que foi planeado para a atividade: 

isso só irá reforçar a confiança destes na equipa de animação. 

4. RAID - HIKES 
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� Acompanhar a previsão do tempo 48 horas antes e durante toda a atividade, monitorizar a 

meteorologia para que se possam tomar as decisões mais convenientes (dar especial cuidado 

às previsões de trovoadas, quedas de granizo e ventos fortes). 

� Definir um ponto de encontro no caso de surgir qualquer emergência. 

 

Equipamento e Material 

� Utilizar equipamentos de acordo com a idade e compreensão dos jovens. 

� Ter sempre disponível um estojo ou caixa de primeiros socorros. 

� Ter sempre à mão as fichas de saúde dos elementos. 

� Ter no mínimo 1 (um) carro disponível para apoio e emergências. 

� Aconselhar os elementos a levar uma alimentação leve e equilibrada, procurar um local para 

fazer a refeição que reúna condições de higiene e com água potável por perto. 

� Ter disponíveis mapas ou cartas topográficas do local da atividade e em volta desta (bastante 

abrangentes), caso se necessite fazer uma busca. 

� Caso o terreno seja muito acidentado, levar um cabo comprido e equipamento para socorrer 

em altura. 

� Estar preparados com equipamento para tempo chuvoso. 

 

Equipa de Animação 

� Ter, no mínimo, 2 (dois) animadores a acompanhar a atividade em permanência, numa 

viatura e com equipamento de comunicação alternativo. 

� Ter sempre animadores habilitados para a atividade que se vai realizar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, 

pelo menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma 

unidade com 4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam acorrer. 

� Dar a conhecer aos animadores o programa da atividade. 

 

Transporte 

� Tentar adquirir antecipadamente os títulos de transporte para a ou as viagens que vão ser 

efetuadas em transportes públicos. 

� Verificar o trajeto, horários e valor do transporte (títulos de transporte) e se funcionam nos 

dias em que irão efetuar a atividade (ida e volta).   

� Evitar usar transportes com excesso de lotação, procurar fazer a viagem em horários que não 

colidam com os picos de afluência dos transportes.  

� Verificar se existem outras opções de itinerário. 

� Garantir as viagens de ida e volta. 

� Nomear um responsável por autocarro ao usar transporte contratado. Este deverá envergar 

um colete refletor, deverá ter consigo documento passado pela Direção do Agrupamento, 

atestando a sua idoneidade. 

� Alertar todos os passageiros do uso obrigatório do cinto de segurança no autocarro, 

conforme legislação em vigor, sob pena de serem autuados. Quando se trata do 

acompanhamento de menores, o responsável é sempre o adulto responsável pelo grupo. 
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Se os pais colaborarem na atividade: 

� Procurar reunir com os pais muito antes da atividade para saber quem está disponível para 

colaborar. 

� Instruir os pais para as tarefas a desempenhar por cada um deles. 

� Distribuir os pais em grupos pequenos e de preferência com um animador dirigente; anotar 

quem está com quem e que tarefas foram atribuídas e a quem. 

� Instruir os pais para as várias situações de emergência que possam ocorrer, o que fazer em 

cada situação. 

� Dar conhecimento aos pais da forma como a atividade se irá desenrolar. 

 

Documentação 

� Informar com antecedência os pais sobre a atividade (data, horário e local) e solicitar 

autorizações, quando necessário. 

� Reunir e atualizar as fichas de saúde individuais. 

� Enviar a comunicação de atividade (JR, JN, DRPCS; esta enviará para as respetiva JR) sempre 

que isso obrigue. 

� Deixar um mapa na sede ou entregar a outro dirigente que não vá à atividade com cópias dos 

percursos e locais de pernoita, horários de chegada e de partida, inclusive indicar um ou dois 

telefones de contacto. 

 

 

 

 

Local 

� Visitar e examinar o local de atividade, no mínimo, 30 dias antes, se for a primeira vez que a 

atividade se vai realizar nesse local.  

� Observar os alojamentos ou salas onde irão ficar acomodados os jovens, os sanitários e a 

cozinha. 

� Sinalizar a existência de locais potencialmente perigosos ou que ofereçam riscos, nas 

redondezas. 

� Ter especial atenção à ingestão de água, confirmar sempre se a água é potável ou se é da 

rede pública. 

� Assinalar a zona com animais (cães de guarda, gado, cavalos, etc.).  

� Limitar a área para jogos e atividades mais movimentadas. 

� Ter atenção redobrada à área para jogos noturnos e limitá-la.  

� Conhecer qual o hospital da área mais próximo, para os jovens e para os adultos (poderão 

ser diferenciados). 

� Ter cuidados especiais com fios elétricos, cercas elétricas ou de arame farpado, e vedações. 

� Examinar e evitar zonas com buracos, valas, fossas ou poços. 

� Ter em atenção as atividades próximas de rios e lagoas. 

� Avisar caseiros e moradores próximos do local da atividade da vossa presença (indicar com 

exatidão o dia ou os dias em que irão ali permanecer). 

� Visitar e Informar com antecedência as autoridades locais (PSP ou GNR, Bombeiros, SMPC) 

sobre as atividades que irão efetuar (indicar com exatidão o local e o dia ou os dias em que 

irão ali permanecer, posteriormente formalizar essa informação com o envio da mesma por 

escrito). 

 

 

 

5. ACANTONAMENTO 
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Programa de Atividades 

� Dosear o programa de atividades conforme as condições, o percurso a utilizar e as previsões 

meteorológicas. 

� Explicar claramente a atividade no Conselho de Guias, indicar os espaços a evitar ou 

interditados, apresentar uma lista de recomendações e avisos importantes. 

� Iniciar e terminar as atividades à hora marcada. 

� Evitar tempos inativos durante atividades. 

� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção. 

� Evitar exposições prolongadas ao sol por forma a evitar insolação e aconselhar o uso de 

cremes protetores. 

� Incentivar os jovens a consumir regularmente água durante a atividade. 

� Programar o trajeto com vários postos de passagem obrigatórios para que se possa controlar 

os grupos, efetuar contagem e dar apoio aos elementos que possam necessitar. 

� Fazer uma reunião com os pais, pelo menos, 15 dias antes, para apresentar o programa da 

atividade. Não ter medo de apresentar aos pais tudo o que foi planeado para a atividade e os 

aspetos de segurança que envolve, pois isso só irá reforçar a confiança destes na equipa de 

animação. 

� Acompanhar a previsão do tempo 48 horas antes e durante toda a atividade e monitorizar a 

meteorologia para que possam ser tomadas as decisões mais convenientes (dar especial 

cuidado às previsões de trovoadas, quedas de granizo e ventos fortes). 

� Ter preparado um plano B como alternativa, caso a meteorologia impossibilite a atividade.  

� Definir um ponto de encontro no caso de surgir qualquer emergência. 

 

Equipamento e Material 

� Utilizar equipamentos de acordo com a idade e compreensão dos 

jovens. 

� Ter sempre à mão um estojo de primeiros socorros. 

� Ter no mínimo 1 (um) carro disponível para apoio e emergências. 

� Ter especial atenção a materiais inflamáveis, cortantes, etc. 

� Tomar os devidos cuidados com candeeiros e fogueiras. 

� Aconselhar os elementos a efetuar uma alimentação leve e 

equilibrada, em função das atividades desenvolvidas, procure confecionar as refeições com 

as melhores condições de higiene possíveis. 

� Estar preparados para tempo frio e chuvoso com equipamento suficiente e próprio para 

estas situações. 

 

Equipa de Animação 

� Ter no mínimo 2 (dois) animadores a acompanhar a atividade em permanência e uma viatura 

disponível para qualquer emergência. 

� Ter sempre animadores habilitados para as atividades que vão executar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, 

pelo menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma 

unidade com 4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam ocorrer. 

� Dar a conhecer a todos os animadores o programa da atividade. 

 

Transportes 

� Tentar adquirir antecipadamente os títulos de transporte para a ou as viagens que vão 

efetuar, se utilizarem transportes públicos. 
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� Confirmar o trajeto, horários e valor do transporte (títulos de transporte) e se funcionam nos 

dias em que irão efetuar a atividade (ida e volta).   

� Evitar usar transporte com excesso de lotação, procurar fazer a viagem em horários que não 

colidam com os picos de maior afluência dos transportes.  

� Verificar se existem outras opções de itinerário. 

� Garantir as viagens de ida e de volta. 

� Nomear um responsável por autocarro, se for contratado um transporte. O responsável 

deverá envergar um colete refletor e deverá ter consigo um documento passado pela 

Direção do Agrupamento atestando a sua idoneidade. 

� Garantir que todos os passageiros usam o cinto de segurança do autocarro conforme 

legislação em vigor, sob pena de serem autuados. Quando se trata de acompanhamento de 

menores, o responsável adulto é sempre o eventual autuado. 

� Evitar viajar com excesso de lotação. 

� Verificar as condições de veículos e documentação. 

 

Se os pais colaborarem na atividade: 

� Procurar reunir com os pais muito antes da atividade para saber quem está disponível para 

colaborar. 

� Elucidar os pais das tarefas a desempenhar por cada um deles. 

� Distribuir os pais em grupos pequenos e de preferência com um animador dirigente e anotar 

quem está com quem e qual a tarefa que lhe foi atribuída. 

� Instruir os pais para as várias situações de emergência que possam ocorrer, indicando o que 

fazer em cada uma das situações. 

� Dar conhecimento aos pais da forma como a atividade se irá desenrolar. 

 

Documentação 

� Informar com antecedência os pais sobre a atividade (data, horário e local). 

� Solicitar autorizações dos pais para participar na atividade, quando necessário. 

� Reunir e atualizar as fichas de saúde. 

� Solicitar a autorização do proprietário do local (quando necessário). 

� Obter um documento passado pela Direção do Agrupamento, atestando a idoneidade do 

responsável pelo autocarro. 

� Ter as fichas de saúde de todos os elementos, incluindo Animadores. 

� Preparar e enviar antecipadamente o documento de Comunicação de Atividades fora da 

Região, de acordo com o previsto no Artigo 56, ponto 8, alínea l, do Regulamento Geral do 

CNE. 

 

 

 

 

 

Local 

� Visitar e examinar o local de atividade, no mínimo, 30 dias antes, se for a primeira vez que a 

atividade se vai realizar nesse local.  

� Observar os espaços disponíveis para a montagem de campo; garantir, se possível, algum 

espaço para circulação entre as tendas e as construções, de forma a evitar consequentes 

quedas. 

6. ACAMPAMENTOS E BIVAQUES 
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� Evitar vedar o campo com sisal, se necessário utilizar algo que se quebre com facilidade, para 

que não cause ferimentos a quem choque inadvertidamente com a vedação de campo (usar, 

por exemplo, fita balizadora plástica). 

� Sinalizar a existência de locais potencialmente perigosos ou 

que ofereçam risco, nas redondezas. 

� Ter especial atenção com água para beber, confirmar 

sempre se a água é potável ou se é da rede pública. 

� Indicar zona com animais (cães de guarda, gado, cavalos 

etc.) e impedir o acesso a esses locais.  

� Delimitar a área para jogos e atividades mais movimentadas. 

� Ter redobrada atenção na área para jogos noturnos e delimitá-la.  

� Conhecer qual o hospital da área mais próximo, para os jovens e para os adultos (poderão 

ser diferenciados). 

� Ter cuidados especiais com fios elétricos, cercas elétricas ou de arame farpado, e vedações. 

� Examinar e evitar zonas com buracos, valas, fossas ou poços, delimitar o espaço e impedir 

acesso. 

� Verificar a disponibilidade de madeira para construções e de lenha para queimar, caso seja 

permitido fazer fogo. 

� Ter em atenção as atividades próximas de rios e lagoas. 

� Avisar caseiros e moradores próximos do local de atividades da vossa presença (indicar com 

exatidão o dia ou os dias em que irão ali permanecer). 

� Visitar e Informar com antecedência as autoridades locais (PSP ou GNR, Bombeiros, SMPC) 

sobre as atividades que irão efetuar (indicar com exatidão o local e o dia ou os dias em que 

irão ali permanecer, posteriormente formalizar essa informação com o envio da mesma por 

escrito), de acordo com o previsto no Artigo 56, ponto 8, alínea L, do Regulamento Geral do 

CNE. 

� Fazer um croqui ou apresentar um mapa com o local ou os locais de atividade. 

� Verificar a existência de local alternativo, se necessário, para se protegerem de eventual 

agravamento repentino do estado do tempo. 

� Verificar a possibilidade de ocorrência de enchentes rápidas, em caso de trovoadas e queda 

de raios quando a atividade se realizar junto de rios e ribeiros. 

 

Programa de Atividades 

� Dosear o programa de atividades conforme as condições do terreno a utilizar e as previsões 

meteorológicas. 

� Explicar claramente a atividade no conselho de guias, indicar os espaços a evitar ou 

interditados, apresentar uma lista de recomendações e avisos importantes. 

� Iniciar e terminar as atividades à hora marcada. 

� Evitar tempos inativos durante as atividades. 

� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção. 

� Evitar exposições prolongadas ao sol por forma a precaver insolações e aconselhar o uso de 

cremes protetores. Durante o tempo frio, aconselhar os jovens a permanecerem 

agasalhados, a evitarem ficar molhados para precaver situações de hipotermia. 

� Incentivar os jovens a consumir regularmente água durante a atividade. 

� Programar antecipadamente as deslocações fora do campo, garantir que o campo fica 

vigiado, se necessário nomear no mínimo duas (2) pessoas para garantir a segurança do 

campo. 

� Fazer uma reunião com os pais, pelo menos, 15 dias antes, para apresentar o programa de 

atividades. Não ter medo de apresentar aos pais tudo aquilo que está planeado para a 
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atividade, já que é importante apresentar os aspetos de segurança que esta atividade 

envolve. Isso só irá reforçar a confiança destes na equipa de animação. 

� Acompanhar a previsão meteorológica, 48 horas antes e durante toda a atividade e 

monitorizar a meteorologia para que se possam tomar as decisões mais convenientes (dar 

especial atenção às previsões de trovoadas, quedas de granizo e ventos fortes). 

� Ter preparado um plano B como alternativa, caso a meteorologia impossibilite a atividade.  

� Definir um ponto de encontro no caso de surgir qualquer emergência. 

� Garantir que os jovens têm conhecimentos de segurança para o manuseamento de 

ferramentas e equipamentos (como, por exemplo, equipamentos de queima, machados, 

serrões, etc...).    

 

Equipamento e Material 

� Utilizar equipamentos de acordo com a idade e compreensão dos jovens. 

� Ter sempre à mão um estojo de primeiros socorros. 

� Dar conhecimento à restante equipa de animação da localização das fichas de saúde dos 

elementos para qualquer emergência. 

� Ter no mínimo 1 (um) carro disponível para apoio e emergências. 

� Ter especial atenção a materiais inflamáveis e ferramentas cortantes. 

� Tomar os devidos cuidados com fogões, candeeiros e fogueiras. 

� Impedir o uso de fogões e candeeiros a gás no interior de 

tendas. 

� Aconselhar os elementos a efetuar uma alimentação leve e 

equilibrada, em função das atividades a desenvolver e 

procurar confecionar as refeições com as melhores condições de higiene possíveis. 

� Estar preparados para tempo frio e chuvoso com equipamento suficiente e próprio para 

estas situações. 

� Ter disponíveis mapas ou cartas topográficas do local da atividade bastante abrangentes, 

para o caso de ser necessário fazer uma busca. 

 

Equipa de Animação 

� Ter no mínimo dois (2) animadores a acompanhar a atividade em permanência, ter uma 

viatura disponível para qualquer emergência. 

� Ter sempre animadores habilitados para as atividades que vão executar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, 

pelo menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma 

unidade com 4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam ocorrer. 

� Dar a conhecer a todos os animadores o completo programa da atividade. 

 

Transporte 

� Tentar adquirir antecipadamente os títulos de transporte para a ou as viagens que vão 

efetuar em transportes públicos. 

� Certificar o trajeto, horários e valor do transporte (títulos de transporte) e se funcionam nos 

dias em que irão efetuar a atividade (ida e volta).   

� Evitar usar transporte com excesso de lotação, procurar fazer a viagem em horários que não 

colidam com os picos de afluência dos transportes.  

� Verificar se existem outras opções de itinerário. 

� Garantir as viagens de ida e volta. 
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� Nomear um responsável por autocarro, se utilizado um transporte contratado. O responsável 

deverá envergar um colete refletor e ter consigo um documento passado pela Direção do 

Agrupamento, atestando a sua idoneidade. 

� Confirmar que todos os passageiros usam o cinto de segurança no autocarro conforme 

legislação em vigor, sob pena de serem autuados. Quando se trata do acompanhamento de 

menores, o responsável é sempre o adulto que acompanha o grupo e, nessa eventualidade, 

será este o autuado. 

� Evitar viajar com excesso de lotação. 

� Verificar as condições dos veículos e documentação. 

 

Se os pais colaborarem na atividade: 

� Procurar reunir com os pais muito antes da atividade para saber quem está disponível para 

colaborar. 

� Elucidar os pais das tarefas a desempenhar por cada um deles. 

� Distribuir os pais em grupos pequenos, de preferência com 

um animador dirigente, e anotar quem está com quem e 

qual a tarefa que foi atribuída. 

� Instruir os pais para as várias situações de emergência que 

possam ocorrer, indicando o que fazer em cada uma das 

situações. 

� Dar conhecimento aos pais da forma como a atividade se irá 

desenrolar. 

 

Documentação 

� Informar com antecedência os pais sobre a atividade (data, horário e local)  

� Solicitar autorizações dos pais para participar na atividade, quando necessário. 

� Reunir e atualizar as fichas de saúde. 

� Obter a autorização do proprietário do local (caso necessário). 

� Obter o documento emitido pela Direção do Agrupamento, atestando a idoneidade do 

responsável pelo autocarro. 

� Compilar as fichas de saúde de todos os elementos, incluindo Animadores. 

� Preparar e enviar antecipadamente o documento de Comunicação de Atividades fora da 

Região, de acordo com o previsto no Artigo 56, ponto 8, alínea L, do Regulamento Geral do 

CNE. 

 

 

 

 

Local 

� Prestar atenção ao facto da montanha ser um local no qual se deve redobrar a vigilância, pois 

existe o perigo de quedas e o clima é instável. 

� Visitar e examinar o local de atividade, no mínimo, 30 dias antes, se for a primeira vez que a 

atividade se vai realizar nesse local.  

� Observar os espaços disponíveis para pernoita como abrigos de montanha ou espaços para a 

montagem de campo e certificar que os mesmos reúnem as condições necessárias. 

� Sinalizar a existência de locais potencialmente perigosos ou que ofereçam risco, nas 

redondezas. 

� Ter especial atenção à água para beber, confirmar sempre se a água é potável ou se é da 

rede pública. 

7. CAMINHADAS PELA MONTANHA OU FLORESTA 
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� Indicar zona com animais (cães de guarda, gado, cavalos etc.) e evitar atravessar esses locais; 

se atravessar, certificar de que a vedação ou a cerca que se abriu ficou devidamente fechada. 

� Conhecer qual o hospital da área mais próximo, para os jovens e para os adultos (poderão 

ser diferenciados). 

� Ter cuidados especiais com fios elétricos, cercas elétricas ou de arame farpado e vedações. 

� Examinar e evitar zonas com buracos, valas, fossas ou poços. 

� Verificar a disponibilidade de lenha para queimar, caso seja permitido fazer fogo. 

� Ter em atenção os percursos próximos de rios e lagoas ou levadas. 

� Visitar e Informar com antecedência as autoridades locais (PSP ou GNR, Bombeiros, SMPC) 

sobre as atividades que irão efetuar (indicar com exatidão o local e o dia ou os dias em que 

irão ali permanecer, posteriormente formalizar essa informação com o envio da mesma por 

escrito), de acordo com o previsto no Artigo 56, ponto 8, alínea L, do Regulamento Geral do 

CNE. Ter em atenção a regulamentação própria de cada uma das áreas a percorrer (por 

exemplo, Serra da Estrela, Gerês, entre outros Parques Naturais).  

� Elaborar um mapa com o percurso a realizar e os locais de pernoita. 

� Verificar a existência de local alternativo, se necessário, para proteção no caso de 

agravamento repentino do estado do tempo. 

� Ter cuidado ao caminhar ou pernoitar junto de rios e ribeiros, verificar a possibilidade de 

ocorrência de enchentes rápidas; em caso de trovoadas tomar especial atenção à queda de 

raios. 

� Ter especial atenção a animais selvagens, respeitando toda a Fauna e Flora. 

� Contratar um guia do local sempre que se tratar de um percurso difícil. 

� Apresentar aos pais um mapa da atividade. 

 

Programa de Atividades 

� Dosear o programa de atividades conforme as condições do terreno a utilizar e as previsões 

meteorológicas. 

� Explicar claramente a atividade no conselho de guias, indicar os espaços a evitar ou 

interditados, apresentar uma lista de recomendações e avisos importantes. 

� Iniciar e terminar as atividades à hora marcada. 

� Evitar tempos inativos durante as atividades. 

� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção. 

� Evitar exposições prolongadas ao sol por forma a precaver insolações e aconselhar o uso de 

cremes protetores. Durante o tempo frio, aconselhar os jovens a permanecerem 

agasalhados, a evitarem ficar molhados para precaver situações de hipotermia. 

� Incentivar os jovens a consumir regularmente água durante a atividade. 

� Fazer uma reunião com os pais, pelo menos, 15 dias antes, para apresentar o programa de 

atividades. Não ter medo de apresentar aos pais tudo aquilo que está planeado para a 

atividade, já que é importante apresentar os aspetos de segurança que esta atividade 

envolve. Isso só irá reforçar a confiança destes na equipa de animação. 

� Acompanhar a previsão meteorológica, 48 horas antes e durante toda a atividade e 

monitorizar a meteorologia para que se possam tomar as decisões mais convenientes (dar 

especial atenção às previsões de trovoadas, quedas de granizo e ventos fortes). 

� Programar o trajeto com vários postos de passagem obrigatórios para que se possa controlar 

os grupos, efetuar contagem e dar apoio aos elementos. 

� Definir um ponto de encontro no caso de surgir uma situação de emergência. 
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Equipamento e Material 

� Utilizar equipamentos leves e adequados à idade e compreensão dos jovens. 

� Ter sempre disponível um estojo ou caixa de primeiros socorros. 

� Ter sempre à mão as fichas de saúde dos elementos. 

� Ter no mínimo um (1) carro disponível para apoio e emergências. 

� Aconselhar os elementos a levar uma alimentação leve e equilibrada, procurar um local para 

fazer a refeição que reúna as devidas condições de higiene e com água potável por perto. 

� Ter disponíveis mapas ou cartas topográficas bastante abrangentes do local da atividade, 

caso seja necessário fazer uma busca. 

� Levar um cabo comprido e equipamento para socorrer em altura, caso o terreno seja muito 

acidentado. 

� Estar preparados com equipado para tempo frio e chuvoso. 

� Usar vestuário adequado a proteger contra espinhos. 

 

Por Patrulha ou Equipa 

 

Caso se percam, tenham um kit de emergência contendo: 

� Pequena lanterna, com pilhas suplementares. 

� Fósforos impermeáveis ou pedreneira. 

� Apito.  

� Canivete multifunções.  

� Bússola. 

� Manta térmica. 

� Água e barras energéticas suplementares. 

� Estojo de primeiros socorros. 

� Uma espia. 

� Carta topográfica de reserva. 

� Levar uma lona ou toldo para montar um abrigo se necessário. 

 

Equipa de animação 

� Ter no mínimo dois (2) animadores a acompanhar a atividade em permanência e ter uma 

viatura disponível para qualquer emergência. 

� Ter sempre animadores habilitados para as atividades que vão executar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, 

pelo menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma 

unidade com 4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam ocorrer. 

� Garantir que todos os animadores tenham um completo conhecimento da atividade. 

 

Transporte 

� Tentar adquirir antecipadamente os títulos de transporte para a ou as viagens que vão 

efetuar, se forem utilizados transportes públicos. 

� Certificar o trajeto, horários e valor do transporte (títulos de transporte) e se funcionam nos 

dias em que irão efetuar atividade (ida e volta).   

� Evitar usar transporte com excesso de lotação, procurar fazer a viagem em horários que não 

colidam com os picos de afluência dos transportes.  

� Verificar se existem outras opções de itinerário. 

� Garantir as viagens de ida e volta. 
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� Nomear um responsável por autocarro que deverá envergar um colete refletor e ter consigo 

um documento passado pela Direção do Agrupamento, atestando a sua idoneidade, quando 

for usado transporte contratado. 

� Garantir que todos os passageiros usem correta e obrigatoriamente o cinto de segurança do 

autocarro, conforme legislação em vigor, sob pena de serem autuados; quando se trata de 

acompanhamento de menores, o responsável pela segurança é sempre o adulto. 

� Evitar viajar com excesso de lotação. 

� Verificar as condições do veículo e a documentação deste. 

 

Se os pais colaborarem na atividade: 

� Procurar reunir com os pais muito antes da atividade para saber quem esta disponível para 

colaborar. 

� Elucidar os pais das tarefas a desempenhar por cada um deles. 

� Distribuir os pais em grupos pequenos, de preferência com um animador dirigente, e anotar 

quem está com quem e qual a tarefa que foi atribuída. 

� Instruir os pais para as várias situações de emergência que possam ocorrer, indicando o que 

fazer em cada uma das situações. 

� Dar conhecimento aos pais da forma como a atividade se irá desenrolar. 

 

Documentação 

� Informar com antecedência os pais sobre a atividade (data, horário e local). 

� Solicitar autorizações dos pais para participações na atividade, quando necessário. 

� Reunir e atualizar as fichas de saúde dos elementos, incluindo animadores. 

� Obter as autorizações dos Parques Naturais ou dos Municípios, dependendo de quem gere 

cada espaço, caso seja necessário. 

� Obter o documento emitido pela Direção do Agrupamento, atestando a idoneidade do 

responsável pelo autocarro. 

� Preparar e enviar antecipadamente o documento de Comunicação de Atividades fora da 

Região, de acordo com o previsto no Artigo 56, ponto 8, alínea L, do Regulamento Geral do 

CNE. 

� Comunicar ao Centro de Saúde local informações sobre a atividade e possíveis acidentes. 

� Ter o cuidado de impermeabilizar toda a documentação. 

 

 

 

 

Local 

� Visitar e examinar o local de atividade, no mínimo, 30 dias antes, se for a primeira vez que a 

atividade se vai realizar nesse local.  

� Inspecionar as embarcações, evitar superlotar a embarcação. 

� Distribuir um colete a cada jovem, independentemente de saber nadar ou não. 

� Balizar a área de jogos e atividades movimentadas. 

� Conhecer qual o hospital da área mais próximo, para os jovens e para os adultos (poderão 

ser diferenciados). 

� Observar e evitar lugares de maior profundidade, com pedras ou troncos e raízes de árvores 

submersos. 

� Ter especial atenção a descargas de represas ou barragens. 

� Confirmar junto de pescadores e da população local quais os riscos existentes. 

8. ATIVIDADES AQUÁTICAS 
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� Avisar a autoridade marítima ou a entidade responsável pelo socorro da atividade que vai ser 

realizada.  

� Visitar e Informar com antecedência as autoridades locais (PSP ou GNR, Bombeiros, SMPC) 

sobre as atividades que irão efetuar (indicar com exatidão o local e o dia ou os dias em que 

irão ali permanecer, posteriormente formalizar essa informação com o envio da mesma por 

escrito), de acordo com o previsto no Artigo 56, ponto 8, alínea L, do Regulamento Geral do 

CNE.  

� Sinalizar a existência de locais potencialmente perigosos ou que ofereçam riscos, nas 

redondezas. 

� Ter especial atenção à água para beber, confirmar sempre se a água é potável ou se é da 

rede pública. 

� Verificar a existência de local alternativo, se necessário, para se protegerem de agravamento 

repentino do estado do tempo. 

� Verificar a possibilidade de ocorrência de enchentes rápidas. 

� Tomar especial atenção à queda de raios em caso de trovoadas. 

 

Programa 

� Proibir “brincadeiras” na água. 

� Evitar exposições prolongadas ao sol a fim de evitar insolação e aconselhar o uso de cremes 

protetores. 

� Ter cuidado com cãibras e congestão. 

� Dosear o programa de atividades conforme as condições e ter em atenção as previsões 

meteorológicas. 

� Explicar claramente a atividade no conselho de guias, indicar zonas de maior perigo e, se 

necessário, interditá-las, apresentar uma lista de recomendações e avisos importantes. 

� Iniciar e terminar as atividades à hora marcada. 

� Evitar tempos inativos entre as atividades. 

� Conhecer o melhor possível cada jovem da sua secção. 

� Fazer as atividades em duplas (de preferência um dos elementos que seja bom nadador).  

� Realizar as atividades de dentro para fora sempre em direção a terra. 

� Ter sempre na água uma embarcação com dois nadadores salvadores.   

� Incentivar os jovens a consumir regularmente água durante a atividade. 

� Fazer uma reunião com os pais, pelo menos, 15 dias antes, para apresentar o programa de 

atividades. Não ter medo de apresentar aos pais tudo aquilo que está planeado para a 

atividade, já que é importante apresentar os aspetos de segurança que esta atividade 

envolve. Isso só irá reforçar a confiança destes na equipa de animação. 

� Acompanhar a previsão meteorológica, 48 horas antes e durante toda a atividade e 

monitorizar a meteorologia para que se possam tomar as decisões mais convenientes (dar 

especial atenção às previsões de trovoadas, quedas de granizo e ventos fortes). 

� Ter preparado um plano B como alternativa caso a meteorologia impossibilite a realização da 

atividade.  

� Definir um ponto de encontro no caso de surgir qualquer 

emergência. 

� Garantir que os jovens têm conhecimentos de segurança 

básicos para participar nesta atividade. 
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Equipamento e material 

� Ter um colete salva-vidas para cada elemento em atividade e adequado ao peso. 

� Ter uma corda e boias flutuadoras para delimitar o local da atividade. 

� Utilizar equipamentos de acordo com a idade e compreensão dos jovens (cordas, boias, 

coletes salva-vidas, etc.). 

� Ter sempre à mão um estojo de primeiros socorros. 

� Dar conhecimento à restante equipa de animação da localização das fichas de saúde dos 

elementos para qualquer emergência. 

� Ter no mínimo 1 (um) carro disponível para apoio e emergências. 

� Aconselhar os elementos a efetuar uma alimentação leve e equilibrada, em função das 

atividades a desenvolver e procurar confecionar as refeições com as melhores condições de 

higiene possíveis. 

� Disponibilizar boias de arremesso com cabos. 

 

Equipa de Animação 

� Ter no mínimo dois (2) animadores a acompanhar a atividade em permanência e ter uma 

viatura disponível para qualquer emergência. 

� Ter sempre animadores habilitados para as atividades que vão executar. 

� Ter no mínimo 1 (um) animador com conhecimentos de primeiros socorros. O ideal é que, 

pelo menos, 1 (um) tenha com curso de primeiros socorros (tendo como referência uma 

unidade com 4 (quatro) Bandos, Patrulhas ou Equipas). 

� Instruir os animadores para as várias situações de emergência que possam ocorrer. 

� Confirmar que todos os animadores tenham um completo conhecimento da atividade.  

� Garantir que os chefes saibam nadar ou ter pessoas especializadas a acompanhar a atividade. 

� Garantir que ninguém é forçado a entrar na água (devido a possível trauma); não forçar 

também quem não sabe nadar e ajudar a ganhar confiança.  

� Ter em atenção os bancos de areia, as zonas mais profundas, correntes ou zonas em que a 

água apresente lixo ou outro tipo de sujidade. 

 

Terminologias: 

Raide – Caminhada longa individual ou em grupo muitas vezes com Bivaque. 

Hike – Palavra inglesa que significa caminhada na natureza. 

Bivaque – Este termo refere-se tradicionalmente a um acampamento militar com tendas ou abrigos 

improvisados. No escutismo, usa-se quando montamos tendas ou abrigos para pernoitar, ou ainda, 

quando passamos a noite ao relento, com saco-cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


