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NOTAS DA SECÇÃO JORNADAS DE 
AVENTURA 

O Processo 

Instruções iniciais: Deverá ser feita uma síntese à equipa sobre o conceito da Aventura e todos devem concordar com o propósito, o local, 
e o modo de viagem. 
Preparação e treino: normalmente são exigidos treinos teóricos e prático, excepto se forem bastante experientes nas técnicas necessárias. 
Estes treinos necessitam de ser dados por um instrutor qualificado ou por adulto com bastante experiência. 
Vale a pena repetir ou dar ênfase que as Aventuras contêm um elemento de risco. É portanto importante que esse risco seja gerido com as 
devidas precauções, para reduzir o risco de acidentes que possam ocorrer ou diminuir as suas consequências. A segurança dos participan-
tes é prioritária. 
Os treinos incluem: Compreensão das Jornadas de Aventura, conhecimentos de 1ºs socorros e procedimentos em caso de emergência, 
Equipamento necessário e sua utilização correcta, Planeamento da rota, Orientação carta e bússola, Técnica de campismo incluindo cozi-
nhar, Construção da equipa e treino relativo a liderança, Técnicas adaptadas ao modo de viagem, Técnicas de observação e registo 
Treinos práticos Mesmo um grupo bastante preparado e experiente de jovens deverá participar em pelo menos um treino prático em 
conjunto, para se tornarem familiarizados com o modo de trabalhar de cada um dos membro do grupo e retirar o máximo de beneficio do 
trabalho de equipa. 
Os treinos práticos deverão ser realizadas num ambiente igual, ao da aventura qualificativa e deverão utilizar o mesmo modo de viagem, 
reflectir sobre o propósito da aventura para avaliação, mas deverão utilizar uma rota diferente na aventura qualificativa  

O Processo 
Aventura Qualificativa: para a Aventu-
ra qualificativa é exigida à equipa ser 
auto-suficiente e independente. Em 
circunstâncias normais isto significará 
não irem acompanhados. 
A Aventura qualificativa necessita de 
ser avaliada por um adulto experiente 
(o Avaliador). O Avaliador e o Supervi-
sor (Monitor) poderão ser a mesma 
pessoa, mas será melhor para o ego da 
equipa e para o sentido de realização 
desta se o Avaliador for independente 
do grupo. 
 
O Avaliador deverá certificar que os 
requisitos de duração mínimos são 
cumpridos, que os participantes 
demonstraram determinação e esforço 
e trabalham como uma equipa, parti-
lhando responsabilidade no planea-
mento e execução e que o propósito da 
Aventura foi alcançado. 
O Avaliador deverá efectuar contacto 
com o grupo pelo menos uma vez por 
dia, para certificar que o grupo está a 
trabalhar de acordo com o planeado e 
encontra-se em segurança. Quando a 
Aventura de qualificação terminar o 
Avaliador deverá encontrar-se com o 
grupo e debater os resultados ou con-
clusões em conjunto. 
 
Rever e Apresentar: 
Todos os membros da equipa deverão 
trabalhar em conjunto para apresentar 
o relatório, que poderá ser sob a forma 

de Diário escrito, oral, fotográfico, em 
vídeo, DVD, CD e deverá contar a histó-
ria da preparação, (síntese) para a 
execução da Aventura de qualificação 
Isto providenciará um registo perma-
nente para recolha pessoal. 
 
Supervisão: 
Todas as Jornadas de Aventura 
(práticas e qualificativas) deverão ser 
supervisionadas por um adulto expe-
riente, conhecido como (o supervisor). 
O Supervisor é responsável pela segu-
rança do grupo enquanto durar a Jor-
nada de Aventura e deverá ser familiar 
com o Programa do Prémio, deverá 
confirmar que os participantes estão 
devidamente bem treinados e equipa-
dos para efectuar a Jornada de Aventu-
ra. O Supervisor e instrutor poderão ser 
a mesma pessoa. O Supervisor deverá 
efectuar contacto com o grupo pelo 
menos uma vez por dia. 
 
Nas Jornadas de Aventura práticas o 
supervisor deverá providenciar uma 
regeneração das resistências e das 
fraquezas do grupo, assim como nas 
áreas de maior preocupação a necessi-
tar de atenção. 
 
Preencher a Caderneta: 
Não existem coisas como (chumbar, 
falhar) no Programa do Prémio. – Se 
um participante não completou com 
sucesso a sua Aventura qualificativa, 

nada deverá ser registado na Caderne-
ta e o participante deverá ser encoraja-
do a completar ou repetir outra Jornada 
de Avaliação. 
 
Quando a jornada de avaliação propos-
ta for completada com sucesso e a 
equipa apresentou o seu relatório, o 
Avaliador deverá então assinar e 
preencher a Caderneta na secção 
destinada para tal, com relatório / 
comentário positivo. 
 
Mais Informação: 
A Secção de Jornadas de Aventura é 
normalmente a parte do Programa do 
Prémio que atrai mais atenção e deixa 
marcas pelas suas memoráveis expe-
riências. Pela sua natureza apresenta 
também uma possibilidade de risco 
significante e portanto requer ou exige 
um conhecimento de técnicas para 
lidar com o risco em segurança. A 
aquisição de técnicas ou aprendizagem 
de técnicas são um meio para atingir 
um fim e é importante que os objecti-
vos mais amplos desta Secção e os 
seus benefícios sejam mantidos cons-
tantemente. 



Este folheto dá-lhe uma visão 
básica do programa Interna-
cional dando ênfase particular 
na Secção de Aventura. 
Explica o que está envolvido 
no papel do Instrutor, Super-
visor ou Avaliador desta Sec-
ção de Aventura do Programa 
do Prémio. 

  O que é o Prémio? 

   Benefícios 

A Secção de Aventura apresenta 
alguns benefícios fundamentais: 
• Trabalho como elemento de 
uma equipa 
• Compreensão E dinâmica 
do grupo 
• Faz sobressair ou desp0erta 
condições de liderança 
• Aperfeiçoamento na capaci-
dade de organização, e atenção 

ao detalhe 
• Aprendizagem em tomar 
decisões reais e aceitar as suas 
consequências 
• Sensação de satisfação e 
realização pessoal ao superar 
um desafio 
• Desenvolvimento da auto-
confiança 
• Apreciar o meio ambiente e 

actividades ao ar livre através da 
experiência pessoal 
• Adquirir conhecimentos e 
talentos de segurança relaciona-
dos com a Aventura 
• Exercitar criatividade pela 
escolha do tipo de Aventura 
• Aperfeiçoamento na pesqui-
sa e talentos de apresentação 
• Divertido / agradável 

A diferença entre Exploração e uma Expedição resi-
de na ênfase, apesar de ambas exigirem um propó-
sito e uma jornada. 
 Uma Exploração é então um propósito com uma 
jornada. 
Numa Exploração o foco principal é a observação e 
a recolha de informação relevante para o propósito. 
Mais tempo e esforço deverá ser dispendido nisto e 
consequentemente menos tempo é devotado a 
andar de um ponto para outro (ou local), apesar  de 
o mínimo de um terço da actividades em horas 
dever ser gasto ou dispendido em viagem ou jorna-
da. 

 Uma Expedição é uma jornada com um propósito – 
Numa Expedição o foco principal é a jornada. 
 
 Outras Jornadas de Aventura - são aquelas que 
não se integram nos requisitos específicos de uma 
Exploração ou Expedição, mas que apresenta uma 
grau de exigência. Devido a inovação extra, e desa-
fios envolvidos, a idade mínima para planear e 
efectuar ou realizar outra Jornada de Aventura é 
somente para participantes com 18 anos ou maio-
res de idade. 

 O objectivo da Secção de Jornadas de Aventura é encorajar um espírito de aventura e de desco-
berta. 
 Esta Secção procura providenciar aos participantes uma experiência única, através de um verda-
deiro desafio e de uma experiência memorável. 
A jornada com um propósito definido, deverá ser efectuada num pequeno grupo, num ambiente 
desconhecido, que exija determinação, esforço físico, perseverança, e cooperação para ser com-
pleta. 

    Requisitos 

Os seguintes requisitos são 
somente para Explorações e 
Expedições. 
Outras Jornadas de Aventura 
não necessitam cumprir com 
todos os requisitos, apesar de 
terem de apresentar pelo menos 
um desafio. 
Todas as Jornadas de Aventura 
necessitam de ter um propósito 
bem definido. 
Os Participantes necessitarão de 
realizar treino relevante e preci-
sarão de efectuar jornadas de 
treinos práticos suficientes para 
certificar que estão em condi-
ções de ser auto-suficientes e 
sentirem-se seguros no terreno 
por eles escolhido. 
Na jornada de qualificação a 
equipa deverá ser composta por 
4 a 7 jovens que funcionam 
totalmente independentes de 

outros, mas todos devem partici-
par no planeamento. Nem todos 
os participantes neste tipo de 
jornadas de aventura precisam 
de ter terminado as restantes 
Secções, mas deverão estar em 
igualdade de circunstancias 
dentro do grupo, tomando deci-
sões juntamente ou em conjun-
to. 
A Aventura de qualificação deve-
rá ser supervisionada e avaliada 
por adultos experientes. 
 A Aventura poderá ser terrestre 
ou marítima, e realizada pelos 
seus próprios esforços (a pé, 
bicicleta, remos, a cavalo, à 
vela, etc., por qualquer outro 
meio não motorizado). 
O alojamento deverá ser em 
tendas portáteis ou simples 
acantonamento. 
Ao completarem a Aventura os 

participantes deverão apresentar 
um relatório oral ou escrito, ou 
ainda por outra forma ao respec-
tivo Avaliador. 
 Numa Exploração, pelo menos 
um terço das horas mínimas de 
esforço planeado deverá ser 
dispendida na caminhada. A 
distância coberta dependerá da 
velocidade da equipa devendo 
esta ter sido estabelecida nas 
caminhadas de treino prático. 
Para um grupo fisicamente bem 
preparado, e utilizando a cami-
nhada isto significará uma dis-
tância mínima total de 24, 48, 
80 Kms. Vegetação densa, terre-
no com alguma subida, ou um 
terreno difícil, reduzirá o que 
poderá razoavelmente ser alcan-
çado num número de horas 
mínimas previstas. 
 

O Prémio é um programa de desenvolvimento pessoal e social para 
os jovens dos 14 aos 25 anos de idade. Tem 3 níveis de participação; 
Bronze, Prata e o Ouro, cada um dos quais necessita de um com-
prometimento gradual, no tempo para alcançar o Prémio.  
Os participantes propõem-se atingir desafios pessoais por si propos-
tos nas quatro diferentes Secções: Serviço, Desporto, Talentos e 
Aventura 
Existe um requisito adicional para Ouro – o Projector Residencial. 

Durante o Programa os participantes podem desenvolver interesses já existentes ou experimentar algo 
de novo. O Programa não pretende ser uma competição, é baseado no aperfeiçoamento individual e 
realização pessoal. Quando os participantes programaram os seus desafios e lutam para os alcançar, 
mostrando aperfeiçoamento, e progresso, estarão então aptos a receber ou alcançar o seu Prémio 
Os elementos chave desta Secção são trabalho de equipa, no planeamento e execução, até ao desafio 
real num ambiente desconhecido, que deverá apresentar um desafio à altura, mas dentro das capacida-
des do grupo 

Tipos de Jornada de Aventura 

Existem 3 tipos de Jornada de Aventura para se qualificarem: Exploração, Expedição, Outras Jornadas de 
Aventura 
 Todas as jornadas deverão apresentar um objectivo definido, que poderá ser modificado, para assegurar 
que os participantes desenvolvem uma ligação à área da jornada (ou onde a jornada se realiza), observan-
do factos relevantes e sentimentos relacionados com o ambiente que os rodeia. 

   Dias Noites Horas mínimas esforço  Horas mínimas esforço por dia 

Bronze 2 1 12 6 

Prata 3 2 21 7 

Ouro 4 3 32 8 

 Esforço - significa tempo gasto a alcan-
çar o propósito da Aventura. Tempo 
associado a tarefas como dormir, 
cozinhar, e comer deverá ser adiciona-
do ao tempo. 


