
Local| Chaves / Quinta do Rebentão  

 Latitude: 41.701660 (41º 42' 6'') Norte  

 Longitude: -7.500550 (-7º -30' -2'')              
                          Oeste 
Grau de dificuldade| médio 

Mínimo| 6  participantes 

Duração| 2 dias 

Preço| 68 €/pax (IVA incluído)  

Descrição da atividade 

O objetivo principal de uma formação de sobrevivência é fornecer ao participante técnicas 

de sobrevivência e de orientação, por métodos expeditos necessários, para este conseguir 

lidar com situações e/ou condições imprevistas que possam surgir no decorrer de, por 

exemplo, alguma atividade de outdoor. 

Conteúdos 

Módulo 1- A psicologia da sobrevivência; 

Módulo 2- Técnicas de sobrevivência (abrigos, clima, perigos, água, fogo, cozinhar, armadi-

lhas, plantas comestíveis). 

 Módulo 3 - Orientação 

 Módulo 4 - Marcha 

 Módulo 5 - Sobrevivência em grupo 

 

Programa 

 
09:00 Receção aos participantes (Sábado) 

xx:xx Aventura-te connosco 

18:00 Fim da atividade (Domingo) 

 

 

 

 

 

Aventura-te connosco! 

Inclui| 

 2 dias de atividade; 

 1 noite em acampamento; 

 Alimentação: sábado (almoço, 
jantar e reforço noturno); do-
mingo (pequeno almoço e 
almoço) 

 Materiais e equipamentos de 
segurança coletivos; 

 Monitores certificados pelo IPDJ; 

 Seguro de acidentes pessoais e 
de responsabilidade civil, de 
acordo com as condições gerais 
NTN. 

Responsabilidade do cliente| 

 Roupa e calçado confortável; 

 Água e Reforço alimentar (ex.: 
fruta, frutos secos, barras ener-
géticas);  

 Chapéu ou gorro (dependendo 
da época do ano); 

 Óculos de sol e Protetor solar 

 Kit de primeiros socorros; 

 Canivete; 

 Isqueiro, fósforos ou firesteel; 

 10 m de fio de cisal ; 

 Faca, garfo, colher, Copo, prato e 
malga; 

 Cantil; 

 Kit de higiene pessoal e toalha;  

 Frontal; 

 Mochila de caminhada (40l); 

 Saco-cama; 

 Tenda (para quem não possa 
dormir num abrigo). 
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