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REGULAMENTO 

I DESAFIO CCD CASCAIS 
Da Quinta do Pisão à Baía de Cascais 

10 de maio de 2014 

 
Promotor | Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Município de Cascais. 

 

Destinatários | Funcionários e colaboradores das seguintes entidades: 

 Câmara Municipal de Cascais (Estruturas Orgânicas e Executivo); 

 Empresas Municipais (Ambiente, Dinâmica, Envolvente e Próxima); 

 Empresa Águas de Cascais; 

 Juntas de Freguesia (Alcabideche, Carcavelos e Parede, Cascais e Estoril, São Domingos 

de Rana). 

 

Objetivo | Fomentar o espírito de grupo através da superação de desafios em equipa, 

promovendo simultaneamente o convívio entre as várias estruturas da autarquia e os sócios 

do CCD. 

 

Constituição das equipas | Cada equipa pode ter entre 4 a 5 elementos. O elemento 

feminino atribui uma bonificação à equipa (=5pt). 

 

Descrição do evento:  

 O evento decorre ao longo de três etapas, com partida na Quinta do Pisão e chegada à 

Baía de Cascais;  

 As etapas são realizadas pela ordem estabelecida (1, 2 e 3) e o meio de progressão 

varia entre marcha/ corrida e bicicleta;  

 Em cada etapa, existem desafios (atividades) para superar e pontos (balizas) para 

encontrar no terreno, atribuindo uma pontuação à equipa;  

 No início de cada etapa, será entregue um mapa onde estão assinaladas as estações de 

atividade e as balizas de orientação;  

 Cabe à equipa definir a sua estratégia e o melhor caminho a seguir, até chegar à 

próxima etapa;  

 As equipas devem transportar consigo todo o material recomendado pela organização, 

de forma a estarem autónomas, sobretudo ao nível da alimentação/ hidratação e 

vestuário. 
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Resumo das etapas: 

Etapa Partida (10H) – Chegada (16H) 
Meio de 

progressão 
Nº 

Ativ. 
PT 

máx. 
Nº 
Bal. 

PT 
máx. 

Total 
PT 

1 Quinta do Pisão – Janes 
Marcha/ 

corrida 
5 15pt 5 15pt 30 pt 

2 Janes – Duna da Cresmina 
Marcha/ 
corrida 

5 15pt 5 15pt 30 pt 

3 Duna da Cresmina – Baía de Cascais 
Bicicleta + 
Marcha/ 
corrida 

6 20pt 5 15pt 35 pt 

 95 pt 

 

Zonas de assistência | Existem três zonas de assistência e transição entre etapas: Janes, 

Duna da Cresmina e Baía de Cascais. Apenas nestas zonas, encontram-se membros da 

organização e será possível às equipas abastecerem-se de água e comida, e de outros 

materiais (ex. vestuário) que tenham deixado na viatura de apoio.  

 

Atividades | As atividades propostas baseiam-se em jogos de cooperação e perícia, 

apelando sempre ao trabalho em equipa. O último desafio proposto, será um peddy-paper 

sobre os “650 anos da Vila de Cascais”. Por cada atividade superada, será atribuída 

determinada pontuação à equipa. 

 

Balizas (de orientação) | Ao longo do percurso e das três etapas, vão existir pontos de 

controlo, designados por “balizas”, identificados no mapa com um triângulo e no terreno por 

um prisma triangular laranja e branco, apelando à capacidade de navegação e orientação da 

equipa (leitura e interpretação de um mapa/ cartografia). Esta baliza de orientação, tem um 

alicate agregado que serve para picotar (na quadrícula correspondente ao mesmo nº dessa 

baliza/alicate) no raidbook, permitindo à organização confirmar a passagem da equipa 

nesse ponto de controlo. Por cada baliza encontrada (e controlada), será atribuída 

determinada pontuação à equipa. 

 

Raidbook e mapas | No dia do evento será distribuído a cada equipa um raidbook, que é 

um caderno com instruções detalhadas de cada etapa, bem como os mapas dos percursos 

identificados com cores diferentes. Existe ainda, para cada etapa, um mapa SS dentro de 

um envelope lacrado, que poderá ou não ser solicitado à organização, e que estará 

disponível nas zonas de assistência/transição de etapas. Quando aberto, penaliza a equipa 

retirando-lhe 5 pontos. Cabe à organização confirmar no final de cada etapa, se a equipa 

utilizou o mapa SS. 
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Sistema de pontuação | A pontuação final é obtida através do somatório dos pontos (pt) 

conquistados pela equipa, ao longo das três etapas. Em caso de desempate, prevalece 

sempre o tempo de prova. O objetivo é acumular o maior número de pontos, no menor 

tempo possível. A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo atribuída uma bonificação de 

5 pontos às equipas que tenham pelo menos um elemento feminino. O recurso ao mapa 

SS retira 5 pontos à equipa. 

 Pontos 

Bónus Elemento Feminino 5 pt 

Etapa 1  30 pt 

Etapa 2 30 pt 

Etapa 3 35 pt 

Pontuação máxima 100 pt 

 

No final do evento, todas as equipas vão ocupar um lugar no pódio e todos os participantes 

recebem uma lembrança. 

 

Material recomendado | A organização recomenda os seguintes materiais, por questões 

de segurança e conforto dos participantes, devendo transportá-los sempre consigo: 

 

Material por elemento: 

 Impermeável ou corta-vento (a confirmar no briefing) 

 Forro polar ou equivalente (a confirmar no briefing) 

 Mochila com reservatório (camelback) ou cantil com água 

 Comida à base de sandes e barras energéticas 

 Bicicleta + capacete (para etapa 3) 

 Vestuário adequado para caminhada, corrida e bicicleta 

 Chapéu 

 

Material por equipa:  

 Kit de primeiros socorros (com liquido desinfetante, gazes, pensos, etc) 

 Apito 

 Telemóvel 

 Kit de reparação btt (com bomba, remendos, desmontas, etc) (para etapa 3) 

 Máquina fotográfica 

 

Nota: Algumas atividades requerem a utilização de equipamentos específicos, sendo os 

mesmos fornecidos pela organização nos locais onde se realizam. 
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Inscrição | A inscrição no evento está limitada a 100 participantes (equipas de 4 a 5 

elementos) e deverá ser feita até ao dia 2 de maio (6ª feira).  

A aceitação das inscrições é feita por ordem de chegada. Caso haja mais do que uma equipa 

da mesma entidade, só será aceite a 2ª equipa, depois da organização receber todas as 

inscrições, de forma a assegurar a inscrição de pelo menos uma equipa por entidade. 

A taxa de inscrição é de 10€ por equipa e inclui: seguro de acidentes pessoais, mapas, 

raidbook, águas, lanche (final), dorsal e transporte de Cascais para a Quinta do Pisão. 

 

Receção das inscrições: 

As fichas de inscrição deverão ser enviadas para escritorio@ccdcascais.pt. 

Após inscrição receberá uma mensagem de confirmação no e-mail indicado na ficha. 

O pagamento deverá ser efetuado no secretariado do CCD: 

 

Estrada de Manique, nº 1830 | Complexo Multiserviços da Câmara Municipal de Cascais 

Edifício Social, 2ºPiso | 2645-131 Alcabideche 

Tel: 214 815 592  

 

Informações adicionais: 

Sílvia Araújo (Divisão de Desporto) | Tm. 913934724 | e-mail: silvia.araujo@cm-cascais.pt  

Joana Picado (Divisão de Desporto) | Tm. 912141206 | e-mail: joana.picado@cm-cascais.pt 
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Programa 

08h30 | Concentração – Casa das Histórias Paula Rego 

Indicações: Os participantes devem estacionar a sua viatura nas imediações da CHPR. O 

transporte até ao local de partida, é assegurado pela organização. Em seguida, devem 

entregar as bicicletas à organização, levando consigo todo o material recomendado. 

09h00 | Saída do autocarro 

09h30 | Secretariado – Quinta do Pisão 

09h45 | Briefing  

10h00 | Partida – Quinta do Pisão 

Etapa 1 | Quinta do Pisão – Janes  

Etapa 2 | Janes – Duna da Cresmina 

Etapa 3 | Duna da Cresmina – Baía de Cascais 

16h00 | Chegada – Baía de Cascais 

Lanche – Antigo Ed. Bombeiros 

17h00 | Pódios e entrega de lembranças – Largo 5 de Outubro 

18h00 | Encerramento 

 

 

INSCREVE-TE JÁ NESTE GRANDE 

DESAFIO! 


