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#START 
 
Estás quase a passar o Portal e a viajar até 2016, com a missão de reverter a 
situação atual do nosso Planeta Terra e da Humanidade. 
Se tens acompanhado através das Redes Sociais, os nossos visionários têm 
te dado dicas, muito importantes, para que possas contribuir para a 
construção de uma Colónia sustentável durante o acampamento. 
Para além dessas dicas, terás que ler com muita atenção tudo o que se 
segue nesta GoForward, a última antes de viajares até 2016, para que 
possas cumprir a tua missão da melhor forma possível. 
Prepara-te porque a mudança está já ai... 
GoGoGo 
 

#NOTEBOOK 
 

Regulamento de Campo 
 
O Regulamento de campo já está disponível em 
go3.escutismo.pt/normas_campo para consulta e eventual impressão e 
contém todas as regras que deverão ser respeitadas por 
Pioneiros/Marinheiros e Adultos presentes no acampamento. 
 

Check-In 
 
O Check-in decorrerá entre as 8.00h e as 11.00 do dia 19 de março, no local 
já informado anteriormente. (Local do Check-In – Base Naval do Alfeite -
https://www.google.pt/maps/@38.6602037,-9.146726,236m/data=!3m1!1e3) 

 
Cada Guia de Equipa/Equipagem e somente este, deverá dirigir-se à mesa 
da sua colónia para fazer o Check-in da equipa e do dirigente que a 
acompanha, para recolher o KIT de boas-vindas e receber as informações 
necessárias. 

Se por algum motivo a equipa ainda não tenha entregue as fichas de saúde 
de todos os pioneiros e respectivos dirigentes, devidamente assinadas pelos 
encarregados de educação, deverão fazê-lo por e-mail para a secretaria do 
GO3, ou, em último recurso, entregar em mão os originais no check-in. Não 
poderá haver ninguém em campo sem ficha de saúde devidamente 
preenchida. 
 
Colónia 
 
A reportagem do acampamento da GO3 é muito importante, para que, no 
decorrer do mesmo, todos possam saber o que cada Colónia está a fazer 
para alterar o rumo do nosso Planeta Terra. 
Assim, cada Colónia deverá nomear três Pioneiros/Marinheiros para as 
seguintes funções: 



• Repórter de Escrita:  
 
i) tem como função fazer um artigo escrito por dia; 

 
ii) o artigo pode ser uma reportagem a um acontecimento 

importante da Colónia nesse dia e/ou entrevistas, sobre o 
acampamento, a Pioneiros/Marinheiros da Colónia;  

 
iii) todos os dias o Repórter de Escrita deverá entregar este artigo 

junto da Equipa de Comunicação da GO3 entre as 19h00 e as 
20h00. 

 
Material Necessário: Folhas Brancas A4 e Caneta 
 
 

 
• Repórter de Fotografia:  

 
i) tem como função fazer o registo fotográfico da Colónia; 

 
ii) deverá fotografar momentos importantes da vivência em 

Colónia, podendo, também, captar alguns momentos da 
vivência individual dos Pioneiros/Marinheiros; 

 
iii) todos os dias o Repórter de Fotografia deverá entregar 5 

fotografias diárias junto da Equipa de Comunicação da GO3 
entre as 19h00 e as 20h00. 
 

Material Necessário: Máquina Fotográfica (Não esquecer o cabo de 
dados para passar os ficheiros, se necessário) 
 

• Repórter de Vídeo: 
 
i) tem como função fazer os registos em vídeo da Colónia;  

 
ii) deverá gravar momentos importantes da vivência em Colónia, 
podendo, também, captar alguns momentos da vivência individual dos 
Pioneiros/Marinheiros;  
 
iii) todos os dias o Repórter de Vídeo deverá entregar 2 vídeos diários 
(máximo de duração 30s cada) junto da Equipa de Comunicação da 
GO3 entre as 19h00 e as 20h00. 

 
Material Necessário: Máquina Fotográfica como modo de Vídeo (Não 
esquecer o cabo de dados para passar os ficheiros, se necessário) 
 

Os conteúdos produzidos por estes três repórteres de cada Colónia, serão 
disponibilizados, após edição, pela Equipa de Comunicação da GO3 ao longo 
do acampamento. 
 



Abastecimentos 
 
No campo da GO3 existirá um supermercado Pingo Doce, com a missão de 
abastecer todas as Colónias durante o acampamento. 
A compra dos alimentos, para a confecção das refeições, será feita pela tua 
Equipa/Equipagem com um cartão Pingo Doce. Será da exclusiva 
responsabilidade da tua Equipa/Equipagem a boa gestão do valor monetário 
disponível no cartão para os 5 dias da atividade. 
As Equipas/Equipagens podem adquirir os bens essenciais para a 
alimentação todos os dias nos seguintes horários: 7h00 às 8h30; 12h00 às 
13h00; 19h00 às 20h00 
 
Utilização do cartão Pingo Doce:  
 

1. Cada Equipa/Equipagem receberá no Check-In o seu cartão Pingo 
Doce. 

2. Os cartões são da Equipa/Equipagem e intransmissíveis e são para 
uso exclusivo na Go3; 

3. No cartão pingo doce está o valor necessário para a alimentação da 
Equipa/Equipagem mais o dirigente acompanhante; 

4. O valor existente no cartão é informado a quando do Check In, para 
que os elementos consigam controlar os seus gastos no 
supermercado; 

5. Cada Equipa/Equipagem deve fazer as suas compras no 
supermercado durante o horário estabelecido para a sua Colónia; 

6. A caixa do supermercado dá o valor total das compras e terão que 
juntar esses talões para descontar ao valor inicial do cartão, de modo 
a poderem apurar o saldo e gerir a economia da Equipa/Equipagem; 

7. Nas compras, a Equipa/Equipagem pode comprar qualquer produto 
existente para venda; é da inteira responsabilidade dos pioneiros a 
aquisição de bens supérfluos e de consumo pessoal em detrimento 
dos bens necessários à preparação da ementa diária da 
Equipa/Equipagem; 

8. Deve o animador da Equipa/Equipagem acompanhar e apoiar na 
medida do que achar conveniente este manuseamento do cartão e o 
processo de compra; 

9. Em caso de perda do cartão a Equipa/Equipagem deve comunicar de 
imediato  o sucedido ao Chefe de Colónia e por sua vez à Equipa da 
Logística, para que se consiga encontrar uma solução mais rápida e 
eficaz (neste caso é obrigatório que tenham em sua posse os talões 
dos bens já comprados em supermercado); 

10. A solução para a perda do cartão pode não ser imediata. 
 
Utilização do Supermercado: 
 

1. Com o cartão da Equipa/Equipagem devem comprar o que está 
relacionado com as ementas do acampamento; 

2. As demais compras feitas no supermercado serão feitas com cartão 
multibanco ou dinheiro pessoal; 



3. Todos os que estão em campo podem usar o supermercado. 
 

Oficinas 
 
No domingo, dia 20, poderás frequentar duas oficinas, que o teu chefe de 
colónia te irá informar em campo. Nestas oficinas vais desenvolver os teus 
conhecimentos e capacidades em áreas que irão ajudar-te a preparar o 
projeto comunitário da tua Equipa. Para poderes aproveitar ao máximo, terás 
que levar o seguinte material: 
 

• Caderno de escrita e Caneta para todas as oficinas; 
• Calçado e vestuário adequado (a T-shirt deve ser a oficial do CNE da 

IIIªsecção) para as oficinas com atividade físicas; 
• Para as oficinas de orientação deves levar o Kit de Orientação do Raid 

pedido na GoForward nº3; 
•  

Podes consultar a lista de oficinas em: go3.escutismo.pt/oficinas 
 

Raid e Jogo de Cidade 
 
Para o Raid a tua Equipa tem de levar, para além do material pedido 
GoForward nº3 (o material indicado na GoForward n.º 3 também de Equipa), 
o seguinte: 
 

• 2 Coletes (por Equipa/Equipagem); 
• 1 Cantil (por elemento); 
• 1 Apito (por Equipa(Equipagem); 
• 1 Telemóvel com bateria (por Equipa/Equipagem); 
• 2 lanternas (por Equipa/Equipagem); 
•  

Para o Jogo de Cidade, para além da necessidade dos 2 Coletes por 
Equipa/Equipagem e do Cantil por elemento, terás que levar uma Máquina 
Fotográfica por Equipa/Equipagem. Na chegada ao campo da GO3, após o 
jogo, um elemento da Equipa/Equipagem tem de se dirigir junto da Equipa de 
Comunicação da GO3 para descarregar as fotografias do Jogo de Cidade. 
Por fim, e para estares bem preparado para o acampamento e para o Raid, 
deverás consultar e ler os seguintes folhetos: 
 

• Boas Práticas Ambientais – Atividades Exteriores; 
• Leave No Trace – Ética em Atividade ao Ar Livre; 
• Código de Conduta ICNF; 
• Ficha de Segurança nº2 – Cozinhas em Campo; 
• Ficha de Segurança nº3 – Raids e Hikes; 
• Ficha de Segurança nº4 – Cozinhas em Campo; 

 
Todos estes folhetos estão disponíveis no separador Downloads do site da 
GO3: go3.escutismo.pt/downloads 



 

 
 


