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Regulamento da Atividade Regional  

“PIOChallenge”  

   

Artigo 1º - Definição, Atividades e Finalidades  

a) A Junta Regional de Santarém do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico 

Português, promove, de 14 a 15 de maio de 2016, uma Atividade Regional, subordinado ao 

tema “PIOChallenge”.  

b) Esta atividade tem como finalidade proporcionar aos Pioneiros da Região de Santarém uma 

atividade de cariz técnico, com grande enfoque nas áreas físicas e de aventura. 

c) O Imaginário será a continuidade da vivência da Oração da Ponta dos Dedos, iremos viver 

o dedo anelar, aquele que sendo o mais fraco de todos, faz com que nos lembremos de 

rezar pelos pobres, pelos que estão doentes e por aqueles que passam dificuldades. 

  

Artigo 2º - Organização e Inscrição 

a) PIOChallenge irá realizar-se no Campo Escutista de Ferreira do Zêzere.  

b) A atividade será em regime de Acampamento.  

c) As Inscrições serão efetuadas até 30 de abril de 2016, via SIIE, e terá um custo de 10€ 

(dez euros) por participante. 

 

Artigo 3º - Condições de Participação  

a) Serão potenciais participantes todos os Pioneiros da Região de Santarém do CNE, no ativo, 

com o respetivo Seguro Escutista válido.  

b) A atividade tem como limite máximo de participantes 60 equipas de Pioneiros (com um 

limite de 2 equipas por agrupamento), sendo estas equipas constituídas por um número de 

mínimo de 6 ( seis) pioneiros e um máximo 8 (oito) pioneiros. 

c) Poderão ser admitidas mais equipas por agrupamento, caso exista vagas resultantes de 

outros agrupamentos. 

d) Em cada equipa deve existir, pelo menos, 3 elementos com competência de natação. 
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e) Todos os elementos devem possuir robustez física, espírito de equipa, saber Topografia e 

Orientação e conhecer regras básicas de Socorrismo e Segurança. 

 

Artigo 4º - Material a levar 

1. Cada Equipa terá de levar o seguinte material: 

a) Bolsa de 1ºs Socorros  

b) Bússola 

c) Material para acampar. 

2. Cada Pioneiro terá de levar o seguinte material: 

a) Fato de Banho e Toalha 

b) Mochila Pequena 

c) Marmita e talheres 

d) Boné 

e) Água 

Artigo 5º - Alimentação 

1. Os participantes, apenas, terão de trazer o almoço de sábado. 

2. A alimentação será fornecida pela organização: lanche e jantar de sábado, pequeno-almoço 

e almoço de domingo. 

Artigo 6º - Programa 

14 de maio (sábado) 15 de maio(domingo) 

09h00 Check-in 8h00 Alvorada 

09h30 Challenge – Partida  8h30 Pequeno-Almoço 

 Almoço (Volante) 9h30 Atividades Radicais 

18h00 Challenge – Términus  13h00 Almoço 

19h00 Jantar 14h30 Eucaristia 

21h30 Serão Escutista 15h30 Encerramento 

00h00 Silêncio   
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Artigo 7º-Saídas do Campo  

a) Em situação de emergência e na impossibilidade de obtenção do visto da estrutura 

hierárquica, as autorizações de saída de campo serão da responsabilidade da equipa de 

segurança em serviço, que posteriormente dará conta da ocorrência e conhecimento às 

chefias envolvidas.  

b) A saída das Unidades no final do Acampamento, só se fará após proceder à total 

desmontagem do seu Campo, e limpeza da área. 

 

Artigo 8º - Disposições Finais  

a) Todas as questões, em matéria disciplinar, serão resolvidas segundo o Método Escutista, 

cabendo a sua resolução, em última instância, ao Chefe da atividade “PIOCHallenge”.  

b) Deve-se entender no presente regulamento, no que se refere às denominações do CNE, as 

que correspondem às outras associações.  

c) A Atividade será promovida e divulgada na Página Web da Região de Santarém, cujo 

endereço é www.santarem.cne-escutismo.pt, onde estará toda a documentação e 

informação.  

d) As situações omissas neste Regulamento serão resolvidas por decisão da Chefia da 

atividade.  

  

Santarém, Sede Regional, 31 de março de 2016 

Equipa Regional de Pioneiros 

http://www.santarem.cne-escutismo.pt/
http://www.santarem.cne-escutismo.pt/

