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RESUMO 

O seguinte relatório destina-se à obtenção do diploma do curso Técnico Superior 

Profissional de Desportos de Montanha que decorreu em Albufeira e lagos nos parques 

onde foi indicado que ia ser o estágio. Este teve a duração de 750 horas, tendo o seu início 

a 1 de março e final a 30 de junho. 

Nesse tempo as atividades principais que se realizavam no parque era o arborismo 

onde tinhamos que vestir os arneses aos clientes, posteriormente dava uma formação 

sobre os clic-it. De seguida, indicávamos os variados percursos com diferentes graus de 

dificuldade, que tinham como objetivo as pessoas conseguirem enfrentar os obstáculos 

que tivessem maior grau de dificuldade. Também realizava a atividade de PaintBall que 

começava com uma explicação sobre as regras dos marcadores. Depois iniciavam-se os 

jogos onde dava a supervisão dos participantes dentro do campo, de modo a verificar se 

todos cumpriam as regras que tinham sido explicadas anteriormente.   

Tive oportunidade de participar na manutenção do arburismo onde aprendi 

superficialmente o princípio de como foi tudo construído, sendo que cheguei a reconstruir 

alguns dos jogos do arborismo, nomeadamente a manutenção de todos os percursos. 

Também fiz manutenção nos marcadores do paintball, ficando a conhecer como dar uma 

rápida manutenção durante um jogo.  

Este estágio permitiu-me ir algumas vezes com um dos meus colegas do parque, 

fazer publicidade por vários pontos turísticos do Algarve, de modo a publicitar o parque 

com a entrega de fliers.  

 

Palavras Chave:  

Arborismo, Paintball, Formação, Marcadores, Percursos  
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INTRODUÇÃO 

Este relatório foi realizado no âmbito da Unidade curricular de Estágio, do Curso 

Técnico Superior Profissional de Desportos de Montanha, da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Este estágio foi 

realizado com o meu colega Davi Guedes em Albufeira/ Lagos no Parque Aventura.  

Neste relatório vou mencionar as atividades desenvolvidas, descrever o 

funcionamento e a estrutura do parque, caracterizar as atividades desenvolvidas pelo 

mesmo como o arborismo e paintball, e ainda, referir os objetivos deste estágio assim 

como o meu desenvolvimento e a minha aprendizagem durante este percurso. 

O desporto de montanha sempre foi uma área que me cativou, uma vez que o meu 

local de residência é numa serra.  Sendo assim, este estágio foi deverás importante, pois 

relembrou-me as vivências da minha infância e proporcionou variadas aprendizagens que 

pretendo dar utilidade no meu futuro profissional.  

A minha opção de escolher o parque Aventura em Albufeira, porque o Algarve é 

um sítio de grande interesse turístico, pelo que poderia melhorar as minhas competências 

comunicativas com diferentes interlocutores e ainda treinar a língua inglesa.   
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CAPÍTULO I 
 

PARQUE AVENTURA 
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PARQUE AVENTURA ALBUFEIRA 

A sede situa-se na Estrada de Santa Eulália, 215 8200 - 381 Albufeira (anexo 1) é 

uma empresa que realiza algumas atividades, mais focadas para a natureza como o 

arborismo e o paintball. 

O parque tinha vários empregados que faziam parte do staff o que por norma era 

sempre dois a três monitores que se encarregavam de que as tarefas eram cumpridas e que 

tudo corre se bem, também tinha incluído no parque um pequeno bar junto a receção onde 

também estive algum tempo do estagio. Ainda no parque também tinha uma parceria com 

uma antiga monitora do parque em que essa colega andava pelo parque a captar 

fotografias para depois os clientes pudessem ter uma recordação das atividades realizadas 

no parque. 

 O arborismo é uma atividade em altura, realizada nas árvores, através de 

diferentes percursos e com uma enorme variedade de desafios como pontes, redes, slides 

(anexo 3), sendo que não prejudica a natureza pois pode ser retirado sendo o impacto 

mínimo ou até nenhum.  

O paintball é um jogo que tem um campo com uma dimensão de 2500 m2, inserido 

numa floresta com variados obstáculos naturais e artificiais, proporcionando uma boa 

experiência com a natureza e com os amigos. O objetivo deste jogo consiste em atingir o 

adversário com tinta que é disparada de um marcador (anexo 2). 
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ARBORISMO 

O Arborismo é atividade que consiste em realizar diferentes percursos nas 

árvores, sendo que os clientes poderão escolher os diferentes níveis de dificuldade. Estes 

níveis são: 

   Curioso- a idade mínima é de 4 anos, a altura mínima de 1 m e incluí os 

percursos laranja e amarelo. O percurso laranja é mais direcionado para as crianças 

pequenas, pois os jogos são relativamente fáceis e altura dos percursos é baixa. Enquanto 

que, o percurso amarelo é um pouco mais difícil, mas é ainda também para crianças sendo 

que os jogos já são mais difíceis, o percurso é mais longo e os jogos mais altos nas árvores. 

Aventureiro- a idade mínima é de 8 anos e a altura mínima de 1.30 m, 

incluindo os percursos laranja, amarelo e violeta. Sendo que, os percursos laranja e 

amarelo são os descritos anteriormente. Sendo que, o novo percurso deste nível o violeta 

apresenta um grau médio de dificuldade, uma vez que é mais longo e mais difícil de 

realizar. 

Destemido- a idade mínima é de 12 anos e a altura mínima é de 1.40 m, 

este nível já inclui todos os percursos (laranja, amarelo, violeta, azul claro, azul escuro e 

vermelho). Estes já se destinam a pessoas mais destemidas e com mais destreza, pois 

requer mais resistência ao cansaço, uma vez que os percursos azul claro, azul escuro e 

vermelho têm os seus jogos acima de 6 metros de altura, sao mais longos e difíceis. 
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PAINTBALL 

O paintball é feito por dois monitores que o preparam antes dos clientes chegarem 

ao parque e da hora marcada no horário. Começávamos por levar o material todo para o 

campo de paintball onde tinha um espaço destinado à montagem do jogo. Inicialmente, 

ponhamos nesse local os fatos de macaco (anexo 6) para os clientes se vestirem e nao se 

sujarem com a tinta, os coletes de proteção (anexo 7), as máscaras de paintball (anexo 8), 

luvas para proteção (anexo 9) e os marcadores (anexo 10).  

Depois de estar tudo montado e pronto para receber os clientes começávamos a 

atividade, em que primeiramente explicávamos como é que deviam vestir o equipamento. 

Sendo que, primeiro deve-se colocar o colete de proteção, depois vestir o fato de macaco 

e por fim cada participante pegava na sua máscara e no par de luvas para de seguida, 

ouvirem a formação que explicava todas as regras do jogo de paintball.  

A primeira regra é a mais importante do paintball, que era não puder tirar a 

máscara em nenhuma situação, pois podem ser atingidos na cara e ter lesões graves. As 

regras seguintes que explicávamos tinha a ver com a segurança dos marcadores que eram 

duas. A primeira era o botão de segurança onde explicávamos que quando estava no puch 

safe, o marcador estava bloqueado e nao dava para disparar a bola e assim que se 

carregava no puch fire já estava pronto para disparar. A segunda regra era o tapa canos 

(anexo 11) que evitava que o marcador, por algum motivo, estivesse destravado não 

atingissem sem querer um colega.  

Aquando das regras explicadas indicávamos o tipo de jogo que iam fazer e 

acompanhávamos os participantes ao campo, onde ficávamos a monitorizá-lo para que as 

regras fossem todas cumpridas.  
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CAPÍTULO II 

  

ESTÁGIO 
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OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Os objetivos do estágio consistiam principalmente em desenvolver as nossas 

capacidades obtidas durante o decorrer do curso no parque de Albufeira e Lagos. 

Objetivos Gerais 

- Ser assíduo e pontual 

- Demonstrar uma boa ética de trabalho 

- Aprender as dinâmicas de trabalhar em equipa  

 

Objetivos Específicos 

Objetivos Arborismo:  

Nas atividades de arborismo os objetivos era a receção aos clientes onde 

explicávamos os diferentes tipos de percursos, algumas das regras e, por vezes, mostrar 

aos mesmos os percursos antes de começarem a preparação e a formação. Na receção dos 

clientes era necessário explicar as regras e como funcionava os percursos, o sistema de 

segurança e a monotorização dos clientes durante os percursos de arborismo. Na 

monitorização era pretendido dar dicas para os participantes terem uma experiência mais 

fácil. Sendo preciso realizar resgates nas árvores de forma autónoma e também proceder 

à manutenção de algum material e dos diferentes percursos.  

 

Objetivos Paintball: 

No paintball os objetivos era a receção aos clientes em que indicávamos onde iria 

decorrer o jogo de paintball. Também realizava a preparação e formação do cliente para 

o início da atividade, o acompanhamento dos jogos como supervisor das regras dentro do 

campo de jogo. Assim como, a manutenção do material utilizado e do campo de jogo.  
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APRENDIZAGEM NO ARBORISMO 

A atividade de arborismo foi onde a formação foi mais intensiva, pois era a 

atividade com mais procura no parque em que se realizou o estágio. No arborismo 

consegui melhorar bastante o meu inglês e a interação com o público, uma vez que nas 

formações tínhamos muitas vezes que falar noutras línguas. Nestas formações fiquei a 

saber como funcionava os clic-it e o arborismo, tendo sido uma nova aprendizagem. Para 

além disso, evolui na maneira como equipava o arnês às pessoas e a mim próprio. 

A parte da formação inicial em que nós monitores explicávamos como funciona o 

sistema clic-it (anexo 4)e o sistema koala. Num pequeno percurso falávamos da segurança 

dos clic-it como deveria manusear essa segurança para que nada fosse correr mal, 

mostrando como deveriam realizar alguns jogos que apareciam nos percursos, assim 

como as várias regras de segurança. Só quando os praticantes dominassem os sistemas é 

que poderiam começar a realizar os diferentes percursos. 

Na parte da monotorização do arborismo houve evolução, sendo que aprendi a ser 

autónomo, a utilizar técnicas de escalada para fazer salvamentos em alturas subindo as 

árvores para ir ao resgate de clientes que estivessem em dificuldades. Algumas vezes, era 

só preciso dar um pouco de coragem e incentivo para a pessoa continuar e acabar o 

percurso ou acompanhava-o durante um bocado do percurso.  

Por outro lado, havia vezes que tínhamos mesmo que resgatar a pessoa com 

diferentes técnicas utilizando as cordas (anexo 12). Estas diferentes técnicas foram 

inicialmente demonstradas pelos meus colegas do parque, tendo-as utilizado com 

recorrência durante o estágio (anexo 13). Onde  

No parque também ouve ocasiões onde tive que pôr em prática os conhecimentos 

de socorrismo, pois por vezes os clientes tinham pequenas lesões em que como monitor 

do parque tinha que fazer uma intervenção rápida ou se necessário chamar o 112 para dar 

a assistência necessária.       
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APRENDIZAGEM PAINTBALL 

No paintball (anexo 14) a aprendizagem começou com a observação dos nossos 

colegas monitores a explicarem a atividade, onde me ensinaram como devia dar a 

formação, a ordem de realização dos diferentes procedimentos, como se deveria interagir 

com os clientes e ter em atenção as diferenças de idade, pois é um jogo um pouco 

perigoso. Sendo que, se os clientes por exemplo fossem crianças com atenção reduzida 

tínhamos algumas técnicas para as fazer tomar mais atenção.  

Também aprendi a manusear os diferentes tipos de marcadores que eles tinham 

no parque, como funcionavam e a sua devida manutenção. 

Quando estávamos na monotorização dos jogos melhorei a minha perceção e 

posicionamento dentro do campo, de forma a conseguir ver os jogadores todos e assim 

assegurar que as regras eram cumpridas. Por vezes, também ajudava os jogadores caso os 

marcadores estivessem a falhar por algum motivo, dando um conserto rápido ou se 

necessário ia com o jogador trocar o marcador por um operacional.  
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REFLEXÃO DE ESTÁGIO 

De forma geral o estágio correu muito bem, acho que aprendi bastante e melhorei 

muitas das minhas aptidões. 

Durante o estágio, tive uma evolução positiva uma vez que tanto na parte das 

formações como na monotorização das atividades, tive uma aprendizagem bastante rápida 

e eficaz. Pelo que, desenvolvi bastante confiança e autonomia nas restantes tarefas a 

desempenhar no parque. 

A minha capacidade de falar inglês melhorou bastante, pois consegui criar o meu 

próprio discurso para o atendimento aos clientes, nomeadamente na formação ou 

simplesmente na interação com os mesmos. 

Gostei bastante do parque em que fiquei, porque consegui integrar-me bem no 

grupo de trabalho do parque pois eram todos bastante amigos e atenciosos com os 

estagiários ajudando sempre que necessário e davam apoio em todas as atividades e 

dificuldades que ocorressem. 

Durante o meu percurso no curso de desportos de montanha, foram-me fornecidas 

diferentes competências para aplicar durante este estágio. Sendo que, a disciplina de 

inglês permitiu-me uma melhor receção dos clientes estrangeiros nas diferentes atividades 

do parque. A disciplina de socorrismo foi para o estágio uma mais-valia, uma vez que 

consegui utilizar as técnicas lecionadas na mesma e dando-me uma maior segurança para 

as pôr em prática quando necessário. Por fim, a disciplina de manobras de cordas 

possibilitou com que realizasse salvamentos com corda, de forma mais autónoma, 

confiante e, ainda, a utilização de alguns nós que facilitaram os resgates.  
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Anexo 1- Sede do Parque de albufeira             Anexo 2- jogo de paintball  

 

 

Anexo 3- exemplo de um jogo de arborismo 

    

Anexo 4- exemplo de clic-it           Anexo 5- percurso de formação 
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Anexo 12- Corda utilizada nos salvamentos           Anexo 13- Treino de resgates       

                                 

  

 Anexo 6- fato de macaco     Anexo 7 colete de proteção     Anexo 8- máscara paintball 

                    

Anexo   9- Marcado     Anexo 10- luvas de proteção             Anexo 11- Tapa canos 

     

 

 

Anexo 14- exemplos de jogos de paintball 
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