Campo Aberto – Actividades de Lazer Lda

Proposta
Em primeiro lugar gostaríamos de vos agradecer a oportunidade que nos dão de apresentarmos
uma proposta para a organização de uma actividade de Aventura Radical. Esperamos que as
nossas condições vos satisfaçam.
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1. Apresentação sumária da empresa
A nossa empresa possui alvará emitido pela Direcção Geral do Turismo pelo que garantimos
o escrupuloso cumprimento da lei nas actividades que organizamos.
Para a nossa actividade possuímos dois Parques de Aventuras com as seguintes
características e que são normalmente considerado dos melhores do país:
• Um dos Parques tem uma área total de 16.000 m2 exclusivamente dedicados a
actividades de aventura, enquanto que o outro tem uma área de cerca de 30.000 m2.
• Cerca de 13.000 m2 divididos em 8 cenários de Paintball no parque de Negrais e
cerca de 25.000 m2 dedicados ao paintball no parque de Covas de Ferro
• 150 m2 de área coberta para descanso, refeições e lanches no Parque de Negrais
• Zona de repouso protegida com rede para segurança da assistência
• Zona destinada a Refeições no Parque de negrais
• Serviço de bar (snack-bar e bebidas frescas) em ambos os Parques de Aventura
• Serviço de restaurante no Parque de Negrais
• Estacionamento privado para dezenas de viaturas em ambos os Parques de Aventura
• Instalações sanitárias separadas para homens e senhoras em ambos os Parques
• Balneários com duches de água quente em ambos os Parques
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•
•
•
•
•
•

8 cenários de Paintball no Parque de negrais– Mad-Max, Kamikaze, Ataque ao Forte,
Luta na Mata, Colina Perigosa, Trincheiras, Morte ao Presidente e Emboscada
6 Cenários de Paintball no parque de Covas de Ferro – Bagdad, Bidonball, Sem-Fios,
Afeganistão, Insufláveis e Faroeste
Vários tipos de jogos à disposição para cada um dos cenários com enredos e histórias
adaptadas a cada grupo
Equipado para receber grupos em acções de Team-building com várias actividades de
dinâmica de grupo disponíveis.
Escalada, Rappel, Slide, Teia de cordas, Prova de Equilibrio, Pista de obstáculos
Tiro com arco, besta, zarabatana e tiro ao alvo com marcador de Paintball

A nossa localização a 20 minutos de Sintra e Lisboa, permite um acesso fácil e rápido a todos os
participantes.
Enquadramento de todas as actividades:
1. No início da actividade será realizado um briefing com explicação das regras de
segurança, regras de jogo e conselhos de utilização.
2. As actividades serão acompanhadas por um número de monitores adequado ao tamanho
do grupo:
• monitores de campo, responsáveis pelo acompanhamento dos jogadores antes,
durante e depois dos jogos. Este número sofrerá alterações com o número de
participantes
• monitores de apoio, responsáveis por garantir as condições logísticas para a
realização dos jogos
3. Os monitores com que trabalhamos têm uma qualificação baseada em muitas horas de
experiência neste sector, inclusivamente grande parte deles são oriundos da Escola
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
4. Os participantes estarão cobertos por seguro de acidentes pessoais e de
responsabilidade civil, fornecido pela Campo Aberto, de acordo com o Dec.Lei 108/2002
de 16 de Abril. O seguro é obrigatório por lei. O custo do seguro está incluído no preço
do pacote escolhido
5. Todos os participantes têm direito à utilização de balneários com duches de água
quente
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2. Opções de Actividades Lúdico-Desportivas
2.1. Actividades de Meio-Dia
Estas actividades estão apresentadas com a ocupação de uma manhã ou tarde. Caso pretendam
uma actividade de dia inteiro, fale connosco para conhecer as nossas sugestões combinadas pois
haverá sempre uma redução significativa de custo face à soma das actidade pretendidas
PROMOÇÕES EM VIGOR NAS ACTIVIDADES DE PAINTBALL!!! APROVEITE...
A existência de promoções nas actividades de Paintball não acumula com outras promoções
ou ofertas.
Descrição

Actividade
Paintball

Arma semi-automática, máscara de
protecção, colete de protecção
para senhoras e crianças, gás
ilimitado,
acompanhamento
especializado por monitores durante
toda a actividade, utilização de cinto
porta-potes. Duração de cerca de 4
horas

Numero de Bolas
por pessoa

Preço/Pax

Bolas Extras

100 bolas

14,99€

5€/100 bolas

200 bolas + farda
camuflada

23,99€

5€/100 bolas

300 bolas + farda
camuflada

28,99€

5€/100 bolas

500 bolas

29,99,0€

5€/100 bolas

Paintball
Escalada

+

Paintball + Escalada (utilização de
parede escalada artificial com vários
níveis de dificuldade

100 bolas

19,99€

5€/100 bolas

Paintball
Slide

+

Paintball + Slide (descida de um cabo
de slide com cerca de 130 m de
extensão a partir de uma altura de
cerca de 12m)

100 bolas

22,99€

5€/100 bolas

Paintball
Caça
Tesouro

+
ao

Paintball + Caça ao tesouro (Caça ao
tesouro interactiva

100 bolas

22,99€

5€/100 bolas

Actividade
Caça ao Tesouro

Descrição

Valor

Actividade de caça ao tesouro em que os participantes têm que ultrapassar
provas como charadas, enigmas, etc para irem conhecendo as coordenadas da
pista seguinte. No início da actividade é feito um briefing com explicação da
actividade e suas regras, seguindo o grupo em autonomia ao longo do percurso.

14€/pax
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Precisão + NoPaint

Actividades de Escalada, Tiro com arco, Tiro com besta, e acompanhamento
especializado por monitores durante toda a actividade. NoPaint (Evolução do
Paintball: simulação do treino militar das forças especiais dos USA, com
armas de laser e sensores electrónicos. Disparos INFINITOS, não suja, não
magoa, não assusta, Diversão Pura. Possibilidade de fazer 2 jogos de NoPaint
em cenários à vossa escolha, sempre com acompanhamento de monitores

25€/pax

NoPaint

NoPaint (Evolução do Paintball: simulação do treino militar das forças
especiais dos USA, com armas de laser e sensores electrónicos. Disparos
INFINITOS, não suja, não magoa, não assusta, Diversão Pura. Possibilidade
utilizar todos os cenários de jogo durante cerca de 4 horas, sempre com
acompanhamento de monitores

20€/pax

Adrenalina

Actividades de Escalada, Rappel, Slide, Tiro com arco, Tiro com besta,
Tiro ao alvo com marcador de Paintball e acompanhamento especializado
por monitores durante toda a actividade. Duração de cerca de 4 horas

20€/pax

MultiDiversão

Os participantes poderão desfrutar de um conjunto de actividades com grau
de exigencia fisica baixo, mas bastante divertidas.
No conjunto das
actividades temos provas de equipa como provas individuais, conseguindo
agradar desta forma a maioria dos participantes. Actividades de
matraquilhos humanos, corrida de esquis, corrida de sacos, jogo das
argolas.

15€/pax

Challenge Corporate

Actividade de Challenge em que os participantes devem ultrapassar alguns
desafios. Em cada desafio é feito um briefing a explicar o objectivo, são dados 2
minutos para definição de estratégia e um tempo definido para ultrapassar o
objectivo. Para além disso, é possível colocar questões aos participantes, as quais
podem ser personalizáveis ao vosso gosto
Os desafios serão os seguintes:
• Act. Precisão
Act. Criatividade
Act. Negociação
Act.
Empreendorismo
Act. Resistência
Act. Força

23€/pax

Challenge Diversão

Actividade de Challenge em que os participantes devem ultrapassar alguns
desafios. Em cada desafio é feito um briefing a explicar o objectivo, são dados 2
minutos para definição de estratégia e um tempo definido para ultrapassar o
objectivo. Para além disso, é possível colocar questões aos participantes, as quais
podem ser personalizáveis ao vosso gosto
• Corrida de Triciclo
Jogo da lagarta
Jogo da Corda Tiro
com Besta
Prova de Equilibrio
Prova de Confiança

23€/pax

Challenge
Estratégia

Actividade de Challenge em que os participantes devem ultrapassar alguns
desafios, colocados ao longo de um percurso que obrigará a que o grupo desenvolva
as suas capacidades de orientação. Em cada desafio é feito um briefing a explicar
o objectivo, são dados 2 minutos para definição de estratégia e um tempo
definido para ultrapassar o objectivo. Para além disso, é possível colocar questões
aos participantes, as quais podem ser personalizáveis ao vosso gosto
Os desafios serão os seguintes:
Act. Precisão
Act. Criatividade
Act. Negociação
Act.
Empreendorismo
Act. Resistência
Act. Força

27€/pax
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A inclusão da actividade de NoPaint em qualquer um dos Challenges indicados implicará um
acréscimo de 5€/pax
Todas as sugestões apresentadas estão dimensionadas para uma duração de cerca de
4 horas, o que corresponde a uma manhã ou tarde de actividade. Caso pretendam
combinar duas sugestões para fazer uma actividade de dia inteiro, basta somar os
valores das sugestões individuais e retirar 5 euros ao valor global. No caso de a
combinação já estar considerada nas opções de dia inteiro, devem considerar o custo
aí referido
Fale connosco para conhecer todas as nossas opções de dia inteiro
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2.2.

Actividades de Dia Inteiro

Apresentamos agora algumas das nossas sugestões para actividades de dia inteiro. Caso
pretenda uma proposta para um combinado diferente de actividades, fale connosco que
teremos todo o gosto em lhe apresentar uma proposta adequada à sua solicitação
Actividade
Paintball
Activo A

Descrição

Numero de Bolas por
pessoa

Escalada + Slide +
Rappel + Tiro com
Arco + Tiro com Besta
+ Paintball

Paintball
Activo B

Paintball
Tesouro

Paintball
Activo C

Paintball
+
Pontes
Suspensas
+
Matraquilhos Humanos

Paintball
Activo D

Paintball + Challenge
Corporate ou Challenge
Diversão

+

Caça

Bolas Extras

100 bolas
200 bolas + farda

29,99€
35,99€

5€/100 bolas
5€/100 bolas

300 bolas + farda
500 bolas

39,99€
44,99€

5€/100 bolas
5€/100 bolas

100 bolas

25,99€

5€/100 bolas

200 bolas + farda
300 bolas + farda
500 bolas

31,99€
36,99€
41,99€

5€/100 bolas
5€/100 bolas
5€/100 bolas

100 bolas

29,99€

5€/100 bolas

200 bolas + farda
300 bolas + farda
500 bolas

35,99€
39,99€
44,99€

5€/100 bolas
5€/100 bolas
5€/100 bolas

100 bolas

29,99€

5€/100 bolas

200 bolas + farda
300 bolas + farda
500 bolas

35,99€
39,99€
44,99€

5€/100 bolas
5€/100 bolas
5€/100 bolas

ao

Actividade

Preço/Pax

Descrição

Valor

Dia Activo E

Adrenalina + Challenge Corporate ou Challenge Diversão

35,99€/pax

Dia Activo F

Adrenalina + Challenge Estratégia

38,99€/pax

Dia Activo G

Adrenalina + Caça ao Tesouro

29,99€/pax

Dia Activo H

Adrenalina + Pontes Suspensas + Matraquilhos Humanos

29,99€/pax

Dia Activo I

Challenge Corporate ou Challenge Diversão + Caça ao Tesouro

30,99€/pax

Dia Activo J

Challenge Corporate ou Challenge Diversão + Pontes Suspensas +
Matraquilhos Humanos

30,99€/pax

Dia Activo K

Caça ao Tesouro + Pontes Suspensas + Matraquilhos Humanos

25,99€/pax
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3. Ofertas para grupos grandes – Paintball
Desconto a considerar sobre preço base indicado
Grupos com mais de 20 pax Grupos com mais de 40
Grupos com mais 60
Oferta de 50 bolas/pax
Oferta de 100 bolas/pax
Oferta 150 bolas/pax
Grupos com mais de 100 Grupos com mais de 140
Grupos com mais 180
pax
Oferta 150 bolas/pax + Oferta de 100 bolas/pax + Oferta 150 bolas/pax
5%desconto
10%desconto
15%desconto

+

4. Ofertas para grupos grandes – Outras Actividades
Desconto a considerar sobre preço base indicado
Mais de 40 pessoas Mais de 80 pessoas Mais
de
pessoas
5% desconto
10% desconto
15% desconto

120 Mais
de
pessoas
20% desconto

160

5. Capacidades Máximas Indicativas
Paintball
220 pessoas em simultâneo
Actividades de Cordas
200 pessoas
Outras
250 pessoas
Catering
200 pessoas sentadas
Estas capacidades podem aumentar por combinação de várias actividades

6. Opções de Catering
OPÇÃO A - Almoço servido no Parque Aventura da Campo Aberto (Churrasco de porco –
febra/entremeada/salsicha, batata frita, pão saloio, bebidas –sumo/cerveja/água-, salada
de frutas) – custo 10 euros/pax
OPÇÃO B - Almoço no Campo Aberto : Entradas (manteiguinhas e queijinhos) Churrasco de
vaca, porco e frango, salada de alface, batata frita, pão saloio, bebidas –vinho tinto
(Borba), sumo/cerveja/água, salada de frutas da época e café) – Custo 13€/pax
OPÇÃO C - Almoço de Leitão Assado no Campo Aberto: Entradas (manteiguinhas e
queijinhos) Dose de Leitão Assado, salada de alface, batata frita, pão saloio, bebidas –vinho
tinto (Borba), sumo/cerveja/água, salada de frutas da época e café) – Custo 13€/pax
A marcação da opção F implica um compromisso com um numero concreto de pessoas
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Para além destas sugestões de catering, temos outras possibilidades na Quinta do Monte
Redondo com ementas personalizadas e serviços distintos.
Fale connosco para conhecer as nossas propostas

7. Salas para Formação e equipamento audio-visual
Na Quinta do Monte Redondo temos duas salas de formação com capacidades diferentes que
podem ser adaptadas para qualquer acção de apresentação de produto, formação ou outro
objectivo que pretendam. A Campo Aberto possui todo o equipamento audio-visual de suporte
para facilitar a realização da acção pretendida
Fale connosco para conhecer as condições de utilização das Salas de Formação
Todos os preços mencionados INCLUEM IVA à taxa legal em vigor, para evitar surpresas
desagradáveis na hora de realizar os pagamentos e garantir efectividade do seguro contratado.
A actividade deverá ser sinalizada com 100 €, o qual será deduzido no valor da despesa total da
actividade.
O nosso NIB para sinalização é o 0033 0000 452678 7299 205
Esperamos que as nossas propostas sejam do vosso agrado para que os possamos incluir na
nossa lista de clientes.
Durante o tempo de jogo poderão experimentar todos os nossos cenários (mínimo de 8) ou
jogar naqueles que mais vos agradarem. Estamos à vossa disposição para garantir o máximo
de diversão.
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8. Ofertas aos Organizadores
Fale connosco para conhecer as nossas ofertas especiais para os organizadores.
Obrigado
André Ferreira (Eng.)
P.S. No que diz respeito a empresas e instituições com quem já trabalhámos, podemos citar as seguintes:
Sonae – Clix
Escuteiros – Núcleo de Mte Abraão
OKTeleseguro
Ordem dos Advogados
Laboratórios Kent de Portugal
Elsafe
Escola Secundária Roque Gameiro
Universidade Católica Portuguesa
Grupo ACE
Global Seguros
Companhia de Seguros Mapfre
AutoEuropa
RTP – Meios de Produção
Portugal Telecom
REMAX - Imobiliária
On Demand
Altran
Convidado de Honra
VASP
Banco Comercial Português (BCP)
Portugal Telecom SGPS
Casa Pia de Lisboa
Companhia de Seguros Fidelidade
Bayer Portugal
Inosat
Van Ameyde
Dalkia

Tomo a liberdade de incluir alguns excertos de felicitações que recebemos:
“venho por este meio dar os parabéns pelos momentos de divertimento que vos nos
proporcionaram, pois foi uma tarde espectacular. Estamos a pensar repetir a dose.” –
Ricardo Pires
“Olá, eu estive aí este sábado e diverti-me imenso a jogar paintball. Espero que continuem
com isso, força! Queria apenas dizer que têm um pessoal de trabalho muito simpático, acho
que isso é essencial.” - Gisela Henriques
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9. Documentos Oficiais
Solicitamos ainda a vossa atenção para uma questão que consideramos de grande importância,
no que respeita à nossa empresa e à organização de eventos de aventura: a importância da
acreditação das entidades escolhidas para o desenvolvimento das actividades.
De facto, a legislação actualmente em vigor não deixa margem para dúvidas no que respeita à
regulamentação sobre o exercício da actividade de organização de eventos de Paintball e outros
do mesmo género.
No nosso caso, encontramo-nos devidamente licenciados, cumprindo escrupulosamente todas as
condicionantes legais em vigor,
incluindo aspectos como os seguros
necessários e a utilização de
materiais em condições certificadas
e calibradas.
Infelizmente, e por falta de
fiscalização, que só agora começa a
ser exercida, muitas entidades
continuam a operar no mercado sem
qualquer tipo de licenciamento para
o efeito. No caso de ocorrência de
algum
acidente
(que
todos
esperamos que nunca aconteça) a
primeira questão colocada pela
companhia de seguros vai no sentido
da verificação desses aspectos. No
caso de a entidade contratada não
estar devidamente autorizada para
o efeito, a responsabilização pode
ser
imputada
à
entidade
contratante (ou ao organizador no
grupo…), por não se ter certificado
da existência de autorizações legais.
Chamamos assim a vossa atenção
para este facto, que consideramos
de grande importância, no vosso próprio interesse!
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Para além da apresentação do nosso alvará de animação turística, gostaríamos de apresentar
algo de que muito nos orgulhamos: a nossa declaração de “Instituição de Interesse para o
Turismo” emitida pela D. Geral de Turismo
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Portfolio Resumido
•

Actividades Outdoor
o Paintball
o NoPaint – Evolução do Paintball com marcadores laser e sensores electrónicos
com capacidades programáveis. Ideal para deslocações. Não suja nem magoa.
o Escalada, Slide e Rappel
o Tiro com Arco e Besta
o Orientação
o Geo-Caching
o Provas de Challenge temáticas das quais destacamos
 A empresa é nossa – Enfoque na negociação e definição de objectivos
 Equipa de construção – Enfoque na resolução de desafios
 Caça ao Tesouro – Diversão
 Super Equipa – Diversão
o Workshop de Pesca de Costa – Um evento divertido para aprender os rudimentos
desta arte de pesca em que o convívio e a camaradagem são uma constante.

•

Actividades Indoor
o CSI Lisboa – Desvendar um crime com a aplicação de técnicas analíticas de
laboratório
o Química Divertida – Contacto com algumas experiências de Quimica do dia-a-dia
o A Empresa é nossa – Investir e ultrapassar desafios para ganhar um contrato
milionário
o Super-Equipa – Actividades de grupo para selecção da Melhor Equipa
o Equipa de Construção – Encontrar soluções para um problema de construção
o A arca de Noé – Selecção de Animais para salvar do Diluvio
o Clube de Futebol – Compra e Venda de Activos
o Workshop de Ervas Aromáticas – Aprenda a distinguir e a plantar ervas aromáticas
o Wine-Tasting – Provas de vinhos complementada com alguns jogos divertidos

As actividades Indoor podem ser combinadas entre si ou com actividades Outdoor para criar um
evento de acordo com as vossas especificações
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