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Sobre nós
Tornar o mundo melhor

É a nossa missão

Ambiente | Qualidade | Sustentabilidade

São as nossas áreas de atuação

A Quokka é constituída por uma equipa multidisciplinar, completamente fãs de natureza, com a
missão de criar soluções sustentáveis, para empresas e pessoas, que permitam trilhar caminho
rumo à sustentabilidade, tornando o mundo melhor. Acreditamos na nossa metodologia
inovadora para impulsionar as empresas na sua certificação e melhoria contínua, assim como,
para motivar todos os cidadãos a tornarem a sua vida melhor. Pretendemos aliar a descoberta
do mundo à construção de um caminho sustentável promovendo formação, viagens e até
voluntariado pelo mundo.
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Sobre nós
Atividades para grupos

Sob reserva

Atividades para inscrição individual

A partir da disponibilidade em Quokka.pt

Todas as nossas atividades apresentadas abaixo podem ser organizadas para grupos em
especifico onde o cliente escolho a localização, os workshops, as temáticas, e a Quokka fornece
os guias e toda a organização, sendo necessário garantir sempre o mínimo de participantes por
atividade.
Além destas atividades, são desenvolvidas atividades especificas de TeamBuilding para
empresas – Nature Team Force – que tem como objetivo potenciar o trabalho em equipa e
aumentar a ligação e produtividade de todos os elementos.
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Workshops

Dos 6 aos 10 anos, vem aprender 
connosco o ciclo da água.

Já reparaste que quando chove a água 
vem para a terra e depois volta para o céu? 

Parece Magia.
Connosco vais aprender por onde passa a 

água mas também fazer com que a tua 
água vá para o céu.

Infantil

Dos 6 aos 10 anos vem aprender connosco de 
que materiais são feitos os teus objetos, a tua 

comida, a tua roupa e muito mais.
Vamos ensinar-te a distinguir os materiais mas 

também qual a melhor forma de os deitares fora.
E queres saber um segredo? Há alguns 

materiais que ainda fazem crescer plantas, é 
tipo magia.

Dos 6 aos 10 anos, já te imaginaste a ser 
engenheiro por umas horas e a poderes criar o 

mundo dos teus sonhos?
Neste workshop vamos fazer um projeto de uma 

cidade mágica, onde cada equipa vai criar:
- A estrada, iluminação, passagem da comida, 

comunicação
E muito mais!

No final teremos uma cidade montada ao gosto 
dos Mini Engenheiros!

A Magia da Água Pequenos Compostores Mini Engenheiros
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Workshops

Dos 6 aos 10 anos, vem fazer uma 
exploração noturna. Em plena lua cheia, 

vamos ensinar-te os movimentos da lua e 
da natureza. Durante o nosso atelier vais 
poder jogar com todas as outras crianças 

ao jogo de exploradores noturnos e 
descobrir o tesouro.

Infantil

Os cogumelos tem várias cores, tamanhos, 
feitios. Muitos deles venenosos, outros não.

Connosco vais aprender a distinguir os 
cogumelos, e no final do nosso desafio, ainda te 

vamos ensinar a fazer um bolinho com 
cogumelos, que delicioso!

As árvores são seres vivos complexos, antigos e 
com muita história. Neste atelier queremos que 
aprendas a distinguir as arvores autóctones das 
invasoras, aprendas a proteges as autóctones 

para que, se num dia com os teus pais vires uma 
árvore a possam proteger. Mas, também te vamos 

ensinar a plantar desde a bolota à árvore.

Exploradores Noturnos O Mundo dos Cogumelos A Vida das Árvores
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Workshops

Já sonhaste em ir à Lua? Viajar pelo 
espaço? Ser astronauta?

Neste atelier vamos explicar-te como 
funciona o universo, como estão ligados os 

planetas e porquê que o céu que vemos 
todos os dias já não existe.

Levamos um telescópio para podermos 
observar as estrelas, sabes quais são as 
constelações que vemos na nossa terra?

Infantil

O oceano tem uma imensidão de espécies. 
Temos peixes, e alguns deles mamíferos, mas 

não só. 
Vamos-te mostrar o grupo das espécies, e falar 

contigo sobre as algas e os corais. Sabes 
porquê que os corais perdem a cor e porquê 
que eles são muito importantes para a nossa 

sobrevivência?
Vamos ensinar-se a ver o oceano por dentro.

Já andaste na floresta completamente em silencio? 
Ouviste o barulho das árvores, da água, dos 

pássaros?
E os sons mágicos que a natureza faz que nos 

permitem conhecer os sítios que nunca 
imaginamos?

Nós vamos-te mostrar como os sons da natureza 
nos podem ajudar a viver dentro dela em 

segurança.

Mini Astronautas À descoberta do Oceano Os Sons da Natureza



QUOKKA.PT

Workshops

O cabo (corda) é um dos melhores amigos 
de quem adora montanha. Aprender a fazer 

os nós básicos pode significar escalar ou 
não uma parede, construir ou não uma 
mesa na floresta, transportar ou não 

material.
Connosco irás aprender a distinguir nós de 

amarrações e a fazer vários tipos deles 
para que possas usar todos os dias.

Entrar numa montanha, para uma caminhada, um 
trilho, uma pernoita, uma longa expedição, tem 

sempre o fator surpresa no meio. Nunca sabemos 
que surpresas vamos encontrar, quais os desafios 
com que nos vamos deparar, mas nós sabemos 

uma forma de precaver.
Saber orientação em montanha é um dos maiores 

truques, com cartas topográficas, bússolas, 
esquadros de coordenadas, GPS tudo é possível e 

muitas vezes é o essencial para ajudar alguém.

Adoras montanha e gostavas de saber como 
fazer fogo, mesmo que esteja a nevar?

Vamos-te ensinar as mais diversas técnicas 
que podes utilizar, desde uma pedreneira, 

palha de aço, pilha, e muito mais para atear 
uma fogueira, mas mais importante do que 

isso é como manter o fogo e quais as 
diferentes etapas de uma fogueira para que te 
possa aquecer sem comprometer o ambiente 

ao teu redor.

Nós e Amarrações Orientação Técnicas de Fogo

Sobrevivência em Montanha
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Workshops

Será possível que a compostagem 
efetivamente funcione?

Aprender as técnicas de compostagem 
normal é uma ferramenta muito útil para 

conduzir os resíduos orgânicos a uma nova 
vida, garantindo que todas as nossas 

plantações são fertilizadas sem químicos e 
que, poupamos espaço nos aterros de 

resíduos.

Leave no trace – Passar sem deixar rasto.
Não leves nada a não ser saudade.
Não deixes nada a não ser pegadas.
Não tires nada a não ser fotografias.
Não mates nada a não ser o tempo.

Já te imaginaste a passar tempo na natureza nesta 
filosofia de vida? Vais aprender o conceito, as 

técnicas e as estratégias para caminhares, 
acampares, ou o que seja em modo Leve no Trace.

Gostas de pintar e queres saber mais sobre 
pintura de natureza?

Nunca pegaste num pincel e achas possível 
retratar a natureza?

Tudo é possível, basta sentar, observar e 
retratar.

Neste workshop terás à tua disposição os 
materiais que te vão possibilitar pintar o teu 

quadro de natureza.

Compostagem Leave no Trace Ilustração de Natureza
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Workshops

Observar o céu a olho nu.
Observar o céu por um telescópio.

Conseguir identificar as mudanças no céu 
que vemos.

Compreender que o céu que vemos hoje já 
não é real, já não existe.

Vais ficar com as noções básicas de 
observação do céus e de como usar um 

planisfério estrelar.

A lua influencia o nosso planeta de uma forma 
abrupta. As marés, a procriação, o ciclo de vida 

animal, o ciclo de vida da flora, tanta coisa que se 
modifica em função da Lua.

Vais aprender as fases da lua, como identificar 
essas fases e o que deves ou não fazer nessas 

fases.
Será que em Lua Nova devemos plantar? 

Devemos ter a intenção de colher frutos das 
nossas árvores?

Caminhar na natureza noturna em silêncio, 
sem luz, numa conexão profunda com a 

natureza.
Vais desafiar os teus sentidos, os teus medos,

as tuas perceções e aprender como os 
nossos 5 sentidos se podem alterar e 

aprimorar neste ambiente.
Aprendendo como deve ser a tua postura de

noite na natureza talvez percebas a vida 
nómada nos nossos antepassados.

Observação do céu noturno A influência da Lua no planeta Terra Exploração noturna da natureza
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Workshops

Utilizar creme nas mãos, na cara, no corpo
é uma prática diária de todos, mas, e se 

esse creme fosse feito com produtos 
naturais, com as flores que nos rodeiam, 

tudo natural?
Connosco vais aprender a fazer os teus

próprios cremes, com todas as indicações 
para os usares nos teus dias.

Os óleos essenciais são fundamentais para a 
nossa saúde e para o nosso bem estar. Estes 

produtos podem ser feitos a partir dos extratos da 
flora que nos rodeia, tendo a certeza que são 

produtos 100% naturais.
Neste workshop irás perceber que materiais, que 
procedimentos e que flora podes usar para fazer 

os teus óleos em casa, nas quantidades que 
necessitas.

Shampoo sólido, o melhor amigo de qualquer 
pessoa que queira poupar no plástico, cuidar 

do seu cabelo, viajar sem riscos e ter a 
certeza que está a colocar no seu cabelo um 

produto natural.
Vais aprender todo o procedimento de fazer o 
shampoo, como solidificar os ingredientes e 
ainda, como conservar o produto final para 

que perdure no tempo.

Cremes Óleos essenciais Shampoo Sólido

Cosmética natural
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Workshops

Quantos de vocês já pensaram que dava mesmo 
jeito conseguir carregar o telemóvel, a powerbank ou 
outro gadget em qualquer lugar com sol? É possível, 
mas também sabemos que muitas vezes há receio 

de não saber comprar o painel certo, de o saber 
utilizar e de ter a certeza que vá resultar. 

Aqui vai aprender as diversas técnicas de obter 
energia solar portátil, assim como, ter uma referência 

de como fazer as suas compras nesta área.

Tem uma máquina fotográfica e não sabe como 
capturar aquelas fotos emblemáticas da 

natureza?
Não tem uma máquina, mas gostava de 

comprar uma, apesar de não a saber usar?
Neste workshop vamos ensinar a usar todos os
botões da máquina que se apliquem à fotografia 

da vida selvagem, fotografia em movimento. 
Mas não só! Para se tirarem boas fotos na 

natureza tem de se saber estar na natureza.

Vai para montanha e não sabe o que levar?
Marcou uma viagem aos alpes mas não 

percebe nada de materiais de montanhismo 
nem onde comprar?

Vai comprar umas botas e repara em 1001 
modelos?

Connosco vai aprender as propriedades dos
equipamentos de montanha para que, no 
momento de escolher, saiba qual é o mais 

adequado para si e para a sua viagem.

Energia Solar Portátil Fotografia da Vida Selvagem Kit de Montanha
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Workshops

A responsabilidade assumida por uma 
organização pelos impactos das suas 

decisões e atividades na sociedade e no 
meio ambiente, por meio de um 

comportamento ético e transparente. 
Conhece os termos da responsabilidade 
social? Da ISO 26000? Quer saber como 

aplicar isso na sua empresa?
Este será o workshop ideal.

Qualidade do produto, haverá fator mais 
importante para uma empresa do que garantir que 

os seus produtos tem qualidade?
A gestão da qualidade segundo a ISO 9001 

permite a todas as organizações garantirem aos 
seus clientes a conformidade dos seus produtos e 

tipologias de produção de acordo com os requisitos 
estabelecidos.

Connosco irá ficar a conhecer melhor esta norma.

Economia verde e Economia azul, dois 
grandes chavões que tem vindo a ser 

utilizados por muis economistas, bancos e 
empresas. Mas afinal o que quer isto dizer?
Poderá o ambiente ter algo que ver com a 

economia?
Claro que sim, e neste workshop irás 

aprender estes conceitos e muitos outros que 
te permitirão evoluir no caminho sustentável.

Responsabilidade Social Gestão da Qualidade Economia e Ambiente

Técnicos em Ambiente, Qualidade 
e Sustentabilidade
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Workshops

O relatório de sustentabilidade é umas 
ferramenta riquíssima para qualquer 

organização que queira demonstrar o seu 
trabalho nesta área.

Neste workshop irás ficar a conhecer um 
processo de gestão do relatório para que, 
num futuro próximo, consigas decidir se 

será uma ferramenta estratégica para ti ou 
para a tua empresa.

A gestão ambiental assegura que a organização 
tem em conta as suas interações com o ambiente, 

de forma a prevenir a poluição.
Se a gestão ambiental for feita segundo a ISO 
14001 existem uma série de ótimas estratégias 

que permitem às organizações assegurarem a sua 
melhoria continua na interação com o ambiente e 

melhorar os seus processos internos, quer ao nível 
de consumos quer ao nível de poluição.

A pegada de carbono é uma ferramenta muito 
útil para todos. Ela pode ser calculada para 
uma família, uma empresa, um produtos, 

qualquer coisa.
Já imaginou poder saber como fazer esses 
cálculos para avaliar o seu desempenho em 
casa ou na empresa? Conseguir comunicar 
aos outros quais os seus valores e saber em 

que pontos tem de melhorar? É isso que 
vamos fazer aqui.

Relatório de Sustentabilidade Gestão Ambiental Pegada de Carbono

Técnicos em Ambiente, Qualidade 
e Sustentabilidade
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Workshops

Os materiais não são todos iguais e, se 
formos olhar para a historia por exemplo, 

vemos que ao longo do tempo fomos 
alterando os materiais das nossas roupas, 
das construções, dos produtos. Mas serão 

os atuais os corretos?
Neste workshop vais aprender a distinguir 

um material normal de um eco material 
para que possas fazer compras mais 

conscientes.

Os plásticos que vão para os oceanos levam 
centenas de anos a desaparecer, mas na verdade, 
eles não desaparecem. Ao longo do tempo vão-se 

transformando em Microplásticos.
Estes pequninos plásticos entram na cadeia 

alimentar marinha, que por sua vez, mais tarde 
chega à cadeia alimentar humana. É fundamental 
perceber de que forma podemos diminuir a nossa
emissão de microplásticos, por exemplo quando 

lavamos roupa.

Economia, ambiente e sociedade, os três 
pilares da sustentabilidade.

Neste workshop irás aprender a lidar com os 
três e terás a oportunidade de fazer o teu 
sustentablarte, uma ferramenta especifica 
para saberes qual o teu desempenho em 

termos de sustentabilidade.
Será que afinal és tão sustentável quanto 

pensas?

Eco Materiais Micro Plásticos Pilares da Sustentabilidade

Técnicos em Ambiente, Qualidade 
e Sustentabilidade
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Workshops

A poluição pode ser de diversos tipos, no ar, 
nas águas, no solo, em todos os meios.

Neste workshop irás aprender a interação 
dos meios no planeta para perceberes de 

que forma a poluição se move.
No nosso planeta nada desaparece, tudo

se transforma, e é tendo este conceito 
como base que vamos trabalhar para 

compreender a dinâmica.

Se soubesse qual é o seu impacte ambiental o que 
faria para o diminuir?

Neste workshop vamos analisar as métricas de 
cálculo de um impacte ambiental e aplicá-lo ao seu 

dia-a-dia, ao seu produto, ao seu desafio.
O objetivo? Compreender qual o seu ponto de
partida e perceber em que vertentes tem de

melhorar o seu desempenho para se tornar num 
ser em equilibro. 

Comunicar indicadores ambientais é um 
desafio diário de todos. Fazemos ações 

gratificantes para o planeta, para a 
biodiversidade, mas não sabemos como 

comunicar. Temos um dado de um indicador 
mas não sabemos se está correto.

Neste workshop irás aprender as diversas 
técnicas de comunicação ambiental para que 
consigas ser o mais assertivo e verdadeiro 

possível nas tuas comunicações.

Tipos de Poluição Comunicação Ambiental
Como reduzir o seu impacto 

ambiental

Técnicos em Ambiente, Qualidade 
e Sustentabilidade
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Trilhos e caminhadas

Trilhos das estações.

Diversos percursos escolhidos em função da época do ano

Diversos workshops integrados como orientação, fauna, flora, património entre outros em função do 

objetivo.

Programação atempada no site, ou organização especifica para grupos.

Organizamos trilhos e caminhadas por todo o país, destacamos aqui algumas 
delas.
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Trilhos e caminhadas

Trilhos nas serras de Portugal.

Diversos percursos escolhidos em função dos pontos naturais escolhidos para visitar

Diversos workshops integrados como orientação, fauna, flora, património entre outros em função do 

objetivo.

Programação atempada no site, ou organização especifica para grupos.

Organizamos trilhos e caminhadas por todo o país, destacamos aqui algumas 
delas.
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Trilhos e caminhadas

Tipos de trilhos e caminhadas organizadas:

• Temáticos:

• Culturais

• Naturais

• Terapêuticos

• Aventura:

• Trilhos de 1 ou dois dias onde a dificuldade do trilho é mais elevada levando os participantes a experimentar atividades distintas

• Alimentação confecionada em montanha

• Neve:

• Trilhos em neve que permite aos participantes ganharem outras experiencias e conhecimentos sobre caminhar em montanha 

nestas condições

São organizadas caminhadas em todo o país em função dos guias de natureza disponíveis e do interesse dos clientes/participantes, podem 

ser organizados para grupos em especifico e o cliente pode escolher o tipo de workshops, desde que garanta os participantes de grupo. 

Individualmente, são lançados nos site este tipo de atividades que estão disponíveis.

Organizamos trilhos e caminhadas por todo o país, destacamos aqui algumas 
delas.



QUOKKA.PT

Trilhos e caminhadas

Nature Team 
Force
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Retiros

Conexão profunda com a natureza em locais 
emblemáticos no meio da serra. Atividades que 

levam o participante a chegar mais longe, a 
perceber a natureza que o envolve, a ouvir a sua 

criança interior.
Um fim de semana intenso de descoberta pessoal 

e do mundo.

Elevar a vida a outro nível com a aprendizagem 
de ferramentas que nos permitem evoluir para 

outro patamar.
Todas as iniciativas tem como objetivo descobrir o 
propósito de vida, descobrir a missão de cada um. 
Aprender a deixar a vida fluir, a atingir os nossos 

objetivos, a sonhar e a acreditar que tudo é 
possível.
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Retiros

Desligar da tecnologia, do mundo exterior e voltar 
a conectar com o nosso interior, com a nossa 

verdade, com a nossa essência.
Será que ainda nos lembra-mos daquilo que nos 

faz efetivamente felizes? Será que ainda sabemos 
ser felizes? Conseguiremos aguentar uns dias 

sem telemóvel para passarmos a dedicar toda a 
nossa atenção a nós próprios. A nossa vida flui, a 

nossa saúde é potenciada, os nossos corpos 
físico, emocional e espiritual ficam em equilíbrio.

Água, o elemento que está presente em maior 
quantidade no nosso corpo.

Entrar em conexão com a água implica aprender a 
curar o nosso corpo, aprender a purificar o nosso 
corpo, aprender sobre as interações do planeta, 

da lua, da biodiversidade na nossa vida.
Tudo isto potencia a nossa espiritualidade, a 

nossa consciência, o nosso ser.
Quando o objetivo é estar em equilíbrio, este é o 

sitio ideal.
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Contactos

Serra D’Arga - Caminha

Rua 5 de Outubro
4910-456 Vila Praia de Âncora

Sede

Globalizados em Portugal, Europa 
e Brasil

Serviços

T | 914881612
E | geral@quokka.pt

www.quokka.pt

Contactos
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