
 

 
Recomendações Ambientais 
- Ter atenção aos produtos que levam, champô e gel de duche/sabonete 
biodegradável; detergente da loiça ecológico. 
- Sendo que o almoço de domingo vai de casa ter atenção aos produtos da época, 
portugueses e com o mínimo de embalagens possível. 
- Em campo iremos fazer a separação de resíduos, existindo a seguinte 4 
separações: papel, plástico/metal; vidro; indiferenciado. 
 
 
Indicações de Segurança 
 Deves ter um Kit de Primeiro Socorros por subunidade, com o essencial, 
utilizando uma bolsa pequena facilmente transportável, com o seguinte material: 

-  2 pares de luvas 
- Compressas de tamanhos diferentes 
- Embalagem pequena de Soro Fisiológico 
- Embalagem pequena de Iodopovidona (Betadine©) 
- 2 ligaduras de tamanhos diferentes 
- Pensos rápidos 
- Adesivo 
- 4 pacotes de açúcar 
- Gaze vaselinada, duas unidades 
- Tesoura 
- Embalagem pequena de solução alcoólica  
- Creme Cicatrizante (Bepanthene©) 
- Paracetamol (Bem-U-Ron©) 

 
 A água é um bem essencial, pelo que deves respeitar o seu uso. No duche fecha 
a água enquanto te ensaboas e não demores muito tempo no chuveiro. Não deixes 
a água a correr enquanto lavas os dentes ou as mãos. Caso vejas alguma torneira 
avariada, alerta um elemento dos serviços de campo. Mesmo que não tenhas sede, 
deves ter sempre o teu cantil por perto e ir bebendo água. 



 

 
 Quando estiveres fora de campo, em raid ou jogo de vila deves usar colete 
refletor de alta visibilidade verde/amarelo. Circula com cuidado e cumprindo as 
regras e segurança. 
 
 É preciso ter muita atenção com as cozinhas em campo, de forma a respeitarmos 
os cuidados de segurança relembramos alguns aspetos a ter em consideração. 

- Ainda na sede, verificar se a mangueira está dentro da validade. 
- Desmatar a área em torno da cozinha e afastar os materiais inflamáveis, pelo 

menos, 1 metro para cada lado da zona de fogo. 
- O fogão deve estar ladeado por proteções feitas de materiais não 

inflamáveis que, para além de impedir o alastrar do fogo, impedem as correntes de 
ar. 

- A botija de gás deve ficar afastada do fogão. 
- Não deixes a mangueira em contacto com alguma superfície quente (vai 

derreter e provocar uma fuga de gás). 
- Ter sempre à mão material de combate a incêndios: balde de água, pá e areia, 

extintor, etc. 
- Quando o fogão está aceso deve estar sempre, pelo menos, duas pessoas 

por perto. 
- Se detetares uma fuga de gás deves fechar o gás na válvula e informar 

imediatamente a segurança de campo. 
- Se ocorrer fogo, deves desligar o gás na válvula, usar os meios de combate 

a incêndio e informar a segurança de campo. 
 
 Se, em algum momento, te sentires perdido podes usar o teu apito, pois o som 
permitirá sabermos a tua localização. 
 
 Está atento aos sinais do teu corpo, se te sentires mal ou te magoares e precisares 
de ajuda, depois de avisares o teu guia, fala com um chefe do teu campo, que te 
ajudará. 
 
 No início da atividade será indicado o ponto de encontro em caso de emergência 
em campo – procura estar atento a esta informação. 
 
 
(Consulta o ECO’s nº 4 para mais informações de segurança) 
 
 



 

Vestuário 
O modo como nos vestimos transmite uma imagem aos outros, pelo que deveremos 
ser cuidadosos, de modo a estarmos bem apresentados.  
Devem ter atenção às seguintes indicações: 
- Atividades fora de campo (exceto náutica) - são realizadas com uniforme de 
campo, que consta de calção ou saia do modelo oficial, cinto escutista, meias e 
jarreteiras, t-shirt de campo do modelo oficial ou outra de motivos escutistas, 
cobertura de cabeça.  
- Entrada e saída de campo, Eucaristia, Abertura e Encerramento – é utilizado o 
uniforme oficial, que consta de calção ou saia do modelo oficial, cinto escutista, 
meias e jarreteiras, camisa, cobertura de cabeça oficial. 
- Atividades de secção em campo - as indicações sobre a roupa a usar é dada 
diariamente pela chefia do campo da respetiva secção. 
- Atividades náuticas – para os rapazes calção de banho e t-shirt; para as raparigas 
fato de banho (preferencialmente), com calção e t-shirt; para todos sapato de água 
e chapéu. 
- Pista de obstáculos – roupa e calçado para sujar/estragar. 
- Deslocação em campo para os banhos - devem ir vestidos (ex.: calções e t-shirt) 
até ao local e depois do banho tomado devem voltar a colocar a roupa. 
- Nos momentos em que não tiverem de usar o uniforme (oficial ou de campo) devem 
usar peças adequadas e compostas. Não são admitidos, por exemplo, “minicalções 
nem tops”.  
 
Carga e descarga de madeira 
A madeira e material de cada secção poderá ser descarregada antes do início da 
atividade, de forma a facilitar e para mais próximo dos respetivos campos. Estas 
indicações serão dadas atempadamente aos Chefes de Contingente. 
 
Material específico 
Há coisas que são mais essenciais do que outras, não vão demasiado carregados, 
deixem o que não faz falta em casa. Mas não esquecer do essencial.  
 Por subunidade 
- Kit de primeiros socorros 
- Detergente biodegradável (na I, III e IV secção pode ser por unidade) 
- Kit intendência a entregar no check-in no dia da atividade: 4 frascos de vidro com 
tampa vedante e 2 garrafas de vidro com tampa vedante. Não devem estar 
identificados. Devem estar limpos para se colocar alimentos. (A I secção não 
precisa levar) 



 

- 1 Extintor por cozinha (I – não é necessário; II – 1 por patrulha/tripulação; III – 1 
por comunidade; IV – 1 por subcampo).   
- Chapéu de Sol de praia (como as secções estão na praia em dias diferentes, podem 
articular e fazer a respetiva gestão em agrupamento). 
 
 Individual  
- Cobertura de cabeça  
- Protetor solar  
- Fato de banho, toalha e champô biodegradável 
- Sapatos de água   
- Mochila pequena  
- Cantil  
- Roupa para sujar/estragar (para a pista de obstáculos) 
- T-shirt para serigrafia (oficinas da praça)  
- Colete refletor 
- Apito 
 
Entrada e Saída de campo 
- Serão dadas indicações, atempadamente, aos Chefes de Contingente sobre a 
forma como se procederão. 
- No último dia somente terão autorização, do chefe de subcampo e da chefia do 
campo da secção, para sair do vosso campo após este estar devidamente arrumado 
e limpo. Não nos podemos esquecer que devemos deixar o mundo um pouco melhor 
do que o encontrámos. 

Contamos 
contigo nesta 
construção!!! 


