
PREVENÇÃO E SEGURANÇA

Nota: não serão necessários extintores para o Campo da 4.ª secção, pois a presença de
extintores nas cozinhas será garantida pela Equipa do Rover.

Material Essencial

.: Bolsa de Primeiros Socorros por Tribo; 

.: Água – é importante hidratar continuamente (bebe aos poucos, mesmo que não sintas sede); 

.: Protetor solar para evitar queimaduras; 

.: Repelente de insetos; 

.: Chapéu para evitar insolação; 

.: Colete Refletor Amarelo

.: APP para georreferenciação, INSTALADA (após instalação, apenas será necessário a

 

http://www.escutismo.pt


utilização de rede GSM para envio de mensagens e ter o GPS do telemóvel ativo) 
Android – “Minhas coordenadas” 
IOS – “My GPS Coordinates”

.: Registem o Número de Emergência ROVER, nos vossos telemóveis

Regras Gerais

.: Sempre que algum elemento efetue deslocações na via pública ou em situação de raide – é
obrigatório o uso de colete refletor AMARELO. Este procedimento deve também ser adotado
pelos Dirigentes.

.: Deslocações na via pública – a deslocação deve ser ordenada, é obrigatório o uso de lanterna
branca na frente e lanterna de cor vermelha no final (apontada para trás) em deslocações à noite.

.: Na ausência de passeios, sempre que possível, desloquem-se em fila indiana pelo lado
esquerdo. Lembrem-se que a população não está habituada a que estejam peões naquelas

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gpscoordinatesandlocation
https://itunes.apple.com/us/app/my-gps-coordinates/id945482414?mt=8


estradas que normalmente têm muito pouco trânsito.

.: Não deixem ninguém para trás, nem longe de vista – pode precisar da vossa ajuda.

.: PROIBIDO AVANÇAR POR TERRENOS PRIVADOS E VEDADOS, sem autorização dos
proprietários.

.: Tentem gerir o vosso raid de forma a evitar deslocações nas alturas de maior calor e perigo.

Como proceder em caso de emergência

.: Garantir a segurança dos restantes elementos da tribo (caso se aplique) – não podes ajudar se
também tu estiveres em risco.

.: Analisar se o problema e/ou emergência não pode ser resolvido pela tribo – não se esqueçam
dos vossos cargos (socorrista, por exemplo).

.: Ligar GPS do telemóvel ou confirmar que está ligado.

.: Abrir a aplicação que pedimos para instalar e carregar em “enviar SMS”.

.: Escrever no final da SMS, uma mensagem simples de qual o problema (“perdidos”; “saúde”;
“Acidente”; “Fogo”; …), seguido de #«código tribo ACANAC», ou usar o código do Bairro
ACANAC (Bxx, em que xx é o número do Bairro).

.: Enviar SMS para o Número de emergência ROVER : 966 981 994

.: Confirmar que a mensagem seguiu – senão, procura uma zona com rede GSM ou experimenta
utilizar outra rede através dos telemóveis dos restantes elementos da Tribo. Aguarda Contacto
telefónico que será efetuado para o número que enviou mensagem. Se vires que passaram 2
minutos sem contacto, repete o processo ou liga diretamente para o Número de emergência
ROVER 966 981 994. Segue as indicações que te derem e tenta dar todas as informações que te
forem solicitadas.

Sempre que avistares indícios de fogos florestais deves: 
.: Evitar as zonas de fumo; 
.: Procurar um caminho de forma a que caminhem contra o vento; 
.: Procedam como uma situação de emergência e sigam o protocolo anterior.



Regras Gerais

Não serão necessários extintores para o Campo da 4.ª secção, pois a presença de
extintores nas cozinhas será garantida pela Equipa do Rover.

.: Manter o campo limpo e arrumado. 

.: Manter os caminhos desobstruídos e livres. 

.: Assegurar que as cozinhas estão limpas e afastadas das tendas e de materiais combustíveis. 

.: Garantir que têm uma manta de abafamento, um balde de areia ou um monte de terra com uma
pá, ao lado da cozinha, de forma preventiva. 
.: Assegurar a correta utilização dos fogões, botijas de gás (afastadas no min.1,5mts), etc. 
.: Utilizar apenas os caminhos existentes no CNAE. 
.: Conhecer a localização dos meios de emergência em campo e localização dos postos
permanentes das equipas de prevenção e segurança. 
.: Conhecer os caminhos a fazer em caso de emergência e localização do ponto de
encontro\reunião – ARENA IV. 
.: Comunicar para o Número de emergência ROVER 966 981 994 qualquer ocorrência ou
problema detetado, prestando todas as informações necessárias e atuando conforme as
indicações dadas. 
.: Nas deslocações internas (de todo o campo ROVER) respeitar e seguir as indicações
prestadas.

Este boletim é produzido e distribuído pelo Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico
Português, R. D. Luís I, 34, 1200-152 Lisboa, Tel: 21 842 70 20, Fax: 21 842 70 39, E-mail:

comunicacao(at)acanac2017.pt

 

©2017 Corpo Nacional de Escutas | Rua D. Luís I, nº 34 | 1200- 152 Lisboa

Like   Tweet   Pin   +1   in  

Web Version   Preferences   Forward   Unsubscribe  

  

https://madmimi.com/p/36a08a?fe=1&pact=0&facebook_like=true
https://madmimi.com/p/36a08a?fe=1&pact=0&twitter_share=true
https://madmimi.com/p/36a08a?fe=1&pact=0&pinterest_share=true
https://madmimi.com/p/36a08a?fe=1&pact=0&plusone_share=true
https://madmimi.com/p/36a08a?fe=1&pact=0&linked_in_share=true
https://madmimi.com/p/36a08a?fe=1&pact=0
https://go.madmimi.com/subscription/edit?fe=1&pact=0&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0?fe=1&pact=0&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?fe=1&pact=0&amx=0


https://madmimi.com/?

	PREVENÇÃO E SEGURANÇA
	Material Essencial
	Regras Gerais
	Como proceder em caso de emergência
	Regras Gerais


