Código de Conduta
“Antes de partires em busca dos teus direitos, deves examinar até onde cumpristes os teus deveres.”
-AndreottiO Código de Conduta é um conjunto de regras simples que permite o usufruto do DRSC, pelos Caminheiros, Companheiros e
Aeronautas, (CCA’s) sem que danos lhe sejam feitos. Consiste num conjunto de Direitos e Deveres que todo o escuteiro deve
reger quando se desloca ao Drave - Rover Scout Centre (DRSC).
Direitos
- Usufruir de um local de culto e reflexão espiritual e religiosa, onde os CCA’s possam em retiro viver a sua Fé;
- Sentir-se corpo de um lugar onde se desfruta uma beleza natural incomparável;
- Usufruir de um local de encontro individual;
- Ser construtor de um Projeto Nacional;
- Descobrir a vocação pessoal;
- Crescer em espírito, em fé e em responsabilidade;
- Viver a mística e simbologia da IV secção;
- Aplicar o Sistema de Progresso;
Deveres
Social
- Respeitar a população vizinha;
- Não mexer em nada sem autorização prévia, lembra-te que, por vezes, a nossa boa vontade pode provocar mal entendidos;
- A Drave já tem uma enorme assinatura cultural, não deixes a tua marca pois a identidade desta aldeia é traçada pela sua
simplicidade, não cries graffitis rurais;
- Usufrui apenas do nosso património que se encontra devidamente assinalado no site do DRSC;
- Não destruas, lembra-te que muito do trabalho nesta aldeia foi efetuado com a ajuda de muitos escuteiros, mas não só;
- Não estamos sozinhos na Drave, a aldeia não está abandonada mas sim desabitada. Importa respeitar os nossos vizinhos,
tentando ter sempre uma atitude cordial com os mesmos;
- Evita fazer ruídos desnecessários, lembra-te que para além de prejudicarem a fauna existente, poderás estar a lesar a
introspeção pessoal de algum escuteiro, assim como a população local;

Terreno
- Não inventes locais de acampamentos, eles já existem e estão disponíveis no site do DRSC;
- Não cries latrinas, o DRSC possui instalações sanitárias que, apesar de rudimentares, evitam sobrecargas do sistema ecológico
e impacto visual;
- Sempre que, por necessidade, moveres objetos, recoloca-os nos locais exatos novamente. Não te esqueças de cobrir de
vegetação aquilo que foi destapado;
- Restitui ao local o aspeto que tinha antes da tua chegada, dentro da medida do possível;
- Evita saíres dos caminhos já existentes; assim evitas a erosão e diminuis o pisoteio, matando inúmeras formas de vida que os
teus olhos não conseguem observar e que são extremamente importantes nos vários ciclos naturais da terra.
Para além disso diminuis o risco de estares a entrar em propriedade privada onde a tua presença pode não ser bem-vinda;
Resíduos
- Não existem locais para depositares os teus resíduos, portanto é um dever teu deixá-lo apenas numa povoação onde exista
recolha de resíduos;
- Se fumares, não atires os filtros dos cigarros para o chão, lembra-te que estes são responsáveis por um elevado número de
incêndios, assim como são extremamente desagradáveis quando observados num espaço natural. Podes remediar esta situação
criando o teu próprio cinzeiro ecológico;
- Tenta realizar uma gestão adequada do tipo de embalagens que acondicionam os alimentos, pois quantos mais levar até ao
fundo do vale mais peso terás que transportar para cima;
- Não coloques os entulhos resultantes do trabalho de reconstrução nos espaços comuns, procura arrumá-los, não os deixando à
vista;
Água
- A água é um elemento escasso que deves racionalizar, especialmente, no Verão. A jusante existem populações que dependem
diretamente da mesma água que atravessa a aldeia. Procura afastar-te do curso e recorre a elementos biodegradáveis quando
efetuam a higiene ou enquanto cozinhas;
- As águas da aldeia não são potáveis, pelo que deves trazer sempre água potável para beberes ou, em último recurso, pastilhas
de purificação;

Fogo
- A fogueira, apesar de ser elemento importante na vida de campo da IV Secção, deve ser evitada, ter em atenção que se for
para fazer, só pode ser feita no local próprio na Leira do Eucalipto;
- No Período Crítico da Época de Incêndios Rurais, decretado pelo Governo, é extremamente proibido fazer qualquer tipo de
fogo;
Segurança
- A Drave é um local de refúgio longe de tudo, mas perto de nós mesmos. Deste modo a questão da nossa segurança pessoal,
daqueles que ali nos acompanham e dos bens que ali nos rodeiam deverá ser uma preocupação permanente. Deverás sempre
planificar muito bem a tua atividade, contatos de emergência, fichas de saúde entre outras coisas. O DRSC tem um Plano de
Segurança e Saúde e o nosso Staff - Permanente tem formação em Primeiros-Socorros, qualquer dúvida fala sempre com eles;
- Drave está longe de qualquer tipo de assistência imediata, qualquer pedido de socorro tem uma duração média de 45min a 1h
até chegar junto de nós e posteriormente mais 45min a 1h até chegar á unidade de saúde mais próxima, pelo que todo o
socorro deve ser bem planeado sempre com a ajuda e orientação do Staff-Permanente.

