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PRAIA / 2014  
COORDENAÇÃO DE ACÇÃO NA PRAIA DE CARCAVELOS  

No Posto de Praia, teve lugar no passado dia 14, uma 
reunião de coordenação de acção conjunta na qual, para 
além do nosso Corpo de Bombeiros, estiveram presentes 
representantes da Protecção Civil e da Capitania do Porto 
de Cascais bem como da Associação Praia Viva 
(Concessionários da Praia). Objectivo: Avaliar as formas 
possíveis de melhorar a acção dos intervenientes na praia. 
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Contactos da 

Associação 

 

 Rua Bombeiros Voluntários de 
 Carcavelos, 
 2775-694 Carcavelos 
 

 Telefones 
 Geral 21 458 47 00 

 Secretaria: 21 458 47 10 
 

 Email:secretaria@ahbvcsdr.pt 
 

www.ahbvcsdr.pt 
 

CANAL MEO nº 929141 

 
Destaques: 

 
POSTO PRAIA – Julho 2014 

 
Serviços prestados: 
- Assistências no posto:  
                                127 pessoas 
- Evacuações para hospital:  
                                   8 pessoas 
 

GEMINAÇÕES: 
 

Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 

Almodôvar  
e 

Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Macedo de Cavaleiros 

 
 

PARCEIRO: 
 

Veja o Portal CARCAVELOS.COM  
É o mais recente 

parceiro da AHBVCSDR. 
 

 
 

 

VÍRUS ÉBOLA – ACÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
Na sequência do estado de emergência mundial relativo ao vírus Ébola decretado pela Organização Mundial de Saúde e 
estando os Bombeiros na primeira linha da resposta às situações de doença, realizou-se na manhã do passado dia 9 do 
corrente mês, uma acção de sensibilização para todo o efectivo operacional do Corpo de Bombeiros da nossa Associação.  

Finalidade: reforçar os protocolos de abordagem à vítima, identificar os sinais e sintomas e como utilizar o equipamento 
de protecção individual ("EPI”) especifico para estas situações. 

Agradecemos em particular ao Enfermeiro Ivo Cardoso a partilha dos seus conhecimentos e da sua experiência 
profissional. 

"Briefing" DO CCON - CENTRO DE COORDENADOR OPERACIONAL NACIONAL  
Na qualidade de Comandante de Permanência às Operações no Comando Nacional de Operações de Socorro, o 
Comandante deste Corpo de Bombeiros participou, na manhã do passado dia 12, num “briefing” do CCON que teve lugar 
na ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil. 


