
ENTIDADES PARTICIPANTES REGIÓN/PAÍS

Beneficiario Principal Portugal/Azores

 Socio 2 España/Canarias

 Socio 3 España/Canarias

 Socio 4 España/Canarias

 Socio 5 Portugal/Madeira

 Socio 6 Portugal/Azores

 Socio 7 Cabo Verde/

Duración

48,00

Objetivo específico 3 Capitalização da experiência e liderança na gestão de catástrofes em 
territórios insulares e, em particular, emergências derivadas de riscos 
específicos nos territórios da Macaronésia

Actividad 2.3.1 Elaboração de manual de Boas Práticas para Classificação e certificação da equipa de 
resgate urbano

Actividad 2.3.2 Desenvolvimento de simulacros de emergências e desastres nas regiões sócias

Actividad 2.2.1 Atualização dos meios disponíveis e reforço das capacidades técnicas das unidades de 
busca e salvamento

Actividad 2.2.2 Definição de Programa de formação, organização de ações de formação para capacitar as 
entidades para responder a grandes emergências e dotação dos meios necessários

Actividad 2.2.3 Programa específico de capacitação para comandantes e coordenadores de equipas de 
resposta em grandes emergências e atualização de equipamento

Actividad 2.1.2 Criação da Rede Euroafricana de regiões resilientes através do fomento de equipas de 
resposta comunitária em situações de emergência e promover a troca de experiências entre 
regiões através da organização de encontros entre sócios

Actividad 2.1.3 Definição de protocolos e planeamento de formação 

Objetivo específico 2 Melhoria da atuação e da coordenação em emergências, através da dotação 
de meios para fazer face a grandes emergências

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

Objetivo general del proyecto Estabelecer e disponibilizar formação em grandes emergências para 
intervenção em catástrofes

Objetivo específico 1 Criação de uma rede de cooperação transnacional, através da uniformização 
da seleção, formação, equipamentos e técnicas de intervenção para todos 

Actividad 2.1.1 Avaliação inicial de ameaças e riscos gerais e específicos, na área de cooperação e 
suscetibilidade à necessidade de resgate

Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Cruz Vermelha de Angra do 
Heroísmo

PARTICIPANTES TP
Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde

3.Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Através do Projeto UMEMAC pretende-se criar equipas de salvamento urbano por forma a ter pessoal suficiente nos cinco elementos 
(gestão, busca, salvamento, saúde e logística). Para tal, torna-se necessário:

- Avaliar os riscos comunitários e necessidades de resgate de cada uma das regiões;
- Definir protocolos e planear as ações de formação 
- Dotar as regiões dos recursos necessários
- Capacitar as equipas em diversas áreas
- Criar um manual de boas práticas que permitirá no futuro, obter a classificação e certificação da equipa de resgate urbano
- Realizar simulacro de emergências e desastres

BENEFICIARIOS DEL FEDER
Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, (GSC)

Cruz Roja Española

Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM

PRIORIDAD DE INVERSIÓN Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de resiliencia frente 
a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes

2.PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Nombre de la entidad

CÓDIGO MAC2/3.5b/258

TÍTULO DEL PROYECTO Unidad Modular de atención a Emergencias en la Macaronesia.

EJE Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos

Programa INTERREG MAC 2014-2020

RESUMEN DEL PROYECTO

1.IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

ACRÓNIMO UMEMAC


