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Quando a prevenção falha, ou quando os acidentes se tornam inevitáveis, há 

que estar preparado para lhe responder adequada e capazmente, minimizando 

os prejuízos e aprendendo lições que podem ser úteis no futuro. Assim, se 

no campo da prevenção do risco todos podem ter um papel importante a 

desempenhar, já na resposta a situações de emergência, ou em caso de acidentes, 

o peso desta contribuição – apesar de poder ser importante -  diminui a favor 

de uma estrutura bem definida e constituída por profissionais que sabem como 

atuar em qualquer situação.

Em qualquer Estado de direito, a segurança e a proteção dos seus cidadãos, é 

em todas as circunstâncias, uma tarefa fundamental do Estado que, por isso, a deve 

levar muito a sério nas múltiplas situações em que possam ser postas em causa. O 

artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) refere que o Estado deve 

“promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo […]” e o artigo 27.º da Lei 

fundamental estipula também que “todos têm direito à liberdade e à segurança”. O 

Estado deve ser, por isso, o principal interessado  em promover formas de garantir a 

segurança dos seus cidadãos e de estabelecer mecanismos jurídico-operacionais para 

que a resposta a situações de emergência seja eficaz.

Apesar do longo historial de catástrofes naturais e antrópicas em Portugal 

continental, trabalhou-se, até há muito pouco, de acordo com Tavares et al. 

(2011), nas fases da emergência e pós-emergência, e só muito recentemente se 

deu o salto para uma mobilização de recursos e de meios para a prevenção e 

redução dos riscos, bem como para a gestão do socorro e da emergência, com 

base em normativos legais bem estruturados e numa lógica de resposta integrada 

e cooperativa aos acidentes, dando o exemplo da criação do Sistema Integrado de 

Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), em 2006, a que nos referiremos mais 

à frente neste capítulo.

No espaço de jurisdição marítima, a resposta às situações de acidente é dada de 

acordo com o previsto legalmente e conta com um conjunto de regimes e de atores 

que apresentaremos de seguida.
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5.1 O regime legal da proteção civil

Não se pode afirmar que exista em Portugal apenas um regime legal para 

resposta a todo o tipo de problemas que ameacem a sociedade e que ponham em 

risco os seus cidadãos. Existem, antes, vários regimes que se aplicam consoante o 

tipo de risco e a forma de se lhe responder. Apesar disso, a LBPC, publicada através 

do Decreto-lei n.º 27/2006, de 3 de julho, pode entender-se como a base legal para 

a grande maioria de problemas com que os cidadãos podem confrontar-se. Esta Lei 

aplica-se a todo o território nacional e estabelece que a proteção e o socorro são um 

direito de todos os cidadãos. Mas, como também ali referido, existe um dever de 

todos para com todos no que respeita a este tema, pois este conceito é intrínseco 

ao da própria cidadania. Dela decorrem regimes específicos aplicáveis em algumas 

áreas da proteção e socorro.

Por outro lado, a resposta a catástrofes naturais, antrópicas e mistas em Portugal 

conta com um conjunto de conhecimentos de capacidades dispersas por diversas 

entidades de vários ministérios – que não só o da Administração Interna – e com 

profissionais especializados para darem o seu contributo se, e quando, necessário. 

Dada, aliás, a dispersão de entidades que concorrem para a proteção civil, o que 

pode pensar-se é que são necessários mecanismos de cooperação, coordenação e 

comando e controlo bem desenhados e postos em prática com o apoio de todos. 

De outra forma, não será possível responder a problemas do foro da proteção civil 

que fujam ao nível local e mesmo aqui pode haver problemas de coordenação se 

tais instituições não souberem qual o seu papel na estrutura de resposta ou se não 

respeitarem as regras e procedimentos instituídos para o efeito.

De acordo com a lei, a proteção civil tem como objetivos fundamentais: (1) 

prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe deles 

resultante; (2) atenuar os riscos coletivos e limitar os seus efeitos; (3) socorrer e assistir 

as pessoas e outros seres vivos em perigo, proteger bens e valores culturais, ambientais 

e de elevado interesse público; e (4) apoiar a reposição da normalidade da vida das 

pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe. Por outro lado, os seus 

domínios de atuação incluem: (1) o levantamento, previsão, avaliação e prevenção 

dos riscos coletivos; (2) a análise permanente das vulnerabilidades perante situações 
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de risco; (3) a informação e formação das populações, visando a sua sensibilização em 

matéria de autoproteção e de colaboração com as autoridades; (4) o planeamento de 

soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de socorro e de 

assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das populações; (5) 

a inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, 

ao nível local, regional e nacional; (6) o estudo e divulgação de formas adequadas 

de proteção dos edifícios em geral, de monumentos e de outros bens culturais, de 

infraestruturas, do património arquivístico, de instalações de serviços essenciais, 

bem como do ambiente e dos recursos naturais; e (7) a previsão e planeamento de 

ações atinentes à eventualidade de isolamento de áreas afetadas por riscos.

De relevar que, no âmbito da proteção civil, existem deveres gerais e especiais 

para cidadãos e demais entidades privadas, para funcionários e agentes do Estado e 

para as pessoas coletivas de direito público, bem como para os membros dos órgãos 

de gestão das empresas públicas, tendo todos a obrigação especial de colaborar com 

os organismos de proteção civil. A LBPC estabelece ainda que a desobediência e a 

resistência às ordens legítimas das entidades competentes, quando praticadas em 

situação de alerta, contingência ou calamidade, são sancionadas nos termos da lei 

penal e as respetivas penas são sempre agravadas em um terço, nos seus limites 

mínimo e máximo, e que a violação de alguns destes deveres implica, consoante os 

casos, responsabilidade criminal e disciplinar.

Em termos da estrutura de topo da proteção civil, importa referir que também, 

a nível central, a Assembleia da República, o Governo, o Conselho de Ministros, o 

Primeiro-Ministro, e, a nível regional e local, os distritos e os municípios, possuem 

responsabilidades próprias, inalienáveis, e determinantes para que o sistema cumpra 

o seu objetivo. Como se pode verificar, todos têm um papel a desempenhar quando 

se trate de salvar, socorrer, apoiar.

Por outro lado, concorrem para a prossecução da missão da proteção civil várias 

instituições na qualidade de agentes de proteção civil: os corpos de bombeiros, as 

Forças de Segurança, as Forças Armadas, os órgãos da AMN, a Autoridade Nacional 

da Aviação Civil, o INEM, I. P., e demais entidades públicas prestadoras de cuidados 

de saúde e, ainda, os sapadores florestais. Já a Cruz Vermelha Portuguesa coopera 

com aqueles dentro do estabelecido pelo seu estatuto, nos domínios da intervenção, 
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apoio, socorro e assistência sanitária e social. Além destas, há ainda outras entidades 

com dever de cooperação neste tipo de ações, entre elas os serviços de segurança, 

os serviços de segurança social e as organizações de voluntariado de proteção civil. 

Sabendo-se que em caso de acidente grave ou catástrofe todos os meios 

são poucos, a LBPC prevê a possibilidade de se recorrer a meios externos para 

situações em que tal seja recomendado. O artigo 51.º define que esta competência 

é do Governo.

Lembre-se, a este respeito, que este auxílio é normalmente solicitado aos 

parceiros da UE através do Mecanismo Europeu de Apoio entre Estados-Membros, 

que tem sido várias vezes usado, principalmente nos casos de incêndios florestais e de 

poluição do meio marinho. Neste particular podem existir ainda acordos regionais 

com o mesmo objetivo. Um destes exemplos é o Acordo de Lisboa, de 1990, para 

o combate à poluição do meio marinho, que foi celebrado entre Portugal, Espanha 

França e Marrocos, e que entrou em vigor apenas a 1 de fevereiro de 2014, por 

vicissitudes várias relacionadas com diferendos entre Espanha e Marrocos em relação 

à soberania sobre espaços marítimos na zona das Canárias45. Refira-se, a título 

de curiosidade que, ainda neste contexto, a Europa comporta mais dois Acordos 

Regionais: o de Bona para o Mar do Norte e o de Barcelona para o Mediterrâneo.

Ainda no que respeita à resposta no âmbito da proteção civil, deve lembrar-se o 

papel das FA, previsto no artigo 52.º da LBPC. Pese embora não se constitua como 

a principal razão da sua existência, nem da sua missão principal, o seu contributo 

em prol da comunidade civil e do bem-estar das populações esteve desde sempre 

presente entre os seus objetivos. Não se deve esquecer que as FA possuem uma 

capacidade ímpar no domínio da atuação em certas áreas da emergência que, aliás, 

nunca foram negligenciadas pelos políticos e outros responsáveis pela política da 

segurança e emergência.

45 Este Acordo foi assinado em 1990, mas demorou muito a ser ratificado por parte da Espanha e 
de Marrocos. Depois de, em 20 de maio de 2008, se ter assinado um Protocolo de aditamento 
ao texto inicial do Acordo sobre o limite sul da área de interesse para o mesmo, foi finalmente 
ratificado por todas as partes, estando presentemente em vigor. No essencial, destina-se a assegurar 
a cooperação entre as partes em caso de acidente de poluição no mar que as afete, impondo 
às partes a obrigação de criarem os seus próprios mecanismos de intervenção e de resposta em 
caso de acidentes deste tipo.
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A própria CRP, na sua revisão de 1982, previu a participação das FA em 

missões de interesse público, onde se integra a proteção civil. O artigo 175.º da 

Lei fundamental estabelece que as FA “[...] estão ao serviço do povo português” e que 

“podem ser incumbidas, nos termos da lei, de colaborar em missões de proteção civil, em 

tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade 

de vida das populações, e em ações de cooperação técnico-militar no âmbito da política 

nacional de cooperação”. A forma de solicitar este tipo de apoio está prevista no artigo 

53.º da LBPC, apoio este que se reveste das seguintes formas: (1) Ações de prevenção, 

auxílio no combate e rescaldo em incêndios; (2) Reforço do pessoal civil nos campos 

da salubridade e da saúde, em especial na hospitalização e evacuação de feridos e 

doentes; (3) Ações de busca e salvamento; (4) Disponibilização de equipamentos 

e de apoio logístico para as operações; (5) Reabilitação de infraestruturas; e (6) 

Execução de reconhecimentos terrestres, aéreos e marítimos e prestação de apoio 

em comunicações. O apoio das FA no âmbito da proteção civil é sempre dado 

sob a cadeia de comando própria, sem prejuízo da necessária articulação com os 

comandos operacionais da estrutura de proteção civil.

Para a coordenação das operações de proteção civil, o Estado português criou, 

pouco depois da publicação da LBPC, o SIOPS como o conjunto de estruturas, de 

normas e procedimentos que asseguram que todos os agentes de proteção civil e as 

entidades com dever de cooperação atuam, no plano operacional, articuladamente 

sob um comando único, sem prejuízo da respetiva dependência hierárquica e 

funcional. Esta coordenação é feita a partir de centros de coordenação operacional, 

centros existentes para o efeito a nível nacional, distrital e municipal, e com base nos 

diferentes tipos de planos de emergência e proteção civil que devem ser elaborados de 

acordo com a lei e que devem conter todos os procedimentos e regras a ter em conta 

na resposta a situações de emergência. De salientar que este Sistema prevê formas 

de articulação com outros regimes como é o caso do Sistema Nacional de Busca 

e Salvamento Marítimo (SNBSM) e do Sistema Nacional de Busca e Salvamento 

Aéreo, da responsabilidade da Marinha e da Força Aérea, respetivamente.

É de mencionar também aqui o Decreto-Lei n.º 2/2019, de 11 de janeiro, 

que institui o Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, 

de Alerta Especial e de Aviso à População e que estabelece orientações para o 



284

fluxo da informação entre as autoridades de proteção civil, entidades técnico-

científicas e demais entidades envolvidas nos domínios da monitorização e 

comunicação de riscos, do alerta ao sistema de proteção civil e do aviso às 

populações, face à iminência de poder ocorrer um  acidente grave ou uma 

catástrofe (fig. 99).

Fig. 99 - Esquema conceptual de análise, avaliação e gestão de riscos no âmbito da 
articulação estratégica entre a proteção civil e o ordenamento do território 

(Fonte: ANEPC, 2010).

5.2 O socorro no espaço de jurisdição marítima

Atendendo ao território que aqui nos interessa, importa apresentar e explicar o 

modo de funcionamento do SNBSM, dirigido pelo Ministro da Defesa Nacional, 

que é a autoridade nacional responsável pelo cumprimento da Convenção 

Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimo, de 1979 (SAR, 1979). Este 

Serviço Nacional compreende o conjunto de serviços e órgãos responsáveis pela 

salvaguarda da vida humana no mar, bem como os respetivos procedimentos (DL 

15/94, de 22 de janeiro, art.º 1.º e 2.º).
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Por sua vez, o Serviço de Busca e Salvamento Marítimo, que funciona no 

âmbito da Marinha, é o serviço responsável pelas ações de busca e salvamento 

relativas a acidentes ocorridos com navios ou embarcações e que tem como órgãos: 

(1) Os centros de coordenação de busca e salvamento marítimo (Maritime Rescue 

Coordination Centre - MRCC); (2) Os subcentros de busca e salvamento marítimo 

(Maritime Rescue Subcentre - MRSC); (3) As unidades de vigilância costeira; e (4) 

As unidades de busca e salvamento (DL 15/94, art.º 6.º).

A salvaguarda da vida humana no mar é uma função de todos os que usam 

este espaço, mas existem estruturas criadas no âmbito dos Estados costeiros com 

o propósito de coordenarem as ações de salvamento que seja necessário levar a 

cabo nas áreas que estejam sob sua responsabilidade dentro de um quadro mundial 

definido no âmbito da Organização Marítima Internacional (OMI).

Por outro lado, o dever de prestar assistência a pessoas, navios e embarcações 

no mar vem de muito longe, estando consagrada na Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, de 1982. No artigo 98.º desta Convenção podemos ler que 

todo o Estado deverá exigir de um capitão de um navio que arvore a sua bandeira 

que, desde que o possa fazer sem colocar em perigo o navio, a sua tripulação ou os 

passageiros, preste assistência a qualquer pessoa encontrada no mar em perigo e se 

dirija, o mais depressa possível, em socorro de pessoas que saiba estarem em perigo.

Portugal, mercê da sua localização geográfica, com todas as suas costas 

marítimas no  oceano Atlântico, e à postura que desde sempre assumiu em relação 

aos seus marítimos, mas também perante toda a comunidade marítima que faz uso 

dos nossos espaços marítimos, entendeu por bem assumir responsabilidades nesta 

matéria tendo, para isso, ratificado a Convenção SAR, de 1979, que regula esta 

matéria. Esta Convenção, que entrou em vigor em 22 de junho de 1985, tendo sido 

já alterada em 1998 e em 2004, tem por objetivo o estabelecimento de um plano 

internacional de busca e salvamento para dar resposta às necessidades do tráfego 

marítimo no que diz respeito ao salvamento de pessoas em perigo no mar. É aqui 

que estão estabelecidas as responsabilidades dos Estados que quiseram assumir um 

papel de destaque nas ações de busca e salvamento marítimo. Para isso, o mundo 

foi dividido em áreas que foram distribuídas a diversos países costeiros, como é o 

caso de Portugal. 
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Neste contexto, Portugal também quis assumir responsabilidades perante a 

comunidade marítima internacional, tendo ratificado a Convenção SAR, através 

do Decreto do Governo n.º 32/85, de 16 de agosto. Esta responsabilidade viria 

a ficar enquadrada no âmbito do Sistema da Autoridade Marítima (SAM), cujas 

atribuições constam no Decreto-Lei n.º 43/2002, de 2 de março (artigo 6.º, n.º 

2, alínea h - “Salvaguarda da vida humana no mar e salvamento marítimo”). A 

organização SAR a nível nacional foi depois definida pelo Decreto-Lei n.º 15/94, 

de 22 de janeiro, que estabelece o SNBSM (Gouveia, 2007).

A área SAR sob responsabilidade nacional cobre uma área total de 5 792 740 

km2 e exige um conjunto de meios permanentemente disponíveis para responder às 

necessidades da navegação que por aqui passa (fig. 100). O dispositivo SAR conta 

permanentemente com meios da Marinha, da Força Aérea, da AMN e de outras 

entidades que fazem parte da estrutura auxiliar de busca e salvamento marítimo, 

como a ANEPC.

Fig. 100 - Área de responsabilidade nacional no âmbito SAR cujas ações são coordenadas a 
partir dos MRCC Lisboa e MRCC Delgada e do MRSC Funchal  

(Fonte: Pacheco, 2013).
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De acordo com a Anuário Estatístico da Marinha relativo a 2018, os seus meios 

navais realizaram 752 ações no âmbito SAR, das quais resultou o salvamento de 

324 pessoas. A taxa de sucesso do SNBSM obtida foi de 98,8%, encontrando-se 

entre as melhores do mundo. No mesmo ano foram ainda realizadas 94 evacuações 

médicas no mar com meios da Marinha. O mesmo documento refere ainda que 

desapareceram 6 pessoas no mar e morreram 11. A figura 101 ilustra a localização 

das ações SAR, onde pode constatar-se que a esmagadora maioria tem lugar junto 

à costa, onde, sem dúvida, existe mais navegação e onde, especialmente, operam 

as embarcações mais pequenas, nomeadamente as de pesca e de recreio, atividades 

onde há, normalmente, mais problemas.

Na Tabela VI podemos encontrar os resultados da ação da AMN no ano de 

2018, onde se destacam os 757 salvamentos em zonas balneares concessionadas. 

Estas ações resultam, maioritariamente, do trabalho dos nadadores-salvadores, 

mas também do empenhamento de pessoal da Marinha e da AMN neste tipo 

de tarefas em reforço do dispositivo de segurança estabelecido para cada espaço 

balnear concessionado.

Fig. 101 - Ações SAR junto à costa de Portugal continental em 2018
(Fonte dos dados: Arquivo do Comando Naval, Marinha).
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Este dispositivo e os mecanismos operacionais do SAR aplicam-se aos espaços 

marítimos identificados, mas, como veremos adiante, têm uma grande relevância 

no socorro junto à costa e mesmo no espaço do DPM, articulando-se com o 

Sistema Nacional de Emergência Médica (SNEM), tutelado pelo Ministério da 

Saúde e que funciona no âmbito do Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM). O SNEM é ativado quando alguém liga 112, o Número Europeu de 

Emergência. Neste Sistema, o atendimento das chamadas cabe à PSP e à GNR, nas 

centrais de emergência. Sempre que o motivo da chamada esteja relacionado com a 

área da saúde, a mesma é encaminhada para os Centros de Orientação de Doentes 

Urgentes (CODU) do INEM, que mais não são do que centrais de emergência 

médica responsáveis pela medicalização do 112 (www.inem.pt). Desta forma, os 

pedidos de socorro efetuados através do 112, que digam respeito a situações de 

urgência médica, são transferidos para os CODU que existem em Lisboa, Porto, 

Coimbra e Faro. A estes Centros, que estão guarnecidos 24 horas por dia, por 

equipas de profissionais qualificados (Médicos e Técnicos) com formação específica 

para efetuar o atendimento, triagem, aconselhamento, seleção e envio de meios de 

socorro, compete atender e avaliar, no mais curto espaço de tempo, os pedidos de 

socorro recebidos, com o objetivo de determinar os recursos necessários e adequados 

a cada caso.

Nos casos que recaiam em espaço de jurisdição marítima, particularmente no 

mar, o encaminhamento dos pedidos de socorro é feito pelo CODU-MAR, que 

tem por missão prestar aconselhamento médico a situações de emergência que se 

verifiquem a bordo de embarcações. Este Centro é constituído por uma “[...] equipa 

de médicos que garantem apoio também durante 24 horas por dia, com a cooperação das 

estações costeiras, Centros Navais de Busca e Salvamento e com a Autoridade Marítima 

Local (Capitanias de Portos)” (www.inem.pt). Uma equipa de médicos garante os 

Saídas de 
socorro

Vidas 
salvas

Salvamentos em zonas 
balneares concessionadas

Salvamentos em 
zonas não vigiadas

Ações de 
sensibilização

Evacuações 
médicas

1130 894 757 310 125 77

Tabela VI - Resultados da ação da AMN no DPM em 2018.

 Fonte dos dados: Anuário Estatístico da AMN, 2018.
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cuidados a prestar, procedimentos e terapêutica a administrar à vítima, podendo 

também acionar a evacuação do doente, organizar o acolhimento em terra, e 

encaminhá-lo para o serviço hospitalar adequado.

Além do enquadramento já mencionado, também o Decreto-Lei n.º 44/2002, 

de 2 de março (no seu artigo 13.º, n.º 3), refere que “[...] compete ao capitão do porto, 

no âmbito do salvamento e socorro marítimos: (1) Prestar o auxílio e socorro a náufragos 

e a embarcações, utilizando os recursos materiais da capitania ou requisitando-os a 

organismos públicos e particulares se tal for necessário; (2) Superintender as ações de 

assistência e salvamento de banhistas nas praias da área da sua capitania”.

A coordenação destes meios, no desenvolvimento de ações SAR, compete 

aos MRCC que podem nomear um On Scene Coordinator (OSC) para o efeito. 

Além de poder ser nomeado OSC pelo MRCC  – situação que acontece na 

maioria das vezes -, o capitão do porto mais próximo do local do acidente tem 

ainda outras prerrogativas no âmbito da proteção civil, pois assume-se como 

Comandante de Operações de Socorro (COS), tal como previsto na Diretiva 

Operacional Nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil – DIOPS 

1/201046, sempre que um acidente desta natureza ocorra no seu espaço de 

jurisdição. Esta determinação consta ainda de uma atualização da LBPC (artigo 

48.º-A), onde se refere que nos espaços sob jurisdição da AMN, as estruturas e 

órgãos desta Autoridade, atentos os riscos e regimes aplicáveis aos espaços sob 

sua jurisdição, garantem a articulação operacional, nos referidos espaços, com 

as estruturas previstas no SIOPS.

Assim, como se pode verificar, no que respeita ao espaço do DPM, a AMN 

detém responsabilidades próprias como decorre da LBPC, mas também de legislação 

e outra regulamentação própria, como é o caso do já mencionado Decreto-lei n.º 

44/2002, artigo 13.º, porque a AML é considerada a entidade melhor posicionada 

para coordenar as ações no âmbito da proteção civil que seja necessário levar a cabo 

no seu espaço de jurisdição. No entanto, como já mencionado, nunca é demais 

enfatizar que o apoio à AMN das estruturas da proteção civil, particularmente das 

46 Aqui se estabelecem as responsabilidades dos Comandantes de Operações de Socorro, clarificando 
que no espaço de jurisdição da AMN tal responsabilidade recai no capitão do porto.
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corporações de bombeiros, é determinante para o sucesso destas operações, não só 

por possuírem meios adequados à ação, mas também por conhecerem a forma de 

atuar neste meio, muitas vezes hostil e de difícil acesso.

No âmbito do SAR, que pode ser no mar ou na zona costeira, a coordenação 

cabe aos MRCC Lisboa e Delgada ou ao MRSC Funchal que podem nomear como 

OSC quem entenderem que se encontra em melhores condições para coordenar 

a ação no terreno. Na maioria das vezes, devido ao conhecimento que têm do seu 

espaço de jurisdição, a coordenação deste tipo de ações, quando têm lugar junto à 

costa, é atribuída ao capitão do porto respetivo, na qualidade de AML.

Para dar resposta no mar a este tipo de problemas, a Marinha dispõe de um 

conjunto de navios que estão a navegar, ou em prontidão em locais-chave da costa, 

todos os dias do ano. Se este dispositivo se destina a atuar em mar aberto, embora 

por vezes os meios participem em ações muito perto da costa, existem outros 

equipamentos mais adequados para levar a cabo ações de socorro no espaço de 

jurisdição marítima, quer no mar, junto à linha de água, quer em terra.  

Assim, neste tipo de ocorrências, a resposta é dada, por mar, pelo dispositivo 

de estações salva-vidas do ISN que se encontram espalhadas estrategicamente ao 

longo da costa, e que são guarnecidas por 126 homens (ISN, 2020). O dispositivo 

aprovado conta com 27 ESV, mas apenas 24 estão operacionais (19 delas no 

continente (fig. 102)47). Ainda sobre o ISN importa referir que foi lançado – 

embora não esteja a funcionar – um programa de voluntariado chamado “Cego do 

Maio”, em homenagem a um pescador da Póvoa de Varzim que marcou uma era no 

salvamento marítimo naquela cidade tendo roubado muitas vidas ao mar.

47 De referir que o dispositivo de ESV do ISN foi evoluindo ao longo dos anos com base em 
necessidades manifestadas pelas comunidades ribeirinhas, que propunham e diligenciavam no 
sentido da criação de uma determinada ESV, sendo que o atual dispositivo foi definido em 2016. 
Todavia, tentando dar-lhe um sustento mais científico e técnico, o ISN tem apoiado o estudo 
desta questão em instâncias académicas como é o caso da Escola Naval e do Instituto Superior 
Técnico, tendo ele próprio em curso um trabalho interno com vista à sua análise e eventual 
reestruturação com base em critérios como, entre outros, o volume e tipos de tráfego marítimo, 
o número e padrões de acidentes em espaços marítimos junto à costa, os meios existentes para 
o socorro e respetivas capacidades e autonomia. Sobre este assunto vide Dionísio et al. (2018).



291

Por terra, intervêm diversas entidades que possuem meios para atuar neste 

espaço, nomeadamente a PM, o INEM, os corpos de bombeiros, a proteção civil 

municipal e a GNR.

A coordenação, por parte da AML, neste tipo de situações tem por base 

procedimentos que devem estar vertidos num plano de resposta de cada capitania 

aplicável ao seu espaço de jurisdição e que contenha toda a informação considerada 

de interesse para este fim. Refira-se que estes planos, chamados Planos de Salvamento 

Marítimo, são muito importantes para facilitar a resposta neste espaço costeiro, 

já de si muito complexo, em termos de acessos e comunicações entre entidades 

intervenientes. Saliente-se, por exemplo, que existem muitas zonas do espaço de 

jurisdição marítima onde não há rede para estabelecer comunicações móveis a não 

ser com recurso ao sistema SIRESP. Este facto dificulta muitas vezes o socorro e 

pode pôr em risco a vida dos cidadãos.
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Sobre um dos pilares fundamentais do socorro em Portugal, os corpos de 
bombeiros, Amaro (2009) – e também Queirós (2011) - sublinhou que existem 
falhas na formação contínua qualificada destes elementos e fragilidades nas 
complexas estruturas organizacionais e de comando, por menosprezarem no seu 
seio a cultura de segurança. Devemos, contudo, referir que os corpos de bombeiros 
são, de facto, um apoio fundamental na grande maioria das ações de socorro levadas 
a cabo no espaço terrestre do DPM, sob coordenação dos capitães dos portos, 
na qualidade de COS. Na verdade, sem este apoio não seria possível cumprir os 
desígnios do salvamento e socorro neste espaço. De salientar, ainda, que apesar 
dos bombeiros e da proteção civil municipal deverem atuar o mais rapidamente 
possível, até porque muitas vezes têm acesso à informação antes da AML, deve ser 
respeitada a estrutura de  coordenação que está prevista na lei. O conhecimento do 
terreno e o facto de serem a única estrutura a possuir capacidade de intervenção em 
algumas áreas do salvamento, torna estes operacionais imprescindíveis na atuação 
neste domínio na zona costeira, particularmente no espaço terrestre do DPM.

É interessante notar que, como também refere Amaro (2018), existe informação 
da ação dos bombeiros nos socorros a náufragos que data de 1870, sendo, portanto, 
anterior à criação do ISN. Este facto foi salientado por Fialho (1995) numa obra 
evocativa do centenário do ISN: “os bombeiros […] espalhados pelo país em várias 
associações humanitárias e vocacionadas para socorrer o próximo em caso de cataclismo, 
cedo se aperceberam da sua utilidade para salvar náufragos de navios encalhados e 
perdidos na costa […] com cabos de vaivém passados aos navios encalhados”.

Já enfatizámos o papel das corporações de bombeiros neste contexto, mas há 
outras entidades, como o INEM, que merecem também uma referência especial. 
Uma área em que o INEM intervém quando tem possibilidade é a do apoio 
psicossocial às vítimas destes acidentes ou aos seus familiares, o que é feito através 

do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC)48. Como a sua 

48 O CAPIC foi criado em 2004, pelo INEM, com o objetivo de responder em situações de ne-
cessidade de apoio psicossocial, quer à população em geral, quer dos profissionais da área da 
emergência. Integram-no profissionais das áreas da psicologia clínica com formação específica 
em intervenção em crise psicológica, emergências psicológicas e intervenção psicossocial em 
catástrofe. Este Serviço opera em regime H24 e intervém em situações de crises psicológicas, 
comportamentos suicidas, vítimas de abusos/violência física ou sexual, entre outros. No que 
releva para o tema deste estudo, atuam em apoio a vítimas de acidentes no espaço de jurisdição 
marítima e aos seus familiares.
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competência abrange todo o território nacional, nem sempre é possível atender a 

todos os pedidos neste domínio, havendo, por isso, a nível local, corporações de 

bombeiros, municípios, ou mesmo a PM ou a GNR que possuem equipas técnicas 

constituídas por elementos habilitados nesta  área (p.e. psicólogos) para efeitos desta 

natureza. De salientar que, por vezes, o apoio de agentes locais tem bons resultados 

pela proximidade às pessoas necessitadas, mas também por serem conhecedores da 

cultura e dos costumes desse local.

A FAP tem também um papel de grande relevância, pois, embora seja um 

Ramo das FA, desempenha funções de interesse público, disponibilizando os 

seus meios aéreos para ações de busca e salvamento no mar e na zona costeira. 

Há casos em que apenas um meio aéreo é capaz de ter sucesso devido às suas 

caraterísticas e versatilidade. Importa também referir, em termos dos procedimentos 

de empenhamento dos meios aéreos neste tipo de ações, que o pedido é feito 

inicialmente pela AML aos MRCCs ou ao MRSC que, por sua vez, reencaminham 

a necessidade ao Rescue Coordination Centre (RCC) da FAP. É esta entidade que 

identifica e  empenha o meio que considera mais adequado em função da situação 

que lhe é apresentada, de acordo com o fluxograma sobre a gestão de uma situação 

de emergência SAR no espaço de jurisdição marítima. Na figura 103 apresenta-

se um fluxograma com os procedimentos mais relevantes a ter em conta para a 

coordenação de ações desta natureza.

Também é importante mencionar que não tem necessariamente de ser 

empenhado um meio aéreo da FAP neste tipo de missões. O RCC, conhecendo 

os meios aéreos certificados para este tipo de operações, e disponíveis para o 

efeito, empenha o que entende ser melhor para corresponder a cada ocorrência. 

O dispositivo próprio da FAP para este fim (fig. 104) contempla meios de longo 

alcance para ações marítimas em toda a área de responsabilidade SAR de Portugal. 

Junto à costa são normalmente empenhados os helicópteros da Base Aérea n.º 6, do 

Montijo (EH-101 Merlin), e também um Allouette de Ovar. 

Outra entidade que, no âmbito das suas competências, participa em muitas 

operações no espaço de jurisdição marítima é a GNR, quer através dos meios da 

Unidade Territorial no controlo do tráfego nos acessos aos locais junto à costa, mas 

também da Unidade de Controlo Costeiro, se o seu apoio for solicitado. 
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As associações de NS também disponibilizam as suas capacidades, nomeadamente 

através de aconselhamento por elementos conhecedores de certos locais na costa 

para ajudarem a AML em alguns casos em que não exista capacidade de resposta 

adequada por outras vias.

Nas ocorrências que envolvem a queda de pessoas das arribas (fot. 54), a resposta 

é dada também por todas as entidades que têm responsabilidades no socorro em 

função das suas capacidades e meios disponíveis, mas são sempre coordenadas pelo 

capitão do porto respetivo, na qualidade de COS.

Na apanha profissional ou na caça submarina, por vezes também ocorrem 

problemas com os seus praticantes em que é necessário o empenhamento de meios 

de socorro para o efeito. Nalguns casos, é mesmo necessário envolver meios aéreos 

para retirar as vítimas devido a não haver outras possibilidades de o fazer (fot. 55).

 No âmbito da assistência a banhistas, a resposta é dada de acordo com o previsto 

no enquadramento legal desta matéria e passa, como já explicado, pela existência de 

nadadores-salvadores nas praias de banhos e noutros espaços balneares onde sejam 

exigidos (fot. 56).

Fig. 104 - Meios aéreos que atuam 
no espaço de jurisdição marítima 

(Fonte dos dados: FAP, 2020).

BA11 (Beja)

AM1 (Ovar)

BA6 (Montijo)

RCC Lisboa
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Fot. 54 - Ações reais de salvamento de pessoas que caíram de arribas
(1) Resgate de um cidadão canadiano que caiu numa arriba de Lagoa, JUN2019; 

(2) Resgate numa arriba de Torres Vedras, MAI2019); (3) Resgate de um cidadão francês 
em Sesimbra, OUT2018); (4) Resgate de vítima de queda em Albufeira, JAN2020), 

(5) Resgate nas Azenhas do Mar, OUT2017; (6) Resgate de pescador em Vila do Bispo, 
JAN2019) (Fotografias cedidas pela AMN).

Fot. 55 - Ações de socorro a apanhadores e caçadores submarinos (Fotografias cedidas pela  
AMN e obtidas em maio de 2007 e Abril de 2017, respetivamente)

De qualquer forma, deve ser realçado que também aqui se aplica, ainda que 

subsidiariamente, o previsto para a proteção civil, uma vez que vários agentes de 

proteção civil são chamados a intervir em muitas das situações que ocorrem nos 
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espaços balneares. Assim, além do dispositivo de nadadores-salvadores, que devem 

por lei estar nas praias, e como já mencionado, a AMN, através do ISN, reforça 

a capacidade de resposta com meios náuticos das ESV e com meios motorizados 

resultantes das parcerias que possui com algumas entidades privadas, como é o caso 

da Fundação Vodafone Portugal e da SIVA.

Nos desportos também há situações em que é preciso prestar socorro a vítimas 

de acidentes um pouco por toda a zona costeira, de que são exemplo os resgates de 

um praticante de parapente esloveno, que caiu na zona do cabo Espichel, em março 

de 2019 (fot. 57), e de um grupo de canoístas no rio Sado, em Setúbal (fot. 58).

Fot. 56 - Ações de salvamento em zonas balneares 
(1) Resgate de vítima mortal na praia da Arriba em Cascais; (2) Resgate de um casal e uma 
criança que ficaram isolados numa praia de Albufeira, MAI2019; (3) Ação de salvamento 

na praia do Malhão; (4) Resgate de banhista na praia Dona Ana, ABR2017; (5) Resgate de 
banhista na Ponta da Piedade, AGO2017; (6) Apoio a banhista inconsciente apanhado por 

agueiro em Matosinhos, MAI2017 (Fotografias cedidas pela AMN).

Fot. 57 - Resgate de praticante de parapente no cabo Espichel
(Fotografia cedida pela AMN, março de 2019).
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Sobre a sobrevivência no mar, para situações em que as pessoas estejam durante 

períodos de tempo consideráveis dentro de água, importa ter em conta informação 

sobre o local onde a pessoa estiver de acordo com a experiência acumulada a nível 

internacional. A OMI tem esta informação no IAMSAR (2013), com base em 

dados científicos (fig. 105). Para quem usa o mar nas suas atividades profissionais 

ou de lazer e pode, por isso, ficar exposto a este meio deve ter em conta o uso de 

roupa e de equipamento de proteção individual (EPI) adequados uma vez que a 

temperatura da água é um dos principais riscos para o ser humano e é determinante 

para a definição da esperança de sobrevivência (ISN, 2016:15).

Fot. 58 - Resgate de um grupo de canoístas no rio Sado, em Setúbal
(Fotografia cedida pela AMN, Maio de 2019).

Fig. 105 - Tempo de sobrevivência na água do mar em função da temperatura
(Fonte. Adaptado de OMI, 2013).

Outra área muito importante de qualquer sistema de resposta a acidentes é o 

treino dos intervenientes. Se devem existir planos de ação para este efeito, não é menos 

importante que os procedimentos ali previstos sejam testados periodicamente entre 
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todos os que têm um papel a desempenhar no mesmo (fot. 59). Os já mencionados 

Planos de Salvamento Marítimo, da responsabilidade da AML, devem prever este 

tipo de ações pois podem ser determinantes numa ação de salvamento em que é 

requerida a participação dessas entidades.

Fot. 59 - Ação de treino 
envolvendo meios do ISN e 

da FAP (Fotografia cedida pela 
AMN, 12 de dezembro de 2019).

Para que a resposta possa ser eficaz, é preciso observar tudo o que ficou aqui 

dito, mas também é preciso muita resiliência por parte da população afetada e, entre 

outras, rapidez na ação, lucidez na aplicação dos métodos e técnicas, calma na busca 

da melhor abordagem, objetividade, cumprimento de protocolos e procedimentos 

instituídos em planos e outros documentos oficiais aplicáveis à situação, partilha 

de informação, mecanismos eficazes de coordenação, cooperação e articulação, e 

linguagem clara e objetiva. 
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5.3 Algumas notas sobre o custo do socorro

Uma matéria que, normalmente, não é abordada em relação ao socorro é o 

custo que as ações de salvamento significam para o erário público. Claro que o 

Estado tem a função e a obrigação de salvaguardar a segurança e, em último caso, 

de salvar a vida dos seus cidadãos. Já tínhamos referido que tal disposição consta, 

desde logo, na Lei Fundamental da República. Mas, questiona-se hoje, cada vez 

mais, em Portugal e noutros países, se os custos relativos a acidentes resultantes 

de certas práticas radicais, insensatas e imprudentes, não deveriam ser suportados 

– ou pelo menos comparticipados - pelos próprios. É que muitos deles – nunca 

todos, naturalmente – seriam facilmente evitados com atitudes mais diligentes 

e conscienciosas por parte dos cidadãos com base em cuidados elementares que 

podem ser tomados por qualquer um.

No âmbito deste estudo o assunto assume uma acuidade ainda maior porquanto 

o espaço de jurisdição marítima exige, para estas ações, e pela sua especificidade, 

meios e equipamentos técnicos muito dispendiosos, como, por exemplo, o custo 

de um helicóptero, de um navio ou embarcação, de uma equipa de pessoal técnico, 

por várias horas ou dias.

Um caso relativamente recente que alertou a população para este assunto - 

por ter sido amplamente divulgado nos OCS -, foi o de um resgate no concelho 

de Gondomar, no mês de dezembro de 2019, em que o presidente da câmara 

municipal alegadamente imputou os custos desta operação aos socorridos – 

que, segundo as notícias dos dias seguintes, rondariam cerca de 10 000 euros 

- por considerar que se tratou de “uma irresponsabilidade”. Posição semelhante 

tinha sido veiculada em agosto de 2016 pelo presidente da Câmara Municipal 

de Montalegre, sobre atitudes que também considerou insensatas e igualmente 

irresponsáveis de cidadãos que visitaram o Parque Nacional da Peneda-Gerês sem 

terem em conta os riscos que corriam num local que exige cuidados especiais, 

particularmente perante determinadas condições meteorológicas. Temos também 

ainda na memória o caso, muito mediatizado na altura, de um praticante de 

bodyboard, de 37 anos, que desapareceu, no dia 6 de janeiro de 2019, na zona da 

Costa da Caparica, e que motivou buscas durante vários dias com meios aéreos e 



301

marítimos. Este desportista apareceria 10 dias depois em casa, sem explicação sobre 

o sucedido, tendo obrigado ao empenhamento de um dispendioso dispositivo de 

muitos meios humanos e materiais.

No âmbito do SNBSM, como já referido, a Marinha dispõe de várias 

unidades navais permanentemente no mar e outras de prevenção, com prontidão 

adequada. A FAP também tem meios aéreos permanentemente disponíveis para 

fazer salvamentos no mar e no DPM, além de toda a estrutura da ANEPC e das 

entidades que concorrem para este fim. Embora não existam dados disponíveis 

fidedignos sobre este assunto, é possível perceber o custo do empenho de alguns 

meios destas entidades.

No caso da Marinha, com base em informação do MRCC Lisboa, percebeu-se 

que é muito difícil estimar o custo de uma operação deste tipo, pois é preciso ter em 

conta muitos fatores que nem sempre são quantificáveis. Pode, por exemplo, dar-se 

o caso de uma determinada missão em que um navio de SAR esteja envolvido ser 

financiada por organizações externas, o que torna as contas mais difíceis de fazer. 

De qualquer modo, são operações extremamente onerosas em que entram sempre 

o valor do meio envolvido por dia (ou à hora) e o seu desgaste, o combustível, as 

despesas com o pessoal embarcado nesse meio, entre outros custos. 

No âmbito da AMN, é ao ISN que cabe prestar serviços no salvamento marítimo 

e socorros a náufragos, embora a Polícia Marítima também colabore neste tipo de 

ações. Não obstante o facto de continuar válido o princípio de que ações em que 

estejam em perigo vidas humanas não sejam pagas pelos socorridos, estão previstas 

taxas para socorrer embarcações sinistradas. Este tipo de custo enquadra-se no 

âmbito da salvação marítima, prevista no Decreto-Lei n.º 203/98, de 10 de julho, 

e destina-se a tentar recuperar meios e equipamentos, mas não pessoas. Por sua 

vez, o atual Regulamento dos Serviços Prestados pelos Órgãos e Serviços da AMN, 

publicado através da Portaria n.º 506/2018, de 2 de outubro, prevê, na subsecção 

III, da secção III, os valores a cobrar por esta entidade na prestação de serviços à 

comunidade pela utilização dos meios afetos ao socorro e assistência.

No Anuário Estatístico do MDN relativo a 2015 (o último disponível no 

respetivo portal na Internet), foram aplicados na área da busca e salvamento 

marítimo, por parte da Marinha e da AMN, recursos avultados (Tabela VII).
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No caso da FAP não foi possível apurar os gastos com esta importante área de 

empenhamento de alguns dos seus meios operacionais, mas importa salientar que 

o custo por hora de um helicóptero EH-101 é de cerca de €7 000, e que, se muitas 

missões são devidas a acidentes inevitáveis, outras tantas, pelo menos, devem-

se a comportamentos negligentes e insensatos ou imprevidentes dos cidadãos. E 

estamos a referir-nos, naturalmente, apenas às missões que são desempenhadas no 

espaço do DPM.

Entidade Horas de 
missão

Despesas 
com pessoal

Despesas com 
operação e 

manutenção 
de meios

Investimento Total

Marinha
- Comando

Naval
70.800,00 1.912.257,71 3.174.307,86 5.086.565,57

Marinha – IH 28,00 406,00 406,00

AMN 18.089,00 69.884,82 279.622,73 349.507,55

FAP 303,5 - - - -

Tabela VII - Custos das ações SAR no âmbito do MDN em 2015, em euros.

Fonte: Anuário Estatístico do MDN, 2015.

Do que aqui ficou dito, e de tudo o que se conhece empiricamente sobre este 

assunto, é notório que muitos dos custos que o Estado assume neste contexto seriam 

evitáveis se os cidadãos que utilizam o espaço público de jurisdição da autoridade 

marítima assumissem comportamentos de menor risco e fossem responsáveis pela 

sua própria segurança, pelo menos naquilo que está ao seu alcance e que lhe cabe 

por razões de cidadania.


