
Férias felizes
 ¡Seguro!

Conheça a Macaronésia 
Conheça a Macaronésia (Açores, Madeira, 

Canárias e Cabo Verde) e desfrute 
plenamente da sua estadia com o 

melhor clima do mundo.
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Região Macaronésica

As ilhas dos Açores, Madeira, Selvagens, Canárias, Cabo Verde 
e parte da costa noroeste da África (principalmente a Mauritânia) 
formam a região Macaronésia (em grego makárônnêsoi “ilhas afor-
tunadas”, a morada dos heróis de acordo com a mitologia).
O clima macaronésico é determinado pelos ventos dominantes 
(alísios), pelas correntes oceânicas e pela sua latitude geográfica. 
Abrange desde o clima oceânico, temperado e húmido dos Açores 
e Madeira, até ao tropical suave com pluviosidade muito fraca em 
Cabo Verde.
Nesta zona podem-se verificar alguns fenómenos naturais de forma 
excepcional, tais como movimentos de terra e até uma erupção 
pelo facto de se tratar de uma zona vulcânica. Os riscos do mar, 
momentos de temperaturas altas, incêndios, dias de bruma ou 
temporais de chuva, são situações muito ocasionais e anunciadas 
com antecedência à população pelos organismos públicos e pelos 
meios de comunicação.
A geografia da região macaronésica determina as zonas e activi-
dades de maior risco: costa, montes e os transportes marítimos e 
aéreos. As cidades e os transportes por estrada, assim como as 
condições meteorológicas, também obrigam a ter cuidado.
Pelo facto de se tratar de territórios vinculados ao mar, é necessá-
rio que se seja precavido com tudo o que está relacionado com as 
actividades na praia: Afogamentos, cãibras, indigestões, insolação 
e desidratação.
Nas zonas montanhosas há excelentes redes de caminhos e estra-
das, numa orografia com numerosos barrancos profundos por cujas 
vias passam numerosos veículos e pessoas.
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www.reactmac.com

Proyecto “Red Euroafricana de Emergencia Sanitaria 
 – REACT” con código MAC/3/C190 incluido en el 

Programa de Cooperación Transnacional Madeira – Azores – Canarias 
MAC 2007-2013 y cofinanciado con el 

fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



Paraíso turístico

A Região Macaronésica converteu-se num dos principais destinos 
turísticos europeus, tanto pelas suas excelentes condições climá-
ticas como pelo facto de se tratar de ilhas exóticas com paisagens 
e recursos naturais únicos no mundo. Este grupo de arquipélagos, 
junto a uma zona costeira da Mauritânia, conta com equipamentos 
turísticos que são procurados por europeus de todo o continente, 
principalmente na temporada de Outono e Inverno, devido ao clima 
primaveril que a sua localização na zona do trópico de câncer ga-
rante e à frescura que os ventos alísios do Atlântico proporcionam. 
Excelentes infra-estruturas aeroportuárias permitem a ligação por 
via aérea a quase todos os países europeus e o desenvolvimento 
de um trajecto de cruzeiros no Inverno com as companhias de na-
vegação mais importantes.

Canárias 

(e Espanha)
Código telefónico internacional: +34
Telefone único de emergência (Polícia, 
bombeiros, assistência sanitária, 
etc.): 112
Específicos:
Polícia Nacional: 091.
Guarda Civil: 062.
Corpos de polícia local ou urbana: 092.
Bombeiros: 080 ou 085 116 016.
Emergências médicas: 061.
Informar sobre acidentes de trânsito, 
clima e tráfego rodoviário: 
900 123 505.
Cruz Vermelha Espanhola: 
901 222 222.
Instituto nacional de toxicologia: 
91 562 04 20.
Violência de género: 
016 ou 900 116 016.
Direcção Geral de Viação:
011 ou 900 123 505.
Protecção Civil: 1006.
Informação meteorológica: 
www.aemet.es
Salvamento marítimo: 900 202 202 
Canal 16 VHF 
2.182 Khz Onda Média
www.gobcan.es/dgse/alertas/
alerta_2mar.html
- Informação vulcanológica... 112

Mauritania

Código telefónico internacional: 
+223.
Emergências
Polícia: 17
Bombeiros: 18
Código para operadores móveis
Mattel-630  
MauritelMobiles – 640
Crescente Vermelho/Cruz 
Vermelha Internacional
Avenue Gamal Abdel Nasser 
BP 344 Nouakchott
Tel.: 
(222) 525 12 49/659 24 10/525 
12 49  
www.ifrc.org/  
m.raby06@yahoo.fr

Cabo Verde

Código telefónico 
internacional: +238
Números de emergência: 
Hospital: 130
Bombeiros: 131
Polícia: 132

Directório

Primieros socorros.
Definição e objectivos
Para se poder actuar é necessário efectuar uma primeira avaliação 
com a identificação de situações que possam representar uma amea-
ça imediata para a vida da pessoa. 
Deve-se actuar sempre por esta ordem:
1. Avaliar a consciência conforme responda ou não a estímulos (se 
estiver consciente, pode-se supor que respira e que o sistema circula-
tório funciona).
2. Avaliar a respiração (se respirar, pode-se supor que o seu coração 
bate): se falhar, tentar restabelecê-la mediante reanimação cardiopul-
monar.
3. Depois de se garantirem as funções vitais, deve-se tentar detectar 
outras eventuais lesões. Para tal, deve-se efectuar uma exploração 
completa e ordenada, desde a cabeça até às extremidades, procuran-
do ferimentos, fracturas, hemorragias, queimaduras, movimentos torá-
cicos anormais, etc., para se aplicarem os cuidados necessários.

Regras de ouro
Proteger tanto o acidentado ou doente como a si mesmo ou os outros. 
Deve-se tornar seguro o lugar do acidente e afastar o perigo antes de 
se movimentar o acidentado. Se tal não for possível, deve-se afastar o 
acidentado.
Avisar o serviço de EMERGÊNCIA 112 e informar sobre o facto com a 
maior exactidão possível.
 

Como actuar

• Identifique-se.
• Informe o lugar exacto.
• Indique o tipo de acidente e situação (intoxicação, queimaduras, etc.).
• Informe o número de feridos e estado aparente (conscientes, san-
gram, respiram, etc.).
• É importante que se mantenha a linha telefónica livre para a comuni-
cação do acidente.
• Enquanto aguarda a ajuda, pode começar a socorrer.
Protocolo de prioridades

Salvar a vida.
Evitar que as lesões se agravem.
Manter a calma.
Evitar aglomerações.
Não mover o acidentado até se ter a certeza de que não há o risco de 
as lesões piorarem.
Examinar o acidentado e avaliá-lo.
Tranquilizar o acidentado.
Mantê-lo quente.
Avisar o pessoal médico/sanitário.
Garantir uma transferência adequada.
Não medicar.
Objectivos prioritários

Os primeiros socorros são as actuações ou me-
didas que se adoptam com um acidentado ou 
doente repentino, no lugar dos factos, até que 
assistência especializada chegue. Os objectivos 
prioritários são
• Evitar a morte.
• Impedir o agravamento das lesões.
• Evitar mais lesões do que as já 
provocadas.
• Aliviar a dor.
• Evitar infecções ou lesões 
secundárias.
• Ajudar ou facilitar a 
recuperação do le-
sionado.
 


