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A BÚZIOS continua a Salvar e Ajudar…

PROJETO ASSISTÊNCIA FLUVIAL 2014 DA
BÚZIOS TERMINA COM ZERO MORTES POR
AFOGAMENTO NO VERÃO
Após a BÚZIOS – Associação de Nadadores Salvadores de Coruche ter lançado o
projeto “Assistência Fluvial 2014”, durante o verão no concelho de Coruche, com o
objetivo de prevenir o afogamento, numa área que tem vários espaços aquáticos
não vigiados, este alcançou zero mortes por afogamento.
Durante o verão a viatura da BÚZIOS patrulhou aos fins-de-semana os espaços
aquáticos não vigiados do concelho de Coruche e esteve em prontidão na sede da
associação, durante todos os dias úteis, com uma equipa de 2 nadadores salvadores,
para intervir em todas as emergências aquáticas. Além disto ajudou também na
deteção de colunas de fumo na floresta.
Durante o projeto a BÚZIOS detetou 509 banhistas nestes espaços, tendo intervindo
em 43 situações para corrigir comportamentos de risco. A viatura da associação
percorreu 1.608 km, tendo estado 29 dias e 290 horas em patrulha, e 43 dias em
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prontidão na sede. Foram envolvidos 16 nadadores salvadores neste projeto, que
participaram a título voluntário.
Este projeto teve o apoio institucional da Câmara Municipal de Coruche e da
Proteção Civil Municipal de Coruche, contando com o apoio operacional dos
Bombeiros Municipais de Coruche, pois a viatura era ativada pela central de
comunicações dos referidos bombeiros, e da Associação de Produtores Florestais do
Concelho de Coruche e Limítrofes, pois era utilizada também a rede de
comunicações rádio desta associação.
Devido ao sucesso do projeto a BÚZIOS está a ponderar estender o projeto a todo o
ano.

Com os melhores cumprimentos, nos despedimos, agradecendo desde já a sua
atenção e permanecendo disponíveis para qualquer esclarecimento através do
919638575.
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