
 

 

  

Empresa: SANAS 
 

press release 
 

“Mais de 30 anos a salvar vidas” 

 

O SANAS – Corpo Voluntário de Salvadores Náuticos – é uma Associação Humanitária de Voluntários que tem como 

objetivo a busca e salvamento de vidas em perigo no mar.  

Em 2015 realizámos 146 assistências: 68 em praias, 66 à náutica de recreio e 12 em diversas provas de modalidades 

náuticas.  Na 46ª edição da Nauticampo, vamos expor uma embarcação, a “SANAS CASCAIS”, totalmente equipada 

com suporte avançado de vida, material de mergulho e sistema de evacuação de vítimas por helicóptero. Esta 

embarcação de busca e salvamento foi a primeira na Europa a ter bandeira azul. 

O SANAS é entendido como um parceiro estratégico na segurança marítima, centrado no desenvolvimento de 

soluções ajustadas às necessidades de segurança e prevenção de cada área específica a que nos dedicamos: náutica 

de recreio (assistência à náutica de recreio e reboque marítimo), eventos desportivos (planeamento, execução e 

segurança de eventos desportivos nacionais organizados por Federações e Clubes Desportivos de várias 

modalidades: remo, canoagem, triatlo, vela, entre outros; planeamento, execução e segurança de eventos 

desportivos internacionais: Campeonato Europeu de Remo, International Triatlon de Lisboa, Europeu de Vela de 

420, Campeonato do Mundo de Motonáutica – Lisbon Grand Prix, entre outros), assistência a praias (assistência às 

praias e banhistas com particular incidência no período balnear) e patrulhamento da costa (patrulhamento das zonas 

balneares, dentro dos concelhos onde actuamos, Lisboa, Oeiras e Cascais). 

O SANAS, é uma instituição de salvamento marítimo com mais de trinta e sete anos de existência e experiência, sem 

fins lucrativos, de carácter privado, fundada em 1979 e reconhecida no ano seguinte como Instituição de Utilidade 

Pública. É também reconhecida pelo Ministério da Defesa Nacional como entidade integrante das atividades do 

Serviço Nacional de Proteção Civil, e de assistência a praias e a banhistas. A nossa estrutura é baseada em meios 

humanos responsáveis e altamente qualificados e em meios materiais adequados ao salvamento marítimo e 

aquático. 

O SANAS está disponível para mostrar “in loco” o trabalho que desenvolve, convidando os meios de comunicação 

social ou potenciais parceiros estratégicos a passarem um dia com os Voluntários numa das mais diversas atividades 

que desenvolvemos no mar.   

 



 

 

  

Para o desenvolvimento de todas estas atividades contamos com o apoio de parceiros estratégicos dos quais 
destacamos:   
ALGECO / JOAQUIM CHAVES SAÚDE / MUTUA DOS PESCADORES / NAUTIRADAR / PLASTIMO / SETAMAR 
 
 
 
CONTATOS 

 

MORADA 

Rua Instituto Conde Agrolongo, nº 42 B 

2770-215 Paço de Arcos 

 

MORADA PARA CORRESPONDÊNCIA 

Apartado 1130 

2771-901 – Paço de Arcos 

 

BASE OPERACIONAL 

Centro de Coordenação e Controle de 

Tráfego Marítimo Terrapleno de Algés 

 

TELEFONES  

(351) 21 400 54 88 

(351) 91 615 48 98 

 

E-MAIL 

geral@sanas-rescue.org 

 

CANAIS VHF 

Canal  VHF Marítimo 89 – Emergência SANAS 

Canal  VHF Marítimo 16 – Socorro e Emergência Marítima 


