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PROJECTO: “ Comunidade informada, comunidade segura! ”. 

 

O projecto que se apresenta visa permitir que a comunidade tenha assegurada em 

contexto de catástrofe, ou grave ocorrência, um meio de comunicação entre as 

autoridades e a sociedade civil que permita, de forma útil e eficiente, a transmissão de 

informação e/ou directivas para protecção da comunidade. 

 

De facto, verificou-se nos últimos anos, e em contextos diferentes, que a existência de 

um canal de comunicação fluido e de rápido acesso, quer às entidades, quer à 

população, poderá ser decisivo na adoção de medidas de prevenção e proteção da 

população em caso de catástrofe, como nos incêndios que assolaram a região ou, mais 

recentemente, a pandemia em que ainda nos encontramos. A informação em tempo real 

é, nestes casos, a única arma que pode impedir ou, pelo menos, mitigar os efeitos de 

circunstâncias de uma dimensão incontrolável. Essa informação será tão mais relevante 

quanto maior for a proximidade entre o seu emissor e o os seus receptores.  

 

Considerando que as circunstâncias que determinaram a catástrofe verificada com os 

incêndios, se verificam ciclicamente, assim como, segundo apontam os especialistas, 

as que determinaram a pandemia atual, se voltarão , muito provavelmente a verificar, 

entende-se que a promoção de um sistema de comunicação que esteja tecnicamente 

apto a funcionar em condições extremas, salvaguardando a existência de um canal vital 

de comunicação entre as entidades e a comunidade, é um investimento de grande 

importância para a população.  

 

Considerando as opções existentes, verifica-se que os dois meios de comunicação mais 

aptos a responder às exigências acima referidas é o FM e o GSM, por não estarem 

assentes em estruturas físicas (no caso do FM, as estruturas físicas existentes são de 

reduzida extensão), pelo que a combinação dos mesmos será a resposta ideal. 
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Nesse sentido, coloca-se à consideração e votação a aquisição do equipamento a seguir 

identificado, e analisado em três pontos( orçamentação técnica em anexo): 

 

1º - Meio de comunicação entre as entidades, nomeadamente, da proteção Civil e 

a entidade responsável pela difusão em FM, para divulgação, em tempo real, de 

informação: 

a) Audiocodificador AETA Mod. Scoopfone 4G- equipamento de reportagem que 

transmite por 4G, servindo de posto emissor na entidade de proteção civil para 

comunicar com a entidade responsável pela difusão em FM - € 1790; 

b) Codec Scoop5 4G Pack – equipamento para fazer a recepção, por GSM 4G,  das 

comunicações do  posto emissor na entidade de proteção civil - € 2990. 

 

2º - Sistema para transmissão da informação por FM (espectro hertziano) para 

toda a população: 

a) Emissor de feixe marca Sitemaster Mod. SM-LT - 1517-1525 MHz – transmite por FM 

o sinal do estúdio para o centro emissor por FM - € 1450; 

b) Receptor de feixe marca Sitemaster ELR50A – recebe o sinal do estúdio e integra-

mo na emissão  - € 1350; 

c) UPS marca APC modelo SRT3000XLI – equipamento que protege os equipamentos 

do centro emissor contra a instabilidade da alimentação elétrica- € 3160; 

d) emissor FM de 1000 watts com controlo remoto por PC – equipamento que faz a 

emissão do sinal por FM para toda a região, sendo passível de controlo remoto -  € 

7110; 

 

3º - Formação e informação sobre os meios a disponibilizar: 

O projecto ora apresentado implica igualmente a formação das entidades envolvidas na 

operacionalização, nomeadamente: Município de Ansião /Rádio local VIDA NOVA FM 



PROJECTO: “ Comunidade informada, comunidade segura! ”. 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO CONCELHO DE ANSIÃO 
22-04-2021 

  
  

 

 
ARTUR RAMALHO|       

/Bombeiros /GNR /Juntas de Freguesia ( até 15 pessoas a designar), por forma a 

assegurar a aptidão técnica para o fazer. 

 

Em conclusão: considerando as circunstâncias que ciclicamente se repetem, 

colocando a comunidade em risco,  e o papel fundamental que uma comunicação 

eficiente, segura, em tempo real e dirigida objetivamente para a comunidade local, 

poderá ter na prevenção ou mitigação das consequências  desses quadros, 

entende-se que assegurar um sistema de comunicação  com as características 

atrás indicadas é de relevante interesse para a população, na sua totalidade e, em 

particular, nas populações  mais fragilizadas, nomeadamente, a população mais 

idosa ou info - excluída,  que tendo pouco ou nenhum acesso (ou conhecimento 

para as usar) às novas tecnologias, tem sempre acesso a um rádio FM, inclusivé 

a pilhas. 

 

Coloco assim à consideração,  o presente projecto “ Comunidade informada, 

comunidade segura ! ”,  na expectativa de merecer o acolhimento da nossa  

comunidade ansianense, sendo a rádio VIDA NOVA o principal parceiro a abordar, 

uma vez que possui alvará de rádio local, podendo responder de forma eficaz a 

situações críticas, que afectem a comunidade local,   desde que exista 

apetrechamento técnico ( conforme se propõe), no âmbito do orçamento 

participativo. 

 

 

 

 


