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 PCI — PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL

Regulamento n.º 695/2021

Sumário: Regulamento de Uso do Veículo de Emergência Médica PALS — Paramedic Advanced 
Life Support.

Regulamento de Uso do Veículo de Emergência Médica
PALS — Paramedic Advanced Life Support

PCI — Paramédicos de Catástrofe Internacional publica para uso exclusivo das suas atividades 
o regulamento de uso do veículo PALS — Paramedic Advanced Life Support para emergência e 
socorro concebido com equipamento capaz de medicar em operações de emergência socorro e 
ajuda humanitária no âmbito das suas competências e estatutos nas valências da cooperação para 
o desenvolvimento, emergência medica, socorro, proteção civil, apoio a eventos, apoio médico e 
paramédico, apoio social, apoio medico ao domicilio, apoio aos peregrinos, seguindo os objetivos 
e autonomia prevista na lei e dos seus estatutos e regulamentos da Instituição Paramédicos de 
catástrofe Internacional para o exercício das suas funções. O referido veículo PALS — Paramedic 
Advanced Life Support, está devidamente caracterizado e com utilização de sinalética azul e 
avisadores sonoros cujo e de cor amarela. O referido veículo PALS — Paramedic Advanced Life 
Support será utilizado por todos os elementos operacionais dos PCI — Paramédicos de catástrofe 
Internacional, tanto a nível nacional, regional e internacional. O presente regulamento atesta que 
a referida viatura deverá estar devidamente equipada com material de suporte básico de vida, 
suporte avançado de vida, suporte imediato de vida, material de avaliação estabilização quer nas 
vertentes de trauma e doença súbita, farmacologia, oxigenioterapia, monitorização, soroterapia, 
equipamento de queimados, material de contenção e penso, entre outro material de emergência 
médica necessário ao exercício das funções contempladas nos estatutos da PCI — Paramédicos 
de catástrofe Internacional, nomeadamente as operações de execução e coordenação, emergência, 
socorro, levadas a cabo pela UOE — Unidade Operacional de Emergência — centradas no socorro 
humanitário em situações de catástrofe, crise humanitária e cooperação para o desenvolvimento 
tanto a nível nacional como internacional. A referida designação da viatura PALS — Paramedic 
Advanced Life Support dos PCI e reservada de uso exclusivo a entidade e não pode ser utilizada 
por nenhuma entidade publica, privada, instituição, organização ou outra sem autorização escrita 
e concedida pela instituição.

20 de fevereiro de 2020. — O Presidente e Fundador dos PCI, Bruno Reis Ferreira.
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