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1. PREVENÇÃO: 
 

 Fomentar a radioamadorismo; 
 Criar grupos de radioamadores “voluntários” nos municípios. 
 Fortalecer o vinculo dos radioamadores com a Defesa Civil estadual e municipal. 
 Estudo para instalação de repetidoras nas regiões com maiores índices de ocorrências 

de acidentes naturais. 
 Desenvolver ações de capacitação de Radio Emergência. 
 Promover articulações institucionais para estabelecer convênios, parcerias técnicas 

com outras entidades de radioamadorismo, instituições de pesquisa, instituições de 
ensino / universidades, empresas publicas e privadas, prefeituras, Ministério da 
Integração Nacional, Ministério da Defesa e secretarias de estado. 

 Estabelecer compromissos com o Estado e municípios em termos de cooperação 
técnica. 

 Realização de capacitações em Radio Emergência para radioamadores capixabas e 
estados vizinhos. 

 
2. PREPARAÇÃO 

 Manter os integrantes do GECRE/SCE informados quanto à possibilidade de 
ocorrências de desastres naturais relacionados com precipitações em todo território 
capixaba. 

 Manter os integrantes do GECRE/SCE atualizados com as melhores práticas de Radio 
Emergência e Noções Básicas de Defesa Civil. 

 Indicar um radioamador da GECRE/SCE como “ligação” entre a Defesa Civil e o Gecre. 
 Capacitar os servidores da CEPDEC e das COMPDEC para operações em radio 

emergências. 
 Organizar uma equipe para atuação imediata, após convocação pela DC. 
 Deixar os membros voluntários do GECRE/SCE de sobreaviso para atuação em outras 

localidades onde não existir radioamadores locais capacitados ou não em Defesa Civil 
e Radio Emergência. 

 Preparar uma lista “Go Kit” com equipamentos básicos para instalação e manutenção 
de uma estação base (HF e VHF/UHF). 

 Participação das simulações e exercícios programados da Defesa Civil. 
 
3. RESPOSTA 

 Disponibilizar radioamadores e equipamentos para atuar nas estações base e 
avançadas da Defesa Civil, enquanto durar a mobilização. 

 Atuar como órgão provedor de comunicação via radioamador, nas comunicações entre 
a coordenação estadual e as demais entidades ligadas a DC. 

 Providenciar o registro de todas as mensagens (QSO) recebidas e emitidas em ordem 
cronológica. 

 Manter o Oficial de Ligação do SCO informado de todos os comunicados registrados 
 Notificar todas as entidades representativas do serviço de radioamador estaduais, 

nacionais e internacionais sobre a mobilização estadual da rede de emergência com a 
coordenação do GECRE/SCE. 



 

 

AÇÕES DE PREVENÇÃO PREPARAÇÃO E RESPOSTA  
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Ações previstas para serviço de 

Radio Emergência junto ao Plano 

Estadual de Proteção e Defesa Civil 

(PEPDEC) do ES 
 

 

VERSÃO 

01 
PROPOSTAS 

 

 
RESPONSÁVEL 

PU1EPM PAULO PP1AR RENAN 

 
DATA DE IMPLEMENTAÇÃO 

13/04/2014 

 

Página 2 de 2 

 

 
 

 Realizar um inventário com todos os radioamadores dos equipamentos que podem ser 
disponibilizados para emprego nas operações de instalação e manutenção das 
estações de radio. 

 Preparar uma escala de serviço para atender a demanda da Defesa Civil enquanto durar a 
mobilização. 

 Realizar a cada 12 horas (período diurno e noturno) um relatório com as atividades 
desenvolvidas e demanda recebida para posterior realização do relatório final sobre a 
mobilização. 

 
 
 
 

 

 


