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APRESENTAÇÃO 
 

Quem somos 

A 1122 é uma Associação sem fins lucrativos que tem como objetivo a prestação de serviços 
na área Operacional e Formativa, entre outras áreas na Defesa e Técnicas Tático 
Operacionais. Poderá prestar apoio aos nossos Parceiros em zonas de Alto Risco, tendo uma 
colaboração ativa com entidades Governamentais ou Privadas nestas e em outras áreas de 
acordo com as necessidades demonstradas, também, a 1122 poderá enquadrar os seus 
Operacionais em ações de Apoio Humanitário Operacional e Resgate a entidades Públicas ou 
Privadas Locais, Regionais, Nacionais e Internacionais em caso de Estado de Emergência ou 
Calamidade. 
 
Objetivos da nossa ação 
 
• Prestar Apoio Humanitário Operacional 

Prestaremos o devido auxílio assim como estabelecer rotas e pontos específicos indicados 
pelas Organizações locais que venham a necessitar de auxílio no encaminhamento de civis 
para zona segura. 
 
• Emergência Médica Tática 

A nossa equipa é composta por Ex-militares e Civis com elevado conhecimento tático 
operacional em zonas de conflito, serão prestados cuidados médico a Militares e Civis 
mediante as necessidades. 
Os Nossos Operacionais passamos por treinos dentro da nossa instituição e estão capacitados 
para a prestação de cuidados de socorro tais como (Atendimento Pré-hospitalar Tático (meio 
civil e meio Militar) assim como o TCCC (Tatical combat Casualty Care – Cuidados a Vítimas 
em Combate Tático). 
 
• Operações de Resgate e extração 

A Nossa equipa no terreno também é especializada em Operações tática operacionais, 
Extração de Pessoa em pontos determinantes para a sua extração. 
Todos os pedidos serão efetuados à 1122 que avaliará todas as condições para dar resposta 
ao solicitado ou através da entidade que poderá coordenar o mesmo. 
 
Motivação 
 
O que motiva a 1122 a querer ajudar é a necessidade de poder ser útil contribuir com o que 
cada um pode dar de melhor para ajudar a apaziguar a dor que assola o País da Ucrânia. 
Nada nos faz mais felizes em salvar uma vida. Neste caso em concreto, é a nossa obrigação e 
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como seres humano prestar auxílio a estas pessoas que estão a sofrer injustamente. Sentimos 
que a nosa presença irá sem dúvida reconfortar o coração de alguém e acho que isto é o mais 
importante na vida. 
 
 
Lista de funções da equipa e nomes/ Sobrenomes 
 

Nome função 
• xxx • Paramédico 
• xxx • Operacional Apoio Humanitário 
• xxx • Operacional Tático 
• xxx • Operacional Tático 
•  • Tradutor 

 
Experiência Militar 
 

Nome Experiência Militar 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 

 
Idiomas que a equipa fala 
 

Nome Idioma 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 
• xxx • xxxx 

 
Número de contacto e email do Líder da equipa 
 

Nome Contacto Email 
• xxxx • xxx • xxxx 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
Associação 1122 
www.1122.eu 
geral@1122.eu 
 


