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Introdução
No rescaldo da minha participação no Humanitarian Networks and Partnerships Week (HNPW)2017 realizado em Genebra de 6 a 10 de Fevereiro e organizado
pela OCHA tenho a expor o seguinte:
Tinha agendado assistir a 9 de Fevereiro à sessão livre do International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) no período da manhã e no período da
tarde assistir à sessão do Strategic Advisory Group for Environmental Emergencies (SAGEE), contudo e tendo em conta que os observadores do INSARAG
Open Sessions, foram convidados a assistir á sessão da tarde com a condição de não interferir nos trabalhos, optei por aceitar o convite e assistir ao INSARAG
Anual Meeting.
Foram cumpridos os trabalhos planeados para este dia de trabalhos e todos os pontos foram aprovados.

Agenda
INSARAG Steering Group Meeting
Thursday, 9 February 2017
09.00-09.30 Session 1
Operations Statements, Adoption of Agenda
Ambassador Manuel Bessler INSARAG Global Chair,Senior OCHA Representative and INSARAG Secretariat
09.30-10.15 Session 2
Key Updates and Developments in INSARAG in 2016
INSARAG Global Chair, Training, Medical and International Light Teams, National Accreditation Working Group Chairs and INSARAG Secretariat
10.45-11.30 Session 3
INSARAG Regional Work-Plan Report 2016/17
INSARAG Global Chair, Regional Chairs and INSARAG Secretariat
11.30-12.45 Session 4
Panel on “Lessons from Earthquakes in 2016, and National Capacity Strengthening”
Selected Panelists and INSARAG Secretariat
14.00-15.30 Session 5
7 Topics Arising from ISG 2016 – Recommendations & Way Forward:
INSARAG Global Chair, Regional Chairs, Selected Presenters and INSARAG Secretariat
1. INSARAG Strategy 2017-2020
2. IER Ownership Model
3. National Accreditation Process
4. International Light Teams
5. USAR Coordination Cell
6. KoBo Applications
7. Beyond the Rubble
15.30-16.00 Session 6
Briefing on the Professional Dialogue between Disaster Managers from Israel, Jordan and Palestine
Selected Panelists and INSARAG Secretariat
16.15-17.00 Session 7
Summary of Key Decisions and Directions for 2017, Announcements from Member States
INSARAG Global Chair, Senior OCHA Representative and INSARAG Secretariat
17.00 Closing Statements
INSARAG Global Chair, Senior OCHA Representative and INSARAG Secretariat

Recomendações
No que diz respeito à sessão nº 5 e que efectivamente tem influência para o INSARAG, uma vez que se tratam de propostas / recomendações, tenho a expor, pela
ordem dos pontos abordados, sumariamente as suas conclusões:
Ponto nº 1
Estratégia para 2017/2020
Objetivo nº 1 - Promover e apoiar a construção de uma resposta nacional eficaz do USAR;
Objetivo nº 2 - Melhorar a qualidade e a coordenação da resposta USAR internacional
Ponto nº 2
Modelo de prioridade para as Reclassificações Externas do INSARAG (IER), por forma a acelerar os processos, mas nunca descorar a qualidade e exigência com
que as equipas têm sido sujeitas. Uma das formas sugeridas foi a realização das IER no decorrer dos EU_MODEX.
Ponto nº 3
Processo de Acreditação Nacional das equipas USAR, que visa dotar o INSARAG de um modelo de suporte e reconhecimento externo aos países que pretendam
adotar a metodologia INSARAG na certificação de equipas nacionais.
Ponto nº 4
O reconhecimento de equipas Ligeiras na resposta internacional. Este ponto vem no seguimento do contacto in loco com equipas ligeiras internacionais (não
certificadas, mas que adotam a metodologia INSARAG) e que tem excelentes resultados, muitas vezes melhores resultados, dada a facilidade de deslocar e
coordenar um grupo limitado de operacionais e equipamento face a grandes equipas
…/…

.
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…/…
Ponto nº 5
As células de coordenação USAR, face á necessidade de uniformizar padrões e métodos de trabalho foram realizados cursos e pretende o INSARAG continuar
com a realização dos mesmos por forma a formar operacionais para incorporarem os módulos
RCD, OSOCC, UCC e SCC.
Ponto nº 6
KoBo, Aplicação informática que irá no futuro substituir a o Virtual OSOCC. Esta aplicação vai numa faze inicial trabalhar em paralelo com o V-OSOCC e no
futuro será um mecanismo único de gestão.
Ponto nº 7
Implementar a estratégia “Beyond the Rubble” que basicamente pretende que as equipas USAR no decorrer e após a sua intervenção na busca e resgate de
vítimas possa apoiar localmente numa transição pós-Terramoto. Através de valências das próprias equipas e a pedido do LEMA ou de agências a trabalharem
no local. Esta estratégia visa agilizar localmente este tipo de apoio sem carecer de aprovações por parte da UNDAC ou de outras agências da ONU. Contudo
não pretende esta estratégia duplicar as valências das equipas nem um reforço das mesmas.

Resumo
No decorrer das sessões notei que na generalidade dos intervenientes existe uma enorme abertura para as alterações positivas ao INSARAG aos processos de
Acreditações e Reconhecimento das equipas e da adoção de notas tecnologias como é o caso da utilização do KoBo Toolbox, uma ferramenta que permite de
uma maneira muito fácil criar formulários e assim poder recolher as informações necessários no local e envia-las para o centro de comando.
Devo salientar que para além de mim estiveram presentes outros dois portugueses, elementos da SARTEAM / Escola Portuguesa de Salvamento, Francisco
Rocha e José Rodrigues que tentaram alguns contactos junto dos dirigentes do INSARAG e da OCHA para que fossem aceites como Operations Focal Point,
uma vez que estão a tentar a IEC da SARTEAM.
Esta ação deve-se ao facto de Portugal não ter indigitado nenhum Political Focal Point, nem mesmo Operational Focal Point, considero que se torna
importante acompanhar junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) este tema e em simultâneo pressionar os mesmos para que seja criado um
Political Focal Point.
Um outro ponto abordado na reunião foi o processo de certificação de equipas nacionais e o reconhecimento internacional de equipas Ligeiras. Tema este que
gerou algum desconforto nos representantes do Reino Unido e Holanda, mas que lá foi aprovado. Será introduzido na próxima atualização das Guidelines do
INSARAG.

Conclusão
A minha presença nesta conferência acabou por ser um passo na minha inclusão no mundo que é a busca e resgate internacional. Fez-me pensar fora da caixa,
criar contactos e acreditar que é possível, não só eu, mas também a ANAFS crescer neste mundo.
Não somos apenas uma pequena organização portuguesa, Somos uma organização que fala de igual para igual no panorama internacional e que mesmo não
estando financeiramente à altura de outras organizações, mantem-se actual e focada no seu objetivo.
Concluo, acrescentando que foi um privilégio estar presente nesta conferencia representando a ANAFS USAR TEAM

31º CURSO ELEMENTAR USAR e Exercício-Treino USAR II-2017
No sentido de se continuar a integração de novos elementos nas equipas ANAFS USAR TEAM, completando-se o reconhecimento dos
equipamentos e matérias entregues à unidade e posteriormente treinar a sua montagem e utilização em manobras USAR, realizou-se nos dias 18
e 19FEV17 o Exercício-Treino USAR II-2017.
A acção desenrolou-se no Alvito (junto do campo do Atlético em Alcântara – Tapadinha), em áreas disponibilizadas pela Junta de Freguesia de
Alcântara, no âmbito do Protocolo de Colaboração existente com aquela autarquia e dirigida a todos os elementos da ANAFS USAR TEAM,
Sapadores da ANAFS DRC TEAM e todos elementos que tenham cursos USAR das restantes unidades.
Os elementos de coordenação técnica da ANAFS EOC TEAM, nomeados pelo Coordenador-chefe, acompanharam o desenrolar das manobras.
Paralelamente e aproveitando a logística montada realizou-se o 31º CEUSAR com a participação de 14 formandos oriundos da ULPC
ALCÂNTARA, SMPC LISBOA, SMPC AMADORA, GIPS-GNR, ARRLx e operacionais da ANAFS EOC TEAM, ANAFS DRC TEAM E ANAFS
USAR TEAM.
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A importância das leguminosas na alimentação, nutrição e promoção da saúde
O Departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Ricardo Jorge avaliou a contribuição de diferentes tipos de leguminosas para suprir as
recomendações nutricionais. Resultados mostram, por exemplo, que o consumo de 100 gramas de feijão manteiga, preto ou de ervilhas suprem
mais de 30% da recomendação de ingestão diária em fibra.
Este trabalho indica também que mesma quantidade destas leguminosas garante 19% da ingestão proteica e no caso da soja 30% da ingestão
em zinco, magnésio e fósforo. Os autores do estudo sublinham, ainda, que por serem isentas de glúten as leguminosas podem constituir, para
os doentes celíacos, excelentes alternativas alimentares, nomeadamente na substituição de farinhas em produtos de panificação.
Estudos epidemiológicos comprovaram que o consumo de leguminosas pode diminuir em 22% o risco de doença coronária por diminuição dos
fatores de risco, por melhoria do perfil lipídico, diminuição da pressão arterial, da atividade plaquetária e da inflamação. Pelas suas caraterísticas
demostram possuir um importante papel, nomeadamente, na prevenção de diversas doenças crónicas como a diabetes mellitus, na doença
celíaca e na redução do risco de obesidade e doença cardiovascular.
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2016, o Ano Internacional das Leguminosas sob o lema “Sementes
nutritivas para um futuro sustentável”, com o propósito de elevar a consciência das comunidades sobre a importância do papel destes alimentos,
em diversas áreas entre elas a saúde e a nutrição. As leguminosas são por definição grãos contidos em vagens, dividindo-se em leguminosas
secas, que incluem o feijão, grão, soja e lentilhas e as leguminosas frescas, como as ervilhas e as favas.
Em Portugal, o consumo ainda é bastante baixo quando comparado, por exemplo, com cereais como o arroz e trigo. Segundo dados do Instituto
Nacional de Estatística (INE), em 2014 Portugal apresentou um consumo de 4 kg por habitante, destes cerca de 3 kg correspondem ao consumo
de feijão.
“A importância das leguminosas na alimentação, nutrição e promoção da saúde” foi publicado na última edição do Boletim Epidemiológico
Observações, que foi dedicado em exclusivo à Alimentação e Nutrição, em particular às áreas da Promoção de uma Alimentação saudável e da
Segurança alimentar. Para consultar o artigo de Carla Motta, Cristina Bento, Ana C. Nascimento e Mariana Santos▼
- See more at: http://www.insa.min-saude.pt/artigo-a-importancia-das-leguminosas-na-alimentacao-nutricao-epromocao-da-saude/#more-6955
In News Letter do Instituto Ricardo Jorge.

OPERAÇÃO “ACONCHEGO”
A ANAFS entre 02 e 05FEV17 relançou para 2017 a Operação “ACONCHEGO”, tendo em vista continuar a assistência e apoio a comunidades
Isoladas e de componentes desfavorecidos e debilitados dos Concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal. Esta edição, a XXXVI das iniciadas
desde 2011, representa a primeira das 8 planeadas para o corrente ano e que abrangerão 18 comunidades rurais e sub-urbanas.
Esta operação que se tem desenvolvido acentuadamente no território da Junta de Freguesia de Grândola e de Santa Margarida da Serra,
passou a contar com o apoio acrescido daquela autarquia que, para além do papel imprescindível no apoio logístico aos operacionais da
ANAFS destacados na operação, reforçou a sua parceria tornando-se Sócio Colectivo e contribuindo assim para os objectivos humanitários da
Associação.

XXXVII ACONCHEGO – 07, 08 E 09ABR17

FORMAÇÃO
VII CURSO COMPLEMENTAR USAR
21, 22 e 23 de Abril de 2017 – Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de VIZELA
UFCD – Gestão do tempo e organização do trabalho
06,08,13, 15, 20, 22 e 25 de Março de 2017 – Sede Nacional da ANAFS - LISBOA
Informações:
anafsformacao@gmail.com
Tel. 917177676 – 216032115
www.anafs.org

3

Sede: Rua Arnaldo Assis Pacheco Lote 2 Loja A. 1750-396 Lisboa – P O R T U G A L Tel. 917177676 – Tel/fax 216032115
Email: anafsnacional@gmail.com/anafsformacao@gmail.com Site : www.anafs.org
SITE: www.anafs.com

Para consulta global deste documemto da RIAL, solicitá-lo ao Secretário-Geral da ANAFS (anafs.secretaria@gmail.com)

(anafs.secretaria@gmail.com) )
“O Grupo de Segurança das Galinheiras e Ameixoeiras promoveu em 15FEV17, nas instalações da Pastoral dos Ciganos, uma ação de
sensibilização de prevenção e segurança, que tem como objectivo a mudança de comportamentos na comunidade.
A Polícia Municipal de Lisboa (Equipa de Policiamento Comunitário das Galinheiras e Ameixoeira e NDORI) é parceira nestas iniciativas,
conjuntamente com a ANAFS e a Polícia de Segurança Pública (Equipa de Policiamento de Proximidade da 41ª Esquadra), que transmitiram
conselhos de prevenção e de segurança nas respetivas áreas de intervenção, a saber:
·
Acidentes domésticos (quedas, acidentes elétricos, acidentes com gás, comportamentos a tomar em caso de sismos, etc.) pela
ANAFS;
·
Prevenção das incivilidades (lixo nos espaços públicos, estacionamento em cima dos passeios, viaturas abandonadas, etc) pela PM;
·
Prevenção criminal (como reagir em caso de assalto, de burlas, levantamentos em multibancos, violência doméstica etc.) pela PSP.
O público-alvo foi bastante interessado e participativo motivando assim o Grupo de Segurança a levar esta acção, iniciada a 18MAI16, a outras
instituições da Freguesia.”
ANAFS UIS
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