Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias

CPX “PME Funchal 2012”
Nos dias 17 e 18 de Abril realizou-se no Concelho do
Funchal um exercício em moldes de postos de comando
(CPX), que visa não só treinar a articulação dos membros da
Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), mas
também ser um dos instrumentos certificadores da nova
versão do Plano Municipal de Emergência (PME) daquele
município. A responsabilidade deste exercício recai no
consórcio composto pela Municípia, EM, SA e MedFirst,
autoras do novo projecto de PME, para o qual a ANAFS dá a
sua colaboração na produção funcional e operacional,
incluindo a arbitragem e avaliação do referido exercício.
O tema do exercício cenariava as condições ocorrida em 20
de Fevereiro de 2010 com a ocorrência de alterações
atmosféricas violentas e localizadas, que provocavam chuvas
torrenciais com incidência especialmente sobre o Concelho
do Funchal, de que irão resultar infra-estruturas colapsadas,
condicionamentos de trânsito por inundações urbanas e de
que ocasionam movimentação de populações deslocadas,
deslizamentos de terras, a que se irão associar em paralelo,
situações de emergência de um burgo, como seja um
incêndio num Centro Comercial e um incidente com matérias
perigosas e produção de multi-victimas. Tratou-se, como
atrás foi dito, de um CPX, funcionando em regime de “no
stop” durante 24 horas, que se iniciou às 08:30H de dia 17 de
Abril, com a produção de um “ alerta meteorológico” e que
finalizou às 08:30H de 18 de Abril, a que se seguiu pelas
09:00H, um debriefing com todos os intervenientes.
O CPX, foi jogado com toda a realidade possível, pelos
membros da CMPC, eficazmente coordenados pelo VicePresidente da Câmara e responsável pelo pelouro da
Protecção Civil, Dr. Bruno Pereira, que na circunstância
substitui em grande parte da acção o titular Dr. Miguel
Albuquerque, recebendo a assessoria técnica e operacional
da maioria dos membros da Comissão e especialmente do
Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM),
dirigido pelo Comandante do CBM do Funchal, Dr. Nelson
Bettencourt.
O empenhamento, voluntarismo e realismo colocados pelos
participantes durante a execução do exercício, levado a
situações de dificuldade acrescida, com a montagem,
durante a madrugada, de um Posto de Comando Alternativo
em regime LivEx, permitiu reconhecerem os níveis de
operacionalização do PMEFx, a articulação inter-entidades, a
resposta das estruturas da Câmara Municipal, especialmente
as participantes no CCOM, as capacidades das ligações
rádio-electricas, incluindo das novas tecnologias, onde a
equipa de intervenção informática e a central de
comunicações merecem reparo positivo especial, as
capacidades da intervenção psico-social, logísticas, de apoio
e reforço, a interligação com o Sistema de Autoridade
Marítima e com o escalão regional do Sistema de Protecção
Civil e finalmente a eficácia do sistema de comando, controlo
e comunicações (C3) da CMPC.
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EXERCÍCIO “GREM-ANAFS 2012”

Desta feita e com organização do GREM, realizou-se, em
Espanha a edição de 2012 do exercício Ibérico da RIAL, que
reúne as duas congéneres de Espanha e Portugal,
respectivamente o GREM – Unidad Canina de Salvamento de
Castilla y Leon e a ANAFS. O exercício decorreu nos dias
28ABR12 a 01MAI12 nas províncias de Burgos e de Palencia e
cenariava um sismo provocando danos numa estrutura
habitacional e num complexo fabril.
A força projectada pela ANAFS representava o reforço
internacional aos meios que localmente intervinham e foi
composta por 15 elementos, oriundos das suas Unidades
Operacionais e quatro viaturas, das quais duas da Associação e
duas 4X4 da posse dos Sócios Murilo Lizardo e Ivo Rego.
A ordem de combate, permitia a organização de uma Equipa de
Sapadores reforçada por uma Adjunta de Estruturas (engenheira
civil) e uma Técnica de Emergência Pré-hospitalar (enfermeira),
um PMA, representado pela USB da ANAFS DRC TEAM,
guarnecido por dois elementos (um enfermeiro e um técnico de
emergência) e finalmente o staff do Comandante, composto por
cinco elementos que, para além do apoio às operações,
funcionava como reserva do comando para efeito de reforço
operacional.
As condições atmosféricas ocasionaram uma agravante
constante à realização da manobra, já que os elementos
estiveram sujeitos a temperaturas negativas, a chuva e a neve,
bem como às condições do ambiente operacional criado pelo
GREM, no entanto, os objectivos, apesar disso, conseguiram ser
atingidos.
Como habitualmente, Alvaro Martinez Arroyo e os Companheiros
do GREM receberam-nos fidalgamente nas suas instalações em
Burgos, permitindo que se recorde muito positivamente mais esta
jornada de intercâmbio operacional e lúdico entre as duas
Associações Ibéricas, levando os elementos da ANAFS, que
ainda não conheciam esta linda e maravilhosa cidade, a visita-la.
Na oportunidade foi conferido a Alvaro a categoria de Adjunto do
Coordenador da ANAFS USAR TEAM, em razão do seu
empenhamento, desde a entrada da ANAFS na RIAL, ao ter
fornecido a valência cinotécnica à nossa de USAR.

EXERCÍCIO “EMERGÊNCIA SAÚDE 2012”

No dia 25 de Março, no Campo de Manobras do CBV de
Alcabideche, realizou-se o Exercício “Emergência Saúde
2012”especialmente orientado ao dispositivo orgânico e
operacional do PMA da ANAFS USAR TEAM. O
exercício contou com a presença dos dois médicos da
unidade, da Enfermeira-Chefe, do Adjunto e do SapadorSocorrista da Equipa ALFA. Os trabalhos decorreram
com bom nível, apesar da ausência da maioria dos
enfermeiros e foram dirigidos pelo Coordenador-Chefe e
Coordenador USAR, assessorado pelo Médico-Chefe, o
que permitiu, para além do reconhecimento da carga
sanitária, o treino com alguns materiais e equipamentos
e o entrosamento daqueles técnicos com a unidade. De
referir que a ANAFS DRC TEAM, aproveitou a realização
do exercício para, mais uma vez, treinar a montagem da
USB, tendo em vista o seu emprego no Exercício
“GREM-ANAFS 2012”, em Espanha.
Durante
o
exercício
efectuaram-se
igualmente
demonstrações de “caracterizações” realizadas pelos
Sócios Marinela Velloso (EOC) e Manuel Leão (DRC) e
que irão ser apresentadas no FTX de certificação do
PME do Funchal.
As estruturas de manutenção da ANAFS e a ULA
garantiram o apoio a toda a actividade.

PROGRAMA “BIP-ZIP LISBOA 2012”
A ANAFS, a Escola Nacional de Saúde Pública,
a Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos e a
Junta
de
Freguesia
da
Ameixoeira,
apresentaram-se em conjunto e em parceria o
programa em epígrafe, com o projecto
“PARTICIPAR PARA ALIMENTAR”, onde, mais
uma vez, se integrarão os “5 GESTOS DE
SOCORRO”.

PROTOCOLO COM A. H. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

A 30 de Março foi estabelecido entre a ANAFS e a
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Vila
Real de Santo António (AHBVVRSA) um protocolo
visando o apoio mútuo nas áreas formativas e
operacionais, permitindo ter naquela cidade um
importante pólo formativo. O protocolo foi assinado pelo
Presidente da ANAFS e pelo Presidente da Direcção da
AHBVVRSA José António Romão Neto e teve a assistir
para além do Coordenador de Manutenção da ANAFS,
alguns membros dos Órgãos Sociais e do Comando
daquela Associação de Bombeiros. O Protocolo será
funcional e operacionalmente acompanhado por uma
comissão composta por parte da AHBVVRSA, pelo 1º
Secretário da Direcção e pelo Comandante do Corpo e
por parte da ANAFS, pelo Coordenador de Manutenção
e pelo Coordenador-Adjunto de Operações da ANAFS
USAR TEAM.

I JORNADAS IBÉRICAS DE RESGATE MINEIRO
Em 31 de Março realizou-se em Aljustrel, da
responsabilidade do seu Município e da ALMINA, pela
primeira vez um evento técnico onde se abordou a
especificidade da actividade mineira versus as situações
de emergência que ocorram naquelas instalações.
Tratou-se de uma Jornada extremamente rica em
ensinamentos, muito participada e onde especialistas
portugueses,
espanhóis
e
britânicos,
puderam
desenvolver conceitos e técnicas próprias das operações
de socorro nos seus países e onde foi possível, graças a
uma viva troca de experiências entre a comunidade
mineira e não só, dar um importante contributo para um
desenvolvimento seguro da industria mineira. O
Presidente da Câmara de Aljustrel Dr. Nelson Brito e o
Coordenador da Equipa de Intervenção da ALMINA
Armando Pereira estão claramente de parabéns pelo
nível de organização e pela fidalguia com que receberam
os participantes. A ANAFS esteve representada por
alguns Sócios, onde se contaram o Presidente da
Direcção, que moderou os trabalhos da Jornada e pelos
Coordenador de Manutenção, Delegado Distrital de
LISBOA-Capital e pelo Oficial de Ligação da Operação
“ACONCHEGO”.

FORMAÇÃO

21º Curso Elementar USAR
6 de Maio 2012 – Lisboa - B.V. de Alcabideche
22º Curso Elementar USAR
16 de Junho 2012 – Lisboa – B.V. de Alcabideche
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