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A capacidade de intervenção e o nível e qualidade das acções operacionais das unidades de socorro está intimamente ligada a uma
formação realista, à rotinação dos procedimentos e ao hábito do trabalho em equipa, mas igualmente à melhoria constante dos materiais e
equipamentos necessários á execução da manobra do socorro e ao aprontamento a solicitações da ANPC, a que se encontra obrigada no
âmbito do Sistema Nacional de Protecção Civil e a coberto do Artigo 46º A da Lei nº 80/2015 de 03 de Agosto, bem como ao de Municípios
em que faça parte dos meios de resposta dos seus PMEPC.
Ocorre, que as operações de socorro são cada vez mais internacionalizadas, obrigando a ANAFS, integrante na Rescue International Assistance
League - RIAL de que é representante para Portugal e dentro do seu plano de preparação, a manter um grau de prontidão para projecção
internacional de meios, podendo o mesmo verificar-se no âmbito da “Estratégia Operacional de Acção Humanitária e de Emergência” criada por
Resolução do Conselho de Ministros Nº 65/2015 de 13 de Agosto.
Neste sentido, tem-se sentido a necessidade de realizar um exercício de projecção interna, inopinado, que reconheça a real capacidade da ANAFS
na resposta a uma solicitação imprevista.
Foi o que se verificou no fim-de-semana, 5 e 6 de Dezembro, a ANAFS esteve em Ourém, no âmbito de um simulacro em cenário de tornado.
O último grande vendaval em Ourém ocorreu a 19 Janeiro de 2013, tendo parte do concelho ficado sem energia elétrica durante vários dias. É a
pensar nestas situações e nos seus eventuais efeitos sobre as habitações dos moradores que o município de Ourém possui um protocolo com a
ANAFS.
Desde o socorro a pessoas soterradas a organizar o apoio logístico até, ao suporte de estruturas, foram vários os cenários montados para a
intervenção das equipas da ANAFS em Ourém.
No Pinheiro no pavilhão da Associação Desportiva e Cultural Lírios do Campo Pinheiro e Cabiçalva esteve montada uma tenda com nove camas,
capaz de dar o primeiro apoio a feridos. A equipa de 23 elementos esteve em Ourem 48 horas mas tinha capacidade para ter estado até 15 dias.
Foram assistidas 40 “vítimas”.
Este exercício contou com a colaboração do Município de Ourém, através do Serviço Municipal de Protecção Civil.
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20º ANIVERSSÁRIO DA GEBALIS
A GEBALIS, empresa municipal que assegura a gestão do arrendamento de habitação social nos bairros de Lisboa, celebrou os seus 20 anos
com um jantar comemorativo, dia 16 de Dezembro, no Centro de Congressos de Lisboa. Durante o jantar, que juntou vários membros do executivo
municipal, trabalhadores, parceiros institucionais e Presidentes de Juntas de Freguesia, foi anunciado o investimento de 25M€, até 2017, na
requalificação de 21 bairros da cidade de Lisboa. No discurso de abertura, Sérgio Cintra, Presidente do Conselho de Administração da GEBALIS,
fez um balanço dos 20 anos desta empresa municipal que gere 66 bairros municipais, onde vivem mais de 22 mil famílias. Aquele responsável
disse que a GEBALIS se tem empenhado, nos últimos anos, a “aproximar” cada vez mais os bairros da malha urbana, com vista a uma maior
“inclusão”, lembrando que “quem reside numa habitação pública tem os mesmos direitos e deveres que qualquer outro habitante na cidade de
Lisboa”. Paula Marques, Vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa, afirmou que a missão da GEBALIS é “difícil”, mas “muito
recompensadora” e que “a responsabilidade, eficiência, dedicação” que caracterizam a empresa e todo o “serviço público” terão um forte
incremento em 2016 e 2017, sobretudo com a aposta do município no Programa de Intervenção e Requalificação da Habitação Municipal de
Lisboa. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, destacou, por seu turno, que nos últimos 20 anos a GEBALIS foi uma peça
fundamental na “resolução do problema do direito e do acesso à habitação”.
A ANAFS associou-se à efeméride, representada pelo seu Presidente e pela Tesoureira Nacional, tendo em altura própria recebido das mãos do
Presidente Fernando Medina uma lembrança de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por ambas instituições em prole das comunidades
lisboetas.
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Reunião de Direcção alargada a Coordenadores
No dia 11DEZ15 a ANAFS realizou uma reunião de Direcção alargada
a Coordenadores onde na Agenda foi possível ao Vogal Paulo Rebelo
apresentar um projecto de alteração estatutária, a levar a deliberação
da Assembleia Geral e tendente a garantir que a ANAFS passe a
igualmente a usufruir das regalias, especialmente fiscais, das IPSS. Ao
Presidente coube-lhe a missão de apresentar para aprovação o
Planeamento Operacional para 2016, bem como os eventos previstos
para a celebração dos 25 anos da ANAFS, que se iniciarão com uma
Missa de Sufrágio por todos os Sócios falecidos até hoje. Finalmente
foram apresentadas as peças que irão fazer parte do uniforme de
passeio e de cerimónia que irão integrar a NEP de Fardamentos a qual
dará origem ao Plano de Uniformes da ANAFS.
Aproveitando o ensejo e a proximidade festiva os elementos reuniramse posteriormente em Jantar de Natal.

Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos
No dia 22DEZ14 a ANAFS foi, como vem sendo hábito, convidada pelo
Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos
Ciganos a fazer-se representar na FESTA DE NATAL das crianças e
jovens dos Centros dirigidos por aquela Obra Diocesana. A
representação da ANAFS recaiu na Adjunta de Coordenador UIS Elisa
Peres. As apresentações de actividades, canções, músicas e danças
tradicionais foram realizadas pelos jovens intervenientes na Pastoral dos
Ciganos com muita proficiência e total agrado da assistência.
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