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OPERAÇÃO “ACONCHEGO”
A ANAFS iniciou a 16DEZ11 uma acção de apoio às populações mais isoladas, desfavorecidas e vulneráveis, do Concelho de
Grândola, numa faixa do interior que compreende parte da freguesia de Grândola e as freguesias de Azinheira dos Barros e de
Santa Margarida da Serra.
A 21 de Janeiro de 2012 foi feita a segunda Operação e com base nos resultados observados no terreno foram realizadas mais
cinco operações durante o ano de 2012. Estas intervenções incidiram especialmente na área dos cuidados básicos de saúde
(rastreios de pressão arterial, glicemia, colesterol e ensino para a saúde), bem como na eventual resolução de situações de
declarado desequilíbrio social, psíquico e físico e também, na recuperação de equipamentos familiares e sociais, na distribuição de
roupas, de mobílias, de alimentos não perecíveis, de brinquedos às crianças e ainda na sensibilização para situações de protecção e
socorro.
A 14 de Setembro de 2012, por solicitação da respectiva comunidade, foi incluída a povoação de Rio de Moinhos, da freguesia do
Torrão, do Concelho de Alcácer do Sal e por desinteresse do executivo da Freguesia de Santa Margarida da Serra foram, a partir
de Maio de 2012, abandonadas as acções naquela freguesia.
Em 2013 e a partir de 15, 16 e 17 de Fevereiro recomeçámos a Operação “ACONCHEGO” desenvolvendo-se as mesmas acções
que em 2012, completando-as com as de rastreio aos triglicerídos e com o alargamento a locais da Freguesia de Grândola, caso da
Aldeia do Pico e a Trancão para além de outros lugares isolados, regressando-se a Santa Margarida da Serra, agora incluída no
território da Freguesia de Grândola. Assim, foi desenvolvido o seguinte calendário:
-5, 6 e 7 de Abril
-24, 25 e 26 de Maio
-19, 20 e 21 de Julho
-20, 21 e 22 de Setembro
-15, 16 e 17 de Novembro
-20, 21 e 22 de Dezembro
De referir que durante o ano de 2013 melhorou-se a articulação operacional com o Unidade de Cuidados na Comunidade SERRA
e MAR do Centro de Saúde de Grândola e com o Posto Territorial de Grândola da GNR e passou-se a contar com o apoio da
FARMÁCIA NOVA de Aveiras de Cima e da Fundação AXA-CORAÇÕES EM ACÇÃO, para além dos que nos têm vindo a
apoiar, com relevo para a JERÓNIMO MARTINS, Empresa de distribuição de produtos de consumo.

EXERCÍCIO “EMERGÊNCIA SAÚDE 2014”

Como vem sendo habitual as actividades operacionais iniciaram-se no dia 25JAN14 no Quartel do CBV de Alcabideche, com o
Exercício “EMERGÊNCIA SAÚDE 2014” onde todos os elementos da área da saúde e pertencentes às Unidades Operacionais da
ANAFS foram solicitados a comparecerem, seguindo as orientações emanadas através da O.Op. 01/2014. Assim, foram convocados
32 elementos, onde se incluíam os elementos de comando e o “staff” logístico, isto é, conseguiu-se obter as respostas de 26
elementos, (81,35%) dos quais compareceram 13 elementos (40,63%), onde se incluía a totalidade do pessoal de comando e de
“staff”. Sem embargo, da maioria daqueles que não compareceram terem justificado a ausência, 6 elementos não o fizeram, apesar
disso instados, por todos os meios de comunicação possíveis.
As actividades desenvolveram-se em bom ritmo, não só verificando-se as cargas, recuperando-se algum material e equipamento e
principalmente reconhecendo a capacidade da USB da ANAFS DRC TEAM, em, mantendo as suas capacidades de medicina
comunitária, ser capaz de criar um PMA alternativo. Entretanto, a necessidade de se reporem os níveis técnicos dos equipamentos
leva-nos a tentarmos encontrar a actualização das suas gerações, o que obrigará sempre a recursos económicos e financeiros que a
ANAFS de momento não tem, o que determina a procura permanente de doadores desses equipamentos, ou de verbas para a sua
aquisição.

A ACÇÃO COMUM CMGRÂNDOLA-ANAFS
No dia 21 de Janeiro o Presidente da ANAFS, na companhia do
Adjunto de Coordenador OPS ANAFS EOC TEAM e Oficial de
Ligação da Operação ACONCHEGO, visitaram na sede da Edilidade
de Grândola o novo Presidente eleito, António de Jesus Figueira
Mendes, para uma reunião de trabalho, tendo em vista a manutenção e
incremento das acções que têm sido implementadas no Concelho de
Grândola. As perspectivas de trabalho a desenvolver apresentam-se
positivas e com eventual alargamento a outros projectos da ANAFS,
como os “5 GESTOS DE SOCORRO” e “O MEU 1º GUIA DE
EMERGÊNCIA”, assim como a eventual organização e preparação de
uma “Brigada de 1ª Intervenção” na região litoral, com reflexo para
península de Troia, desguarnecida de meios de socorro eficazes e de
intervenção célere. Entretanto, reconhecendo os esforços operacionais e
financeiros da ANAFS na execução da Operação ACONCHEGO,
deliberou propor em reunião de Câmara o aumento da dotação de
gasóleo para cada edição da operação para 100 litros.

COMEMORAÇÕES DO 130º
ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL
Realizou-se no dia 27 de Janeiro a Cerimónia de
apresentação pública do Projecto do Centro Internacional de
Gestão da Emergência (CIGE), integrada nas
comemorações do 130º Aniversário dos BV de Setúbal,
realização interessante, mas muito ambiciosa, que reúne os
esforços da Câmara e da SAPEC à Associação Humanitária
dos BV de Setúbal. A ANAFS esteve representada pelo seu
Presidente, já que o ligam fortes traços familiares àquele
Corpo de Bombeiros, representados pelo seu Tio-Avô
Julião Andrade Velloso, que foi um dos seus fundadores e
Comandante no início do século XX. Refira-se que a data
escolhida, celebriza aquela em que o Corpo Activo ocorreu
pela primeira vez a um incêndio na cidade de Setúbal, em
1884.
O CIGE pretende formar, e treinar na área da prevenção,
segurança e resposta às emergências e será implantado na
Zona Industrial da Mitrena.

MAIS DEBATE-MAIS SABER
Integrada no Ciclo de Conferências organizado pelo
OBSERVATÓRIO DE PROTECÇÃO CIVIL & SAFETY realizouse no dia 30 de Janeiro, no ISEC, uma muito bem organizada e
apresentada conferência sobre “Fenómenos Extremos do Mar e da
Atmosfera”, representando as Ameaças ao Litoral Português e
moderada pelo Director do OPC&S, Paulo Gil Martins. A
Conferência, em que palestraram representantes do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera, do Instituto Hidrográfico da
Marinha e da Câmara Municipal de Almada ajudaram-nos a
entender a forma como a costa atlântica de Portugal tem sido
atingida pela ferocidade atmosférica, com um rol de prejuízos e
destruição, mas com a possibilidade de repetição.

28º CURSO ELEMENTAR DE
OPERAÇÕES DE SOCORRO
Com o apoio do GIPS-GNR e realizado no seu Quartel das
Galinheiras, nos dias 8 e 9 de Fevereiro, frequentaram doze
elementos o 28º CEOS oriundos da ANAFS USAR
TEAM, ANAFS DRC TEAM, do CBV de Alcabideche, da
Delegação da Amadora da CVP, do CB do Mindelo (Cabo
Verde) e do GIPS-GNR. Os trabalhos decorreram de forma
especial, no sentido de se diminuírem custos, o que
permitiu baixar os valores de propina graças à recepção e
assistência do GIPS-GNR e do seu Comandante e da
intervenção da ULA ANAFS no fornecimento da
alimentação.

DOAÇÕES
A ANAFS tem vindo a lançar um apelo generalizado de apoio aos seus projectos e operações, nem sempre respondido com
empenhamento dentro e fora da Associação, mas em que o Delegado Distrital de Leiria da ANAFS se tem pautado pela diferença, ao
tentar e por vezes encontrar, os apoios financeiros para as suas realizações, onde desde já são referências elogiosas a FUNDAÇÃO
DA CAIXA AGRICOLA DE LEIRIA e a PLASTIDOM, que permitiram subsidiar a aquisição de uma tenda de 26m2 para a
ANAFS URO e de dois geradores de 1 KWA para a ANAFS EOC TEAM.
A ANAFS espera que estes exemplos tragam os seus frutos interna e externamente.

25º CURSO ELEMENTAR USAR (Busca e Salvamento Urbano) – 9 de Março
CORPO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ALCABIDECHE
10º CURSO BÁSICO DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA ADAPTADO À SAÚDE – 8 de Março
COIMBRA
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