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O propósito do processo de revisão não foi
alterar as normas mínimas, nem alterar
completamente o Manual, mas sim actualizar
os indicadores qualitativos e quantitativos e
as notas de orientação, segundo seja
necessário, assim como melhorar a estrutura
geral e a coerência do texto.
Sem embargo, o processo de revisão revelou
que uma série de questões necessitavam
especial atenção e mudanças significativas.
Em consequência, a Carta Humanitária foi
completamente revista. Mudaram-se de
maneira significativa as normas comuns e
introduziu-se uma maior ênfase no que diz
respeito à protecção. Por ouro lado, os quatro
capítulos técnicos foram em certa medida
reestruturados.
Utilizou-se um processo de consulta intenso,
tal como aconteceu na versão anterior e
baseou-se no estabelecimento de um
consenso para as alterações que se fizeram.
Além de se ter produzido um manual
actualizado, o processo de revisão também
proporcionou valiosas oportunidades para
debate e a consultas dentro de cada sector.
Por
tanto,
significa
uma
importante
contribuição para a coerência global do sector
humanitário. Um grande número de pessoas
e organizações contribuíram para o processo
de revisão 2009-2010.
Podemos referir que houve várias mudanças,
onde se incluem uma série de questões
emergentes que fazem agora parte do
Manual, tais como, as transferências de
dinheiro; relações entre civis e militares e
recuperação rápida. Aumento e reforço das
questões transversais, nomeadamente o
impacto das mudanças climatéricas; a
redução do risco das catástrofes e as
questões psicossociais
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No que diz respeito a mudanças específicas,
estas incidiram no que é a Esfera; na Carta
Humanitária, com mudanças significativas; na
Protecção e finalmente nas Normas mínimas
comuns a todos os sectores.
A versão em inglês da edição 2011 do Manual
Esfera está disponível desde 14 de Abril de
2011. Sendo que as traduções em espanhol,
francês, árabe, russo e alemão estão disponíveis
a partir de 23 de Junho de 2011. Quaisquer
destes manuais podem ser descarregados
através
do
acesso
ao
sítio
www.sphereproject.org.

Parceria ANAFS /TECNIFAR
Quis o momento que fosse uma das privilegiadas a integrar a Acção SMS – Solidariedade Médica e Social desenvolvida em
parceria com a ANAFS – Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias que foi levada a efeito nos dias 17 e 18 de
Novembro de 2011, em Peniche.
Contemplou esta acção rastreios de avaliação de tensão arterial, de glicemia, de colesterol, cálculo IMC, sensibilizações
antitabágicas, avaliações nutricionais, sessões de sensibilização para a higiene geral e os “5 Gestos de Socorro” tendo beneficiado
cerca de 400 crianças com idades entre os 6 e 9 anos.
A Leonor Mousinho e a Catarina Alves do staff da SMS – Tecnifar para além da sua juventude e energia, souberam aproveitar o
DOM que receberam para, à sua volta, envolverem todo o grupo numa onda de alegria, generosidade e AMOR. Para além dos
elementos que integraram
Ao grupo da S M S - Finalistas de Enfermagem, Enfermeiras, Técnicos de Cardiopneumologia e Dietistas - juntou-se pela primeira
vez a parceira ANAFS – Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias.
A população destinatária desta acção, o agrupamento de escolas de Peniche, recebeu-nos e recebeu a acção com muita abertura
e interesse. Nem a chuva que se fez sentir com alguma intensidade, impossibilitando os alunos da Escola nº 5 de se deslocarem
ao Ginásio da EBI para a acção de formação dos “5 gestos de socorro”, conseguiu anular os objectivos da equipa da SMS/ANAFS.
Lá estava a Leonor Mousinho da SMS ao volante da sua carrinha de 9 lugares para nos transportar até á referida escola, onde,
apesar de um espaço mais reduzido, esses alunos não ficaram privados da formação dos “5 Gestos de Socorro”.
Pela satisfação dos professores, pela alegria com que as crianças se manifestaram, pelo sentir de dever cumprido deste grupo de
Voluntários e Voluntárias da SMS e da ANAFS, a acção FOI UM SUCESSO !!!!!!!!!!!!!!!!!.
Digam lá se quando cada um deixa a sua Quintinha e segue de mão dada com o outro, pelo melhor de cada um, não é MAIS
FELIZ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maria Elisa Peres/Chefe da ULA ANAFS

ANTÓNIO RICHAU
No dia 12 de Janeiro o Sócio 366E
ANTÓNIO
JOÃO
BRANCO
RICHAU,
deixou
de
forma
inesperada e dolorosa, a sua
Família, os seus Amigos, a ANAFS
e a sua unidade ANAFS DRC
TEAM.
O António era um permanente e
referenciado
Homem
da
emergência
e
da
acção
humanitária, com uma
brilhantíssima folha de serviços como Bombeiro
Voluntário sendo Chefe do Quadro de honra do CBV
de Belas e actualmente Sapador da ANAFS DRC
TEAM.
A todos deixou a tristeza da partida, mas a certeza,
que ao nos anteceder, irá ocupar lugar de relevo nas
Hostes Celestiais que servem o Senhor.
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SIMULACRO NA APL
No seguimento da formação realizada na APL pela ANAFS e pelo
parceiro APIS, realizou-se no dia 17 de Janeiro um simulacro com a
evacuação total do edifício da Estação Marítima de Alcântara. A acção
que contou com a acção da Brigada de 1ª Intervenção no combate a
um foco de incêndio, da Brigada de Socorristas no socorro a uma
vítima politraumatizada e à evacuação ordenada do edifício, decorreu
com ordem e disciplina, permitindo que os formados pusessem em
prática os ensinamentos recolhidos nas diferentes fazes e áreas de
formação.
O exercício determinou a utilização de máquinas de fumos e de um
manequim de treino, que aumentaram a realidade da acção, a qual foi
sempre acompanhada por três técnicos da ANAFS e um da APIS.

OPERAÇÃO “ACONCHEGO II”
Tal como tínhamos prometido aos nossos concidadãos menos
favorecidos em algumas comunidades do Concelho de Grândola e
enquanto os nossos recursos financeiros suportem, para além do limite
que já atingimos na Conta de Emergência, voltámos em 20, 21 e 22 de
Janeiro às comunidades de Canal Caveira, Água Derramada, Cilha do
Pascoal, Cadoços, Mosqueirões, Azinheira de Barros, Lousal e Viso
A acção desenvolveu-se como habitualmente, acompanhando e
monitorizando situações detectadas na visita de 16 a 20 de Dezembro
de 2011 e despistando novas. A circunstância de termos contado com
o precioso apoio da JERÓNIMO MARTINS – Empresa de Distribuição
de Produtos de Consumo, permitiu alargar a acção com a distribuição
de géneros alimentares não perecíveis, os quais vieram a beneficiar
individualmente as populações assistidas, bem como as IPSS que
actuam nas freguesias de Santa Margarida da Serra, Azinheira de
Barros e Grândola. Para o efeito, foi criada uma Base de Apoio
Logístico em Canal Caveira de onde se passaram a desenvolver as
vias de distribuição, com o permanente apoio da Junta de Freguesia de
Grândola.
Igualmente, durante esta fase da operação, foi possível alargar o
despiste psicológico às populações assistidas, assim como confirmar
algumas das patologias anteriormente detectadas. Todas estas
informações serão atempadamente passadas às autoridades de saúde.
No total voltámos a acompanhar 88 pessoas já assistidas em
Dezembro de 2011 e recebemos 62 novos casos.
Mais uma vez, recordamos a todos, que estas acções, só poderão
continuar se houver reconhecimento para as mesmas e contributos
para a sua continuidade.
A situação de crise que todos vivemos, não explica a letargia na
resposta aos nossos apelos constante para apoio à nossa Conta de
Emergência, recordando que os quantitativos pedidos não afectarão os
orçamentos familiares ou pessoais, mas ajudarão, quando em número,
a Operação”ACONCHEGO”
1 fita de avaliação – 0,59€
1 lanceta – 0,09€
1 litro de gasóleo – 1,45€

