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UM ANO DE ACTIVIDADE NA OPERAÇÃO “ACONCHEGO”
Nos dias 14 a 16 de Dezembro de 2012 e com a execução da sétima acção da Operação “ACONCHEGO”, completámos um ano
de intervenções humanitárias e de cidadania da ANAFS, apoiando populações isoladas, desfavorecidas e vulneráveis dos
Concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal, intervindo nas áreas saúde (rastreios de pressão arterial, glicemia, colesterol e
conselhos de vida saudável), psicossocial, de reabilitação de equipamentos, distribuição de alimentos não perecíveis, roupa e
brinquedos. As sete intervenções demonstraram a capacidade permanente e transversal da excelência de resposta às situações
que afligem as comunidades portuguesas e que representaram mais de 1200 intervenções, das quais 1084 na área da saúde.
Estas intervenções foram realizadas em centros de encontro seleccionados pelas autoridades locais para o efeito, desde
“vendas”, a antigas extensões de centros de saúde ou nos domicílios e em instituições que operam no terreno como a
Conferência Vicentina de Grândola, o Centro de Dia de Santa Margarida da Serra, a CERCI de Grândola e no Jardim de Infância
da Junta de Freguesia de Grândola. As intervenções foram possíveis graças a um esforço financeiro da própria ANAFS, através
da sua “conta de emergência”, de alguns dos seus Sócios e dos apoios recebidos de instituições como a APIS - Associação
Portuguesa de Instrutores de Socorrismo, a Tecnifar – Projecto SMS, a Roche Farmacêutica Química Lda, a Jerónimo Martins Empresa de distribuição e produtos de consumo, a Abott Portugal, a Associação 25 de Abril, a Câmara Municipal de
Grândola, a Junta de Freguesia de Grândola, o CBV de Grândola, a Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros, a
Associação dos Reformados de Canal Caveira, a Associação de Moradores de Canal Caveira, o Centro de Dia de
Azinheira dos Barros, a Associação dos Reformados do Lousal e a Associação da Aldeia de Rio de Moinhos.
Para se cumprir a missão, a ANAFS envolveu 80 Sócios, médicos, enfermeiros, psicólogos e outros técnicos de saúde,
engenheiros, sapadores oriundos das suas Unidades Operacionais, que prestaram mais de 1500 horas de trabalho voluntário e
benévolo, percorrendo as viaturas da ANAFS e de alguns dos seus Sócios mas de 9.000 Km.
Toda a operação foi suportada pela Conta de Emergência da ANAFS, que, apesar de algumas parcas, mas esforçadas doações e
contributos chega ao fim de 2012 completamente exangue. Tentámos dar visibilidade à operação e com isso garantir novos
reforços financeiros, convidando OCS e Parceiros a acompanharem-nos no dia 15DEZ12 na execução da “ACONCHEGO”,
lamentavelmente, não conseguindo sensibilizar os Editores, à excepção da LUSA e os Parceiros à excepção da Tecnifar. No ADN
da ANAFS e dos seus Sócios não está prevista a palavra desistir e certamente com o seu redobrado esforço, sensibilizando
outros para nos acompanharem nesta causa, permitirá voltar em 2013 aos Concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal com a
Operação “ACONCHEGO”, voltando a beneficiar, os que contribuam e intervenham, da imagem gratificante de rostos, que apesar
de cansados e doridos, se apresentam igualmente felizes por nos reencontrarem
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FORMAÇÃO
Na semana de 14 a 20 de Janeiro realizaram-se nas instalações
do Corpo de Bombeiros Voluntários da Agualva-Cacém o 7º
CCOS e o 27º CEOS. Os cursos contaram com uma frequência
de 14 elementos oriundos das unidades operacionais da ANAFS
(DRC, USAR, URO), do GIPS/GNR, da CVP (Setúbal) e do CBV
Agualva-Cacém e decorreu de forma muito participada e com
grande sentido técnico e operacional, revelado principalmente na
feitura dos diversos trabalhos de grupo dos dois cursos.
De referir que as apresentações do CCOS receberam
actualizações e desenvolvimentos curriculares tendentes à sua
articulação com o Curso Avançado de Operações de Socorro
(CAOS), o qual irá ser realizado a partir de Outubro, em Leiria,
completando-se assim a Pós-Graduação em Operações de
Socorro da responsabilidade da parceria ISLA/ANAFS.

A EUROPA TEM 6 MILHÕES DE EUROS PARA MINIMIZAR AS CONSEQUÊNCIAS DAS
CATÁSTROFES
Até 2013, a Comissão Europeia dispõe de fundos no valor de seis milhões de euros para a prevenção de riscos, como inundações, incêndios e
sismos, informou a euro deputada Maria do Céu Patrão Neves, na XV Conferência Mundial de Engenharia Sísmica, que se realizou
recentemente em Lisboa. A eurodeputada adiantou que se prevê um reforço desta verba para o próximo Quadro Comunitário de Apoio
2014-2020, sendo importante que Portugal reúna as condições necessárias para se candidatar a estes fundos, nomeadamente no que se
refere à mitigação dos impactos de um eventual sismo de forte intensidade.
É unânime na comunidade científica que Portugal vai voltar a sofrer um sismo de grandes dimensões, com um impacto económico
semelhante a um PIB. A sua ocorrência é imprevisível, pode ser amanhã ou daqui a décadas. As projecções do simulador do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil, alertam para a ocorrência de 17 mil a 27 mil mortos, quando esse evento se repetir. A moderna engenharia
sísmica dispõe de soluções para minorar significativamente os impactos de qualquer sismo, construindo edifícios e infra-estruturas capazes
de resistir aos sismos mais intensos. No entanto, em Portugal tem faltado vontade política de aproveitar as capacidades técnicas actuais. Já
em Itália, por exemplo, essa vontade materializou-se no Programa de redução do risco sísmico, financiado pelo Governo Italiano com mil
milhões de euros para os próximos sete anos.
(in CiênciaHoje)

Mestrado em Riscos e
Protecção Civil do ISEC
A convite da Presidente do Conselho de
Direcção do Instituto Superior de
Educação e Ciências, Professora
Doutora Cristina Ventura e do
Coordenador de Mestrados, a ANAFS,
representada pelo Sócio Paulo Gil
Martins esteve, no dia 25 Janeiro
presente na sessão de abertura da 3ª
Edição do Mestrado em Gestão
Autárquica, na vertente Riscos e
Protecção Civil, que teve lugar no
Campus do Lumiar.

Programa dos BIP/ZIP 2013
A ANAFS, representada pela Tesoureira
Patrícia Muñoz esteve presente no dia 26
de Fevereiro no Workshop de
Divulgação e Capacitação respeitante ao
arranque da edição do Programa dos
Bairros e Zonas de Intervenção
Prioritária de Lisboa. Informação
disponibilizada foi conhecido que o
Orçamento Municipal para 2013 prevê
uma verba de um milhão e meio de euros
para finalizar os projectos da edição de
2013, apresentados por parcerias locais
tendo em vista a melhoria dos bairros e
zonas incluídos na Carta dos BIP/ZIP

Quotização da ANAFS
De novo recordamos que, até 31 de
Janeiro, os Sócios poderão beneficiar
de uma redução apreciável na sua
quotização anual, em 12€. Igualmente,
poderão beneficiar de redução e de
pagamento parcelar, se assim o
desejarem, pagando uma primeira
fracção de 12 € até 15 de Janeiro e
uma segunda fracção, até 15 de Junho
de igualmente 12€. Lembramos a
necessidade de, para manter a
sanidade
da
tesouraria,
todos
realizarem
atempadamente
o
pagamento à ANAFS das suas quotas

Acidente Rodoviário com Autocarro no IC8
No dia 27 de Janeiro pelas 08:40 ocorreu um grave acidente rodoviário com um autocarro excursionista, no IC8 na localidade do
Carvalhal, na Sertã. A excursão era proveniente de Portalegre e dirigia-se a Vila da Feira, transportando 44 pessoas, de que resultaram
11 mortos e 33 feridos socorridos no local ou transportados para os hospitais da região. Trinta e seis entidades diferentes ocorreram ao
local representando 228 operacionais e 81 viaturas. Tal facto, não determinou que fosse visível desorganização no Teatro de Operações,
antes pelo contrário, verificando-se rigor na manutenção dos perímetros, das vias de acesso e de evacuação e na circunstância de, logo
que os trabalhos de socorro terminaram e deram lugar á desobstrução da via e remoção da viatura acidentada, os bombeiros
ordeiramente abandonaram o “spot” e entregaram a missão a outros especialistas.
Indubitavelmente que se notou desde a primeira hora, o rigor e alto sentido técnico e operacional do CODIS de Castelo Branco Rui
Esteves. A ANAFS esteve presente através da sua Delegada Distrital Sofia Richau.
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