Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias

O ACAMPAMENTO JOVEM 2015

Com a existência de uma área disponibilizada pela Câmara Municipal de
Arruda dos Vinhos, com o apoio do União Recreativa e Desportiva de Arranhó
(URDA) e da Junta de Freguesia de Arranhó realizámos o já habitual
“ACAMPAMENTO JOVEM”, com características semelhantes aos efectuados
desde 2011, mas continuando a introduzir novas actividades para jovens
familiares de Sócios da ANAFS e dos seus Parceiros, que habitaram e
conviveram, de 08 a 12JUL15, no espaço de uma BoO, montada para o efeito
e voltando à confecção da “SLOW FOOD”, recordando alguma formação e
conhecimentos anteriormente divulgadas, caso dos “5 GESTOS DE
SOCORRO”, “GESTOS DE URGÊNCIA”, “MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO
RISCO SÍSMO-TERRAMOTO”, LCI-Extintores, “MOVIMENTAÇÃO DE
VÍTIMAS”, “TELECOMUNICAÇÕES” e “ORIENTAÇÃO”. Ponto alto da edição
deste ano foi sem dúvida a acção que a Câmara Municipal de Arruda dos
Vinhos nos proporcionou, ao organizar uma visita brilhantemente guiada por
Técnicos Superiores da autarquia, a algumas instalações militares das “Linhas
de Torres Vedras”, as linhas de defesa de Lisboa, construídas entre 1810 e
1811, para fazerem frente às Invasões Napoleónicas, bem como ao respectivo
Centro de Interpretação Histórica, equipamento de extremo interesse na
divulgação daquela época atribulada de Portugal.
De forma mais lúdica realizámos um pequeno torneio de “futsal”, que apesar de
empenhadamente jogado, esteve sujeito ao baixo número de inscritos no
evento deste ano, mas onde pela primeira vez contámos com a participação de
jovens do Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade.
Como vem sendo hábito e todos nos empenhamos para que assim aconteça, a
alegria e boa disposição vivida no acampamento nunca afectaram, antes pelo
contrário, a disciplina e o comportamento cívico de todos os participantes.

Julho 2015

No âmbito das relações de entendimento e por convite da Junta de Freguesia de Ronfe, a ANAFS, através da sua Delegação Distrital de Braga
montou na “Feira Medieval de Ronfe”, uma tenda de divulgação das suas actividades e de eventual assistência aos participantes no evento.
Com base nesta solicitação, a partir do dia 102100JUL15 até 121900JUL15 a ANAFS assumiu o encargo de montar e guarnecer um espaço de
divulgação de actividades e contacto com a população da freguesia e visitantes que se deslocassem à feira, bem como assisti-los, sempre que a
isso fossem solicitados.

[Escreva uma citação do documento ou o resumo de um ponto interessante. Pode
posicionar a caixa de texto em qualquer ponto do documento. Utilize o separador
Ferramentas da Caixa de Texto para alterar a formatação da caixa de texto do excerto.]

Realizou-se a XXV edição da Operação “ACONCHEGO”. Entre 23 e 26JUL15 a ANAFS, reforçada por elementos do GIPS/GNR, que mais uma
vez complementaram a informação da auto-protecção das populações para os incêndios florestais e para a segurança dos mais idosos,
executou mais uma acção humanitária nos Concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal, que na circunstância foi acompanhada por uma
presença, através de elementos da UIS, na “Feira da Serra”, realizada em Santa Margarida da Serra e que serviu, para além dos objectivos de
divulgação e informação, fosse possível a angariação de fundos, tão importantes para a manutenção das operações humanitárias programadas
e já efectuadas pela ANAFS.

OS MEIOS AÉREOS NO COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
No princípio do actual Século, graças ao empenhamento pessoal do Presidente do SNPC António Nunes e do General COFA Alvarenga Sousa
Santos foi possível recuperar nas OGMA um dos equipamentos do sistema MAFFS (MODULAR AIRBONE FIRE FIGHTING SYSTEM),
canibalizando outro dos existentes e operacionalizando a sua aplicação num dos HC130 da Força Aérea Portuguesa. Se os aspectos técnicos,
apesar de extremamente complicados, foram sempre ultrapassados pelos mecânicos das OGMA, não foram menos complexas as certificações
de tripulações para operarem o MAFFS a bordo de um HC130. Tudo se ultrapassou com voluntarismo profissional e este importante meio de
combate aéreo a incêndios florestais passou á situação operacional, recebendo, no entanto, o desinteresse daqueles que em última instância
poderiam reconhecer a importância do apoio à sua missão, os bombeiros e o desacordo interessado e militante do lobby dos “comerciantes” dos
meios aéreos.
Assim, o HC130 com o sistema MAFFS pode transportar água ou esta, com aditivos (molhantes e retardantes) e posteriormente lançar sobre as
zonas queimadas, fertilizantes. A aeronave pode ser reconvertida em cargueiro numa hora e quando em operações de combate aéreo leva
aproximadamente 5 minutos a ser abastecida com 13.358 L de água e 12.688 L de retardante/molhante. Conforme a opção operacional, assim
se utilizarão aditivos molhantes, aumentando o poder de penetração e a capacidade de espalhamento da água, orientados especialmente ao
“combate directo” ou retardantes, reduzindo a inflamabilidade dos materiais lenhosos. Os retardantes poderão ser de dois tipos, os de curta
duração e os de longa duração, os primeiros com uma vida activa de 30 minutos e os segundos com uma capacidade de criar uma barreira
química até 6 horas, permitindo desenvolverem-se faixas de contenção, essenciais aos combates “paralelo” e ao “indirecto”.
O País investiu verbas importantes na aquisição de dois equipamentos MAFFS, certificou tripulações da FAP na operacionalização do HC130
com aquele sistema, voltou a recuperar um dos equipamentos, quando o sistema se inoperacionalizou por falta de manutenção, voltou a
certificar tripulações, num esforço redobrado, quando aquelas se encontravam sujeitas a sobrecarga operacional pelo envolvimento da sua
Esquadra nos Balcãs e mesmo assim, o sistema MAFFS, não voltou a ser usado.
Será que não tem havido situações que determinassem o emprego do MAFFS!?
E o que sucedeu entretanto ao MAFFS!?
Ao longo dos últimos anos temos assistidos ao desbaratar de equipamentos e materiais importantes para as políticas operacionais do Sistema
Nacional de Protecção Civil, onde ao desaparecimento dos MAFFS se deverá de juntar o da EMATE, sem que nenhum responsável político se
mostre disponível para esclarecer ou mandar esclarecer.
MV

FORMAÇÃO
CURSO COMPLEMENTAR DE OPERAÇÕES DE SOCORRO
05 a 11 de Outubro de 2015 – CBV AGUALVA-CACÉM
CURSO ELEMENTAR DE OPERAÇÕES DE SOCORRO
09, 10 e 11 de Outubro de 2015 – CBV AGUALVA-CACÉM
CURSO COMPLEMENTAR DE USAR
25, 26 e 27 de Setembro de 2015 – CBV ALCABIDECHE
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