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27º ANIVERSÁRIO DA ANAFS
No dia 07 de Junho celebrou-se mais um aniversário da ANAFS, que na circunstância contou com uma série de cerimónias e actividades,
organizadas principalmente pelas Delegações Distritais e que puderam enriquecer a efeméride, sempre grata a quem vem labutando para
se cumprirem os objectivos e legados dos que a fundaram.
No dia 08 de Junho, com organização conjunta do Delegado Distrital de Leiria com o ISLA Leiria, nosso principal Parceiro pedagógico,
foi realizada a segunda palestra do ciclo subordinadas ao tema “Segurança, um dever de cidadania” e de que foi protagonista Mestre
António Nunes, Sócio Fundador da ANAFS e Presidente do OSCOT e titulada “Protecção Civil do Futuro”. O Palestrante, que foi
apresentado pelo Presidente da Assembleia Geral da ANAFS Dr. Rogério Pinheiro, desenvolveu, como é seu timbre, com maestria um
tema actual, retirando qualquer mediatismo, irrealidade e oportunidade a grandes alterações no figurino e estrutura no Sistema Nacional
de Protecção Civil, reafirmando com a insistência de quem reconhecidamente conhece o tema, que mais do que mudar, há que cumprir a
Lei de Bases, lamentavelmente tão arredada durante os últimos nefastos acontecimentos que atingiram Portugal.

No dia 09 de Junho a Delegação Distrital do Porto levou a efeito uma sessão comemorativa no Salão Nobre da Junta da União das
Freguesias de Mosteiró e Vilar, em que se deu realce à intervenção da ANAFS durante os Incêndios Florestais de 2017, onde, entre outros
testemunhos, foi possível ouvir o Dr. José Vieira, Médico Veterinário da Equipa K9 da ANAFS USAR TEAM, relatando a participação da
Equipa de Médicos Veterinários da ANAFS na prestação de cuidados de emergência a inúmeros animais atingidos pelo flagelo do fogo.
Entretanto e como vem sendo hábito, alguns dos mais presentes Sócios voltaram a reunir-se em Jantar solidário e de saudade, onde o
Presidente Manuel Velloso recordou na altura:
“Hoje duas efemérides se deverão festejar, uma de nível nacional e histórica para humanidade, outra ainda de nível nacional, de car iz
associativo e humanitário.
A primeira tratou-se da assinatura do Tratado de TORDESILHAS em 1494, que irá mais uma vez mostrar a gesta lusa, ao permitir que
Portugal domine metade do mundo descoberto ou a descobrir.
A outra, ainda demonstrativa da gesta lusa, é sem dúvida a fundação da ANAFS, que em 26 anos consegue passar de uma associaçã o
lúdica e reivindicativa, para uma estrutura de características intervencionista, com capacidades de resposta organizada em missões e
operações humanitárias.
Tudo foi feito e muito tem sido, à custa única e simplesmente daqueles que abraçaram esta causa e só eles podem e devem estar de
parabéns.”

AJUDE A ANAFS A CUMPRIR OS SEUS OBJECTIVOS
HUMANITÁRIOS, CONTRIBUINDO COM O SEU DONATIVO OU
COM A SUA PRESTAÇÃO VOLUNTÀRIA E BENÉVOLA
IBAN: PT50 0036 0317 99100009891 36
www.anafs.org
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“DIA DA CRIANÇA 2018”
A Junta de Freguesia de Santa Clara organizou através da Escolaridade da Comissão Social da Freguesia de Santa Clara o “DIA MUNDIAL
DA CRIANÇA”, que abrange as crianças de todos os estabelecimentos de ensino da Freguesia e que integrou diversas actividades planeadas
para o evento. Este realizou no dia 30MAI18 entre as 09:30 e as 17:00, tendo estado presentes aproximadamente 1200 crianças no Jardim do
Campo das Amoreiras em Santa Clara.
Na circunstância a Junta de Freguesia de Santa Clara solicitou à ANAFS uma Brigada de 1ª Intervenção para assistência aos participantes do
evento e a apresentação de actividades lúdico-pedagógicas no âmbito dos “Projectos ANAFS”.
Foi destacada uma Brigada de quatro elementos das Unidades Operacionais dirigidos pelo Secretário-geral ANAFS José Luís Mantas.

Femmes Internationales Murs Brisés
Actes Evénement Serment du 15 mars 2018
Numa bela Sala da Basílica de Toulouse-Bruguières acolheu no dia 15 de Março um acontecimento extraordinariamente relevante sobre o tema
das ligações entre as religiões de todo o Mundo para um Universo de PAZ – Le Serment de l´Humanité – assumiu a divulgação da sua
mensagem para um público numeroso e de reconhecida qualidade intelectual. Este pacto de aliança foi assumido desde já, por numerosas
, religiosas e laicas de muitos países.
personalidades
Depois de lhe ter sido presente o documento, Sua Santidade o Dalai-Lama apoiou oficialmente os nobres objectivos da FIMB por um Mundo
melhor e mais justo.
A ANAFS igual e logicamente se associa a esta importante e actual campanha da nossa Parceira FIMB, dando-lhe público realce.
Para mais informações consultar www.lesermentdelhumanite.org

2º ENCONTRO DAS AUTARQUIAS COM O SECTOR SOCIAL
No ISCAC – Coimbra Business School 18 de Maio realizou-se um importante evento para a
relação entre as Autarquias e as IPSS e ONG´s, onde daremos relevo a abordagem de dois temas:
- O Regulamento geral sobre a protecção dados e o seu impacto nas Autarquias
- A gestão do risco e os sistemas de informação do serviço social
A ANAFS esteve presente através do Delegado Distrital de Leiria Cap. Carlos Castanho de entre
uma assistência numerosa e interessada.
Lamentavelmente, nem sempre os conceitos aconselhados, como práticas correctas e justa, são
seguidos pelos Autarquias e a ANAFS é bem exemplo da falta de apoio às suas Operações e
Missões Humanitárias, matéria base dos seus objectivos e actividades.

O DIA DO ISLA LEIRIA
O Delegado Distrital de Leiria da ANAFS representou-a no dia 28MAI18, na cerimónia de mais um
aniversário do nosso Parceiro ISLA Leiria, tendo na circunstância acompanhado um excelente
momento de reflexão e debate sobre a Qualificação das Pessoas e o Desenvolvimento das Regiões,
tendo sido de relevante interesse por aquela Instituição de Ensino Superior e para todos os
participantes e assistentes e mais uma vez demonstrativo da excelência de organização que a
caracteriza.
A expectativa de futuras colaborações no âmbito da formação e em outras a que as duas
Instituições venham a ser chamadas a colaborar, continua a augurar um futuro promissor e de
invulgar interesse e oportunidade para esta já antiga e presente Parceria.

FORMAÇÃO
33º CURSO ELEMENTAR DE OPERAÇÕES DE SOCORRO
27, 28 e 29 de Julho de 2018 – Sede Nacional da ANAFS – LISBOA
III CURSO COMPLEMENTAR DE GESTÃO DE CAMPOS DE DESLOCADOS
20, 21, 22 e 23 de Setembro de 2018 – BoOGra – Água Derramada - GRÂNDOLA

Informações:
anafsformacao@gmail.com
Tel. 917177676 – 216032115
www.anafs.org
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“Segurança Europeia”
O IDN editou o n.º 38 da Coleção Atena, intitulado “Segurança Europeia”, coordenado por Vítor
Rodrigues Viana e Isabel Ferreira Nunes.
Este livro avalia o estado da arte sobre conceitos, desafios, políticas, instituições, instrumentos
da política externa e parcerias estratégicas no contexto da segurança europeia na última
década, examinando o seu atual estado de desenvolvimento e tendências futuras no quadro da
União Europeia.
Os capítulos, escritos no período compreendido entre junho de 2016 e junho de 2017 adotam
uma perspetiva interdisciplinar, versando sobre domínios de análise específicos no que respeita
ao desempenho internacional e da governação da União Europeia, da gestão de crises e da
defesa europeia, dos princípios e instrumentos, da gestão dos desafios no plano da segurança e
das relações de parceria com outros atores internacionais, no quadro das organizações e dos
estados.
No plano metodológico e analítico, os dezassete ensaios que compõem o presente volume
investigam quatro níveis de análise: o nível do desempenho internacional da União Europeia, os
instrumentos de política externa, os desafios e a interdependência securitária e modalidades
específicas de coordenação e cooperação da União Europeia.
Índice
408 Páginas
ISBN 978-972-9393-40-2
PVP: 22 euros
Nota – A ANAFS aconselha vivamente a leitura desta obra

OMS apresenta em Portugal Plano de Ação Mundial para a Promoção da Atividade Física
06-06-2018
Ligação para linha editorial aqui
FacebookTwitterGoogle+
Siga-nos em

Portugal foi o país escolhido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o lançamento do Plano de Ação Mundial para a Promo ção da
Atividade Física 2018-2030. A iniciativa, que decorreu dia 4 de junho, na Cidade do Futebol, em Oeiras, dá orientações claras aos países para
promoverem, numa lógica intersectorial e de saúde em todas as políticas, a atividade física junto das populações, nomeadament e através da
criação de ambientes seguros e acessíveis, para pessoas de todas as idades.
“Pessoas Mais Ativas para um Mundo Mais Saudável” é o mote escolhido pela OMS para este Plano de Ação Mundial que mostra como os
países podem reduzir a inatividade física em adultos e adolescentes em 15% até 2030. O documento recomenda um conjunto de 20 áreas
políticas que, combinadas, visam criar sociedades mais ativas através da melhoria dos ambientes e das oportunidades, para pessoas de todas
as idades e capacidades poderem fazer mais caminhadas, ciclismo, desporto, recreação ativa, dança e diversão.
“Ser ativo é fundamental para a saúde. Mas no mundo moderno, está a tornar-se cada vez mais um desafio, em grande parte porque as
nossas cidades e comunidades não são projetadas da forma mais correta”, explicou Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS.
“Não é preciso ser um atleta profissional para escolher ser ativo. Subir as escadas em vez do elevador faz a diferença. Ou caminhar ou usar a
bicicleta em vez de conduzir até a padaria mais próxima. São as escolhas que fazemos todos os dias que podem manter-nos saudáveis. Os
líderes devem ajudar a facilitar essas escolhas”, concluiu.
No âmbito do lançamento do Plano de Ação Mundial da OMS, foi também apresentada, dia 4 de junho, a nova campanha nacional de
promoção da atividade física e assinado um protocolo de promoção de hábitos de vida saudáveis, com cerca de quatro dezenas de municípios.
Os protocolos assinados têm como objeto enquadrar a colaboração das autarquias na operacionalização, ao nível municipal, da E stratégia
Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, da Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física e dos vários projetos
enquadráveis nas estratégias referidas, implementados pelas ARS, através da rede de serviços de saúde pública.

See more at: NEWSLETTER INSA Nº 275

II JORNADAS DA ÁGUA
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, através da Unidade de Água e Solo do seu Departamento de Saúde Ambiental, promoveu,
a 18MAI18, nas suas instalações em Lisboa, as II Jornadas da Água subordinadas ao tema “Recursos hídricos, que futuro?”.
O evento teve como objectivos propiciar a aproximação entre as várias instituições e parceiros com responsabilidades na gestão e controlo da
qualidade da água nas suas diversas utilizações, assim como motivar os prof issionais da área para o debate sobre o desenvolvimento de
planos de acção, medidas implementadas ou previstas no âmbito da prevenção de doenças de origem hídrica.
“Desafios na avaliação do estado das massas de água superficial”, Gestão e valorização dos recursos hidrominerais”, “Recursos hídricos,
biofilmes e saúde” e “Impacto das alterações climáticas na estrutura e dinâmica das comunidades fitoplânctónicas de água doce” são alguns
dos temas que foram abordados nas jornadas.
O Coordenador MAN ANAFS Eng, António Pacheco foi um dos participantes nestas jornadas

FAUL do PS
A pedido da Drª Susana Amador Presidente do Departamento da Federação das Mulheres Socialistas, o Presidente e Coordenador-chefe
ANAFS, no dia 16JUN18 realizou uma sessão de esclarecimento sobre a importância de um Sistema de Protecção Civil na garantia da
segurança civil e na preparação para uma sociedade resiliente.
A assistência numerosa, mostrou-se sempre interessada e participativa e estamos convictos que, especialmente os que apresentavam
responsabilidades autárquicas, saíram certamente mais esclarecidos para melhorarem as suas prestações junto das suas comunidades.
A ANAFS gostaria que o exemplo dado agora pelo DfMS pudesse ser replicado por outros Partidos e estruturas políticas.
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“Asia-Pacific INSARAG exercise 2018”
No seguimento da participação da ANAFS no CPX da série SISMEX – 2018 (inundações atingindo o Reino Unido) UK Simex Series realizado
no dia 15MAI18, jogando com os centros de crises (CC) integrados no GCCN, a partir de 11MAI18, o ERSS/OCHA voltou a convidar a ANAFS
para novo WebEx, desta feita afectando as Philippines e referido como Asia-Pacific INSARAG Exercise-2018 e da responsabilidade
operacional da ASEAN Regional INSARAG.
O WebEx teve de novo como focal point o Adjunto de Coordenador LIG ANAFS USAR TEAM que manteve uma ligação permanente com
GCCN, a partir de 250800JUN18, para controlo de ligação e posteriormente jogando nos dias 26 e 27JUN18.
A coordenação da participação nacional esteve a cargo do Coordenador-chefe, apoiando-se nos elementos escolhidos do staff da ANAFS EOC
TEAM (Coordenador MAN, Coordenador Adjunto TRMS e Coordenadora Adjunta VM), do comando da ANAFS DRC TEAM e do comando da
ANAFS USAR TEAM os quais mantiveram ligação electrónica permanente a partir de 260800JUN18 respondendo às diversas solicitações
operacionais e apoiando-se igualmente nos respectivos “staff´s”.
O teatro de operações foi as Filipinas e o cenário um sismo de 7.2 EAR, a uma profundidade de 7,0 Km, com epicentro a 15 Km a leste de
Manila, tendo o GCCN solicitado a intervenção dos diversos CC dos participantes convidados (estruturas ou organizações representando 20
países, 3 ONG Internacionais, a Comissão Europeia e 4 Agências UN), para em CPX, procurarem as soluções para os problemas
apresentados, especialmente aqueles que foram registados nos períodos de intervenção dos CC, partir de 260800JUN18 e de 270800JUN18 e
apresentados no Virtual OSOCC (VO).
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