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Com a chegada do formado 1000 dos Cursos da
ANAFS valerá a pena fazer uma pequena resenha do
cômputo geral da formação que a ANAFS e a UNISLA,
detentora dos estabelecimentos de ensino superior
ISLA, vem realizando, nos moldes actuais e que se
reporta desde 2004, altura em que realizámos o 1º
CURSO ELEMENTAR DE OPERAÇÕES DE
SOCORRO.
CURSO DE OPERAÇÕES DE SOCORRO
Formação orientada ao conhecimento das estruturas, ferramentas e mecanismos de
resposta a situações de grave emergência, quer nacionais, quer internacionais
Está dividida em três níveis subsidiários:
Elementar (CEOS)

- carga horária – 18,30 horas
- nº de cursos efectuados – 25*
- nº de habilitados – 314
- Curso especial para enfermeiros (21)

CURSO CUIDAR O BEBÉ NO 1º ANO DE VIDA
Fornece aos cuidadadores de bebés
(pais, avós, educadores, etc.) os
conhecimentos
e
ferramentas
necessárias para acompanharem o
crescimento e desenvolvimento normal
durante o primeiro ano de vida

- carga horária – 6 horas
- nº de cursos efectuados – 1
- nº de habilitados – 9

CURSO PRIMEIROS SOCORROS PEDIÁTRICOS
Formação orientada à resolução de
situações
de
urgência
e
de
manutenção de vida em lactentes e
crianças (Em colaboração com a APIS
Associação
Portuguesa
de
Instrutores de Primeiros Socorros)

- carga horária – 32 horas
- nº de cursos efectuados – 1
- nº de habilitados - 11

CURSO GESTÃO DE CAMPOS DE DESLOCADOS
Formação de técnicos de diversas áreas de socorro, orientados a acompanhar e a
gerir equipamentos de apoio a deslocados
Está dividido em três níveis subsidiários

Complementar (CCOS)

- carga horária – 53,30 horas
- nº de cursos efectuados – 6
- nº de habilitados – 55

elementar

- carga horária - 16 horas
- nº de curso efectuados – 3
- nº de habilitados – 44

Avançado (CAOS)

- carga horária – 123 horas
- em implementação

complementar

- carga horária – 24 horas
- em implementação

avançado

- carga horária – 32 horas
- em implementação

O conjunto dos três níveis, representam uma
pós-graduação
ou
especialização
em
Operações de Socorro, em que o último nível é
efectuado no ISLA Leiria.
CURSO DE BUSCA E SALVAMENTO URBANO (USAR)
Formação orientada à divulgação e treino de técnicas de busca e salvamento urbano
(urban search and rescue), dentro das orientações do INSARAG (International Search
and Rescue Advisor Group – OCHA - UN) e respondendo essencialmente às
necessidades das equipas de primeira intervenção.
Elementar (CEUSAR)
-carga horária – 8,30 horas
-nº de cursos efectuados – 21*
-nº de habilitados – 324
* 1 curso especial para o SMPC CASCAIS (25)
Complementar (CCUSAR)

- carga horária – 24 horas
- nº de cursos efectuados – 4
- nº de habilitados - 41

Avançado (CAUSAR)

-carga horária – 40 horas
-em implementação

CURSO BÁSICO DE LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA
ADAPTADO À SAÚDE
Fornece aos técnicos de saúde e a
todos os socorristas em geral, quer
em procedimentos de rotina, quer
em situações de emergência a
capacidade de comunicarem através
da língua gestual portuguesa com
pessoas com deficiência auditiva
profunda.

- carga horária – 8 horas
- nº de cursos efectuados – 6
- nº de habilitados – 53

CURSO BÁSICO CUIDADOS AO IDOSO
Fornece, especialmente à sociedade civil,
os conhecimentos generalistas e as
técnicas e ferramentas necessárias a
apoiar os idosos no seu envelhecimento
e a solucionarem situações de urgência e
de emergência que com eles ocorram.

- carga horária – 24 horas
- nº de cursos efectuados – 1
- nº de habilitados – 8
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CURSO ELEMENTAR DE PSICOTRAUMATOLOGIA
Formação orientada a técnicos de
saúde e a coordenadores de
intervenção nas áreas do socorro de
emergência

- carga horária – 8 horas
- nº de cursos efectuados – 1
- nº de habilitados – 50

CURSO DE LUTA CONTRA INCÊNDIOS - EXTINTORES
Formação orientada ao emprego
correcto
de
extintores,
especialmente para empresas e
organismos públicos

- carga horária – 4 horas
- nº de cursos efectuados – 4
- nº de habilitados – 40

CURSO DE BRIGADAS DE 1ª INTERVENÇÃO
Formação
orientada
para
a
organização
e
preparação
de
estruturas de resposta imediata em
situação de emergência

- carga horária – 24 horas
- nº de cursos efectuados – 3
- nº de habilitados - 39

Mestrado em Riscos e Protecção Civil
A convite do Doutor Rui Pedro Ângelo, Coordenador do
Mestrado em Riscos e Protecção Civil do ISEC, o
Presidente da ANAFS, no dia 18 de Maio e nas
instalações daquele estabelecimento de ensino superior,
apresentou aos alunos dos dois ciclos do mestrado, a
Associação, principalmente na sua acção operacional,
com relevo para o USAR e IDP.
A sessão de apresentação contou ainda com a presença
de alguns docentes que quiseram honrar a Associação e
o palestrante.

O Projecto “SMS” da TECNIFAR e a ANAFS

A Operação “ACONCHEGO”
Chegámos nos dias 25, 26 e 27 de Maio, com apoio
inestimável e por vezes muito esforçado de alguns, à 4ª
edição da operação “ACONCHEGO” que a ANAFS vem
realizando no Concelho de Grândola. Se por motivos
estritamente economicistas reduzimos o número de
elementos projectados (7), tal não representou a
diminuição de locais ou pessoas assistidas, com
aumento principalmente de novos casos a rastrear e a
assistir. Ao facto não é estranho a continuação do apoio
das populações locais e colaboração da JERÓNIMO
MARTINS, Empresa de Distribuição de Produtos de
Consumo, da ROCHE Farmacêutica Química, Lda. e do
Projecto “SMS” da TECNIFAR.

Na base do protocolo que liga a TECNIFAR à ANAFS
realizou-se no dia 31 de Maio a última acção operacional
de dois projectos que ligam as duas entidades, o
Projecto “SMS”, por parte da TECNIFAR e “5 GESTOS
DE SOCORRO” por parte da ANAFS, durante o presente
ano lectivo.
Esta acção que tem decorrido desde 29 de Fevereiro
para o Agrupamento Escolar da Atouguia da Baleia,
terminou com a intervenção para 38 meninos da Escola
do Casal da Vala e Lugar da Estrada, perfazendo um
total de 508 crianças abrangidas.
Uma palavra final para a Catarina Alves da TECNIFAR,
que com o seu extraordinário empenho e voluntarismo
tem sido um elemento essencial para o sucesso do
desenvolvimento operacional do protocolo TECNIFARANAFS.

“TOY” oú vá-t-il??

O TOY, que em Maio morreu, era o cão do Pierre Bansard, que alguns de nós bem conhecíamos e recordamos com simpatia. O TOY
era um pastor alemão corpulento que nos habituámos a ver sempre na companhia do Pierre e por vezes, da Françoise e de que,
apesar de não termos grandes referências das suas capacidades como cão de catástrofe, temo-las da sua afabilidade, beleza e
acima de tudo de dois engraçados episódios. Um passou-se durante uma estadia que o Pierre e a Françoise fizeram em minha casa
no Verão de 2009, onde numa noite, o TOY aproveitando a circunstância de ter encontrado o portão aberto, fugiu. Os seus donos, a
Patrícia, a Marinela e eu próprio tentámos nas redondezas procurá-lo, chegando a serem chamados “reforços da ANAFS para a
“busca” do canídeo, o qual foi encontrado pela sua dona, que bem o conhecia, salivando abundantemente, deitado à porta do talho
das Mercês. O outro episódio ocorreu durante a deslocação da representação da ANAFS a Ambleteuse em Abril de 2010 e, na
paragem em Paris, aproveitámos para deixar as nossas bagagens em casa do Pierre Bansard, das quais fazia parte um vultuoso
“carregamento” de croissants e outras iguarias semelhantes, que a Elisa Peres permanentemente adquire nas suas deslocações e
que foram motivo de grande incursão gastronómica do TOY, para grande vergonha do Pierre e grande alegria de toda a
representação da ANAFS.
O “Petit Bébé” vai certamente encontrar um novo “petisco” qualquer que seja o sítio onde esteja!!
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