Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias

Maio 2013

MOÇÃO APROVADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
Exmo. Senhor
Presidente da Direção da ANAFS
Junto remeto a Vexa, a Moção sobre a ANAFS aprovada na 2ª Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal de
29.04.13.
Com os melhores cumprimentos,
Rita Domingos
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA – SECRETARIADO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
“MOÇÃO
A ANAFS (Associação Nacional dos Alistados das Formações Sanitárias) é uma Organização não
Governamental de Cooperação para o Desenvolvimento, sem fins lucrativos, com o estatuto de pessoa
colectiva de utilidade pública, desde 5 de Maio de 2009, que tem como objecto estatutário, a intervenção no
âmbito cívico/cultural, na consagração e divulgação de áreas directamente relacionadas com os socorros, no
seu sentido mais lato, designadamente Protecção Civil e Saúde.
Neste âmbito, iniciou a 16DEZ11 uma acção de apoio às populações mais isoladas, desfavorecidas e
vulneráveis do Concelho de Grândola, numa faixa do interior que compreende a parte rural da Freguesia de
Grândola e a Freguesia de Azinheira de Barros, coberta na totalidade, numa Operação que recebeu o nome de
“Operação Aconchego”, que já vai ter a sua nona edição no mês de Maio.
Estas intervenções incidiram especialmente na área dos cuidados básicos de saúde (rastreios de pressão
arterial, glicemia, colesterol e ensino para a saúde) bem como na eventual resolução de situações de
declarado desequilíbrio social, psíquico e físico e também na recuperação de equipamentos familiares e
sociais, na distribuição de roupas, de mobílias, de alimentos não perecíveis, brinquedos às crianças e ainda
na sensibilização para situações de protecção e socorro.
Das equipas operacionais que actuaram no terreno fizeram parte médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos
de emergência médica, logísticos, pessoal de manutenção, engenheiros, sapadores e técnicos de
transmissões, num total de cerca 90 elementos que prestaram mais de 1600 horas de trabalho voluntário e
benévolo.
Nesta Operação foram percorridos mais de 9000 km com as viaturas da ANAFS bem como as postas à
disposição por alguns dos seus sócios.
As oito etapas da Operação Aconchego foram suportadas pela Conta de Emergência da ANAFS e parcas
doações e contribuições dos sócios e de alguns dos seus familiares e amigos.
Esta acção da ANAFS que contou com o apoio de várias entidades de onde se destacam a Associação 25 de
Abril – Delegação do Alentejo, a Câmara Municipal de Grândola, a Junta de Freguesia de Grândola e a Junta
de Freguesia de Azinheira de Barros é já uma referência para as populações atingidas. Populações que
encontraram na ANAFS um apoio, que suprime de certa forma os sucessivos esvaziamentos e degradação do
Centro de Saúde de Grândola.
Face ao exposto e tendo em conta que este apoio da ANAFS não substitui a função e obrigação do Estado,
que consigna na sua Lei Fundamental ou seja na Constituição da República, o direito à saúde como um bem
inalienável, deve merecer por parte desta Assembleia uma atenção especial e um registo enaltecedor, sendo a
ANAFS e todos os seus voluntários da organização merecedores de reconhecimento, agradecimento e de um
público louvor por esta Assembleia
Recomenda-se ainda ao Executivo Camarário e às Autoridades de Saúde do Concelho que aproveitem a
experiência adquirida e os dados recolhidos, para em estreita interacção e colaboração darem nesta área,
uma melhor e mais eficaz, assistência aos Grandolenses mais isolados e carenciados.
Aprovada por maioria com quatro votos favoráveis das bancadas do PS, CDU e PSD e uma abstenção do PS.
Paços do Conselho, 29 de abril de 2013.
O Presidente da Assembleia Municipal
António Chaínho

Sede ANAFS: Rua Arnaldo Assis Pacheco Lote 2 Loja A. 1750-000 Lisboa - Tel. 917177676 Email: anafsnacional@gmail.com/anafsformacao@gmail.com
SITE: www.anafs.com

VIII COLÓQUIO “Os Direitos Humanos na
Ordem do dia……”
Em 14 de Maio realizou-se na Assembleia da República o VIII
COLÓQUIO sobre “Os Direitos Humanos na Ordem do Dia”, tendo
como sub-tema - POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA AGENDA
POLITICA EXTERNA E COOPERAÇÃO PÓS 2015.
Convidada para estar presente, a ANAFS fez-se representar pelo seu
Presidente do Conselho de Fundadores Capitão José da Costa-Pereira.
Dentro do programa previamente estabelecido, em que intervieram
diversas entidades, destacaram-se as intervenções, entre outras, de:
Deputada Heloísa Apolónia, Deputado Luís Fazenda e Professor
Doutor Adriano Moreira.

SEGURANÇA E DEFESA
Realizou-se no dia 14 de Maio, no Palácio da Ordem de Malta (antiga
Cooperativa Militar) um almoço-debate, organizado pela revista
“Segurança e Defesa” e de que foi orador o Major-General Victor
Rodrigues Viana , Presidente do IDN.
O Orador brindou-nos com uma excelente palestra onde aproveitando a
publicação do novo Conceito Estratégico de Segurança e Defesa e
referindo entre outros assuntos, a importância em se alargar o conceito
para o âmbito da SEGURANÇA NACIONAL, composta pelos pilares
da Defesa Nacional, da Segurança Interna e da Segurança Civil ,
referindo-se nesta última à vertente do planeamento e protecção civil.
O almoço-debate foi acompanhado pelos Presidentes da Assembleia
Geral da Direcção da ANAFS.

EXERCÍCIO “BoO-ANAFS 2013”
Ao se ter escolhido o território de ARRUDA DOS VINHOS para cenário
do Exercício Ibérico “ANAFS-GREM 2013” a realizar em 04, 05 e
06OUT13, importava reconhecerem-se e testarem-se as áreas e
equipamentos colocados à nossa disposição pela Câmara Municipal de
Arruda dos Vinhos e pelo seu SMPC. Assim, sucedeu a 10ABR13 com
uma visita a possíveis locais de manobra e de apoio logístico e como
tecnicamente se exige, iniciámos o teste de equipamentos, pela área
logística, com a montagem de uma BoO para, por um lado continuar a
rotinar os elementos da DRC nos procedimentos a utilizar na criação
de uma estrutura daquele tipo e desta forma diversificar os locais de
recepção de forças projectadas e por outro, utilizar alguns
equipamentos camarários de apoio logístico, tendo em vista a
execução do “ANAFS-GREM 2013”.
Em paralelo, foi considerado de boa prática executar o 5º CEGCD,
aproveitando o espaço da BoO para trabalho prático dos formandos e
as instalações do Centro de Formação para as aulas teóricas, o que
repita-se antecipará o que vier a suceder em Outubro durante o
Exercício Ibérico 2013.
Em conclusão, com a existência de área disponibilizada pela Câmara
Municipal da Arruda dos Vinhos, através do Coordenador do SMPC,
realizámos um exercício versando a montagem de uma BoO,
permitindo que os formandos do 5º CEGCD habitassem e convivessem
durante as refeições num espaço organizado para situações de
emergência. O Curso contou com a participação de 10 formandos e
teve a sua nova apresentação, tendo em vista a futura execução do 1º
CCGCD.

TORNEIO DISTRITAL DO FUTEBOL DE RUA 2013
O Gabinete de Lisboa Oriental da GEBALIS e a Associação CAIS,
organizaram um torneio de futebol de rua com várias equipas
participantes, num total de 181 inscritos. O evento realizou-se entre as
13:00 e as 18:00H, nos dias 19ABR13, 03MAI13 e 10MAI13 e
encerrando nesse dia, em cerimónia apropriada pelas 20:00H.
Dirigida pela Coordenadora de Assistências, em colaboração estreita
com a Adjunta de Planeamento de Projectos da ANAFS o torneio
recebeu a assistência de uma Brigada de 1ª Intervenção (B1ªI)
composta por três elementos qualificados que, apoiados por material e
equipamento de socorro apropriado, que garantiram a segurança dos
intervenientes.
O comportamento dos elementos da B1ªI recebeu referências muito
elogiosas dos organizadores o que determinou público louvor do
Presidente da ANAFS aos Sócios Carina Fernandes, Inês Melo e
Castro e Tiago Serra, todos da ANAFS USAR TEAM.

ASSINATURA DO PROTOCOLO ENTRE FEMMES INTERNATIONALES MURS BRÍSÉS E A ANAFS
No dia 9 de Maio a Presidente FIMB Bordeaux, Marie Elkine e o Presidente da ANAFS assinaram um protocolo de cooperação que
passou a unir as duas associações em objectivos de protecção de pessoas especialmente das mulheres e das crianças, finalidade
prioritária da acção daquela organização francesa.
Vidê www.fimb-asso.org
A convite do Comandante da Unidade de Intervenção da GNR, o Presidente da ANAFS assistiu à
Cerimónia Militar do 4º Aniversário daquela Unidade, que se realizou no Quartel do GIPS/GNR, no dia
21MAI13 e que foi presidida pelo Ministro da Administração Interna. As cerimónias decorreram com a
pompa e circunstância que o acto determinava, com a imposição de condecorações e outras de cariz
eminentemente castrense, tendo igualmente permitido aos convidados assistirem a demonstrações das
capacidades operacionais de excelência das diversas componentes daquela Unidade. A Unidade de
Intervenção da GNR organiza-se no escalão de Brigada, com sub-unidades operacionais de ordem
pública, de operações especiais, de inactivação de explosivos, de protecção e socorro e de cinotecnia e
tem como divisa “POR TODO O LADO; CÉLERES, SEMPRE FIRMES”

FORMAÇÃO
25º CURSO ELEMENTAR USAR(Urban Search and Rescue)
23 Junho de 2013 – CBV Alcabideche
5º CURSO COMPLEMENTAR USAR (Urban Search and Rescue)
21, 22 e 23 Junho de 2013 – CBV Alcabideche
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