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OPERAÇÃO FÁTIMA 2017
A celebração do Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima e inerentemente a visita de Sua Santidade o Papa Francisco a
Portugal fez com que um grande número de peregrinos se deslocassem e se concentrassem no Santuário de Fátima no dia 12 e na noite de 12
para 13 de Maio e nesse dia, utilizando nos dias antecedentes os denominados Caminhos de Fátima para chegarem e assistirem às cerimónias.
Por solicitação do SMPCO - Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém, sendo a Autarquia Parceira da ANAFS, o Presidente da Direcção
deliberou a participação dos meios operacionais existentes, com o fim de prestar apoio na coordenação, logística e assistência aos peregrinos, na
localidade de Caxarias.
Foram disponibilizados dois espaços pela Câmara Municipal de Ourém, onde foram montadas duas estruturas de Acolhimento e Urgência Médica
respectivamente no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Caxarias e guarnecida pela ANAFS USAR TEAM e outra no Centro Paroquial de
Caxarias e guarnecida pela ANAFS DRC TEAM. Na primeira das instalações foi igualmente montada uma estrutura de APOIO com Transmissões,
geridas e guarnecida por elementos da ARRLx, Manutenção, Logística, Confecção de Alimentação e Apoio técnico, para além de um PCO que
mantinha a articulação entre os dois pontos de assistência e a oficial de ligação do SMPCO.
A operação decorreu durante nos dias 09 a 12MAI17, envolveu 23 elementos dos quais 5 oriundos da ARRLx e que foram transportados em seis
viaturas das quais uma da ARRLx. Tendo sido assistidos 51 peregrinos.
A Operação contou com o apoio da TECNIFAR e da JERÓNIMO MARTINS, Empresa de Distribuição de Produtos de Consumo, SA.
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140º Aniversário da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela
No dia 14MAI17 realizaram-se as cerimónias solenes de celebração dos 140 anos da REAL ASSOCIAÇÂO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIZELA, a que nos liga uma permanente, profícua e sempre disponível parceria.
Na circunstância a ANAFS fez-se representar por uma delegação composta pelo Presidente Nacional, Coordenador MAN, Coordenador
Adjunto OPS ANAFS EOC TEAM e Coordenador Adjunto SEG ANAFS USAR TEAM, que foram portadores em nome da ANAFS, de uma
placa alusiva à efeméride.
A Sessão Solene foi presidida por Sexa o Secretário de Estado da Administração Interna, a que se seguiram imposição de
condecorações, promoções de elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários, um desfile apeado das forças em parada, um desfile
rodoviário de meios operacionais e de um almoço de confraternização.

Projecto “Faz-te em Santa Clara”
A ANAFS, no âmbito da sua participação no Grupo de
Emergência Social da Freguesia de Santa Clara, entregou ao
Centro Social Paroquial Charneca-Galinheiras um donativo
composto de 20 caixas de cereais (de 300g) e 20 pacotes de
,
esparguete (500g).
Este donativo constitui uma preciosa ajuda para a implementação
da atividade Despensa do Bairro do projeto” Faz-te em Santa
Clara”.

XI Sessão Pública do Grupo Comunitário da
Alta de Lisboa
A Adjunta de Coordenador UIS representou a ANAFS na XI Sessão
Pública do Grupo Comunitário da ALTA DE LISBOA, subordinado ao
tema “Missão imPossível: uma comunidade segura” e onde se
abordou, conjunctamente com outros actores a partilha de boas práticas
e respostas inovadoras aos desafios actuais para a segurança a nível
local.

O FORAL MANUELINO-ARRUDA DOS VINHOS
A Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos comemora os “500 Anos” da atribuição do FORAL à Vila de Arruda dos Vinhos por D. MANUEL I
em 1517. As comemorações reunem um conjunto de eventos que se iniciaram em Janeiro e que se prolongarão até ao final do ano.
No dia 06MAI17 o evento intitulou-se “CHAMADA GERAL” e para além de desenvolver acções de rádio-amadorismo, a cargo do Parceiro ARRLx
e integra igualmente informação para o desenvolvimento global, para o qual a ANAFS foi convidada e compareceu com o “ESPAÇO ANAFS”,
devidamente guarnecido por elementos da ANAFS USAR TEAM.
Carta de Foral ou Foral foi um documento real utilizado em Portugal, que visava estabelecer um Concelho e regular a sua administração,
deveres e privilégios. A palavra "foral" deriva da palavra portuguesa "foro", que por sua vez provém da latina "forum".
Os Forais foram concedidos entre os séculos XII e XVI. Eram a base da fundação do município e, desse modo, o acontecimento mais
importante da história da vila ou da cidade. Era determinante para assegurar as condições de fixação e prosperidade da comunidade, assim
como o aumento da área cultivada, pela concessão de maiores liberdades e privilégios aos seus habitantes.
O Foral tornava um concelho livre do controlo feudal, transferindo o poder para um concelho de vizinhos (concelho), com a sua própria autonomia
municipal. Por conseguinte, a população ficava direta e exclusivamente sob o domínio e jurisdição da Coroa, excluindo o senhor feudal da
hierarquia
do
poder.
O Foral garantia terras públicas para o uso da comunidade, regulava impostos, pedágios e multas e estabelecia direitos de proteção e deveres
militares dentro do serviço real.
- See more at: http://www.cm-arruda.pt/foral-ou-forais#sthash.4JswHuxM.dpuf
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“EMERGÊNCIA SAÚDE-2017”
Com a necessidade de rotinar e melhorar a utilização dos meios existentes na ANAFS e no seguimento do que tem sido feito, o CoordenadorChefe determinou a realização de um exercício/treino, reunindo Técnicos de Saúde das Equipas Médicas, pertencentes ao PMA da ANAFS
USAR TEAM, à USB da ANAFS DRC TEAM e os elementos de saúde destacados nas unidades de manobra, bem como de outros elementos
responsáveis pelo apoio de logística e de manutenção das Unidades Operacionais da ANAFS, tendo em vista a Operação “FÁTIMA 2017” e o
Exercício “MODEX URBAN SEARCH AND RESCUE 2017”;
Assim, tentou-se melhorar a capacidade de, através da utilização daquelas das duas sub-unidades de saúde, montar um CME (Centro Médico de
Evacuação) e prepara-las para uma manobra isolada, permitindo a sua diversificação na área da saúde de emergência da ANAFS;
Tal facto determinou que no dia 07MAI17 se realizasse o reconhecimento e melhoria das cargas, apoiado na intervenção da Logística e de
Manutenção das Unidades Operacionais da ANAFS.

Grupo de Segurança das Galinheiras e Ameixoeira
Acção de Prevenção e Segurança na Comunidade
No dia 17MAI17 na Sede da PROSAUDESC realizou-se uma acção de sensibilização e esclarecimento securitário da comunidade
residente no território das Galinheiras e da Ameixoeira, onde intervieram a Equipa de Policiamento Comunitário da Polícia Municipal de
Lisboa, da Equipa Policiamento de Proximidade da PSP e a ANAFS, através da intervenção do Coordenador Adjunto SEG da ANAFS
USAR TEAM que na oportunidade apresentou “Conselhos de Segurança” importantes para a vida das comunidades, já que “a
segurança é da responsabilidade de todos nós”.

“1ª Demonstração Temática de Segurança e
Protecção Civil da Lourinhã”
A Câmara Municipal da Lourinhã, através do seu Serviço Municipal de Proteção
Civil, convidou a ANAFS a estar presente e participar (expondo meios, valências
e/ou apresentado meios de sensibilização e informação) na 1ª Demonstração
Temática de Segurança e Protecção Civil da Lourinhã.
No dia 28MAI17 data do evento, que se pertende em sintonia com as
Comemorações do Dia Mundial da Criança e a Feira Saloia, que decorre nos
arruamentos da Lourinhãã, teve como público-alvo as crianças em idade escolar e
tem como finalidade dar a conhecer as diversas forças, entidades e organizações
que actuam em caso de catástrofe.
A ANAFS apresentou-se com o “ESPAÇO ANAFS”, guarnecido pela ANAFS DRC
TEAM, tendo divulgado os objectivos da Associação e as suas capacidades
técnico-operacionais em caso de resposta a situações de grave desastre e
catástrofe.

Operação “ACONCHEGO”
Realizou-se a XXXVIII edição da Operação “ACONCHEGO” que nos moldes habituais vem apoiando as populações mais isoladas e
desfavorecidas dos Concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal. Com a criação pelo Coordenador MED ANAFS Carlos Torres de uma Norma
de Instrução (NI/001/MED/EOC/2017) intitulada “Breves Notas de Apoio aos Rastreios”, passaram-se a normalizar os procedimentos em
operações assistenciais. Este documento poderá ser enviado informaticamente a quem o venha a solicitar para anafs.eoc.team@gmail.com .
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Instituto Ricardo Jorge volta a ativar Sistema de Monitorização e Vigilância ÍCARO

09-05-2017
O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, através do seu Departamento de Epidemiologia, ativou o Sistema de Monitorização e
Vigilância ÍCARO, um instrumento de observação no âmbito do qual se estuda o efeito de fatores climáticos na saúde humana. Es te
sistema é ativado todos os anos, entre maio e setembro, emitindo diariamente um índice de alerta que é disponibilizado às autoridades de
saúde.
Os relatórios diários do Índice Alerta Ícaro são divulgados apenas a um grupo restrito de pessoas, com responsabili dades na decisão e
prestação de cuidados à população. Sempre que as previsões da temperatura e o valor do Índice Alerta Ícaro o aconselharem, é transmitida
uma recomendação de alerta de onda de calor.
O Sistema ÍCARO começou a ser desenvolvido em 1999, em parceria com o Instituto de Meteorologia e conta com a participação da
Direção-Geral da Saúde e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, fazendo parte integrante, desde 2004, do Plano de Contingência par a
Temperaturas Extremas Adversas, agora incluído na plataforma Saúde Sazonal e designado “Plano Verão e Saúde”. Genericamente um
Índice Alerta Ícaro é uma medida numérica do risco potencial que as temperaturas ambientais elevadas têm para a saúde da população.

- See more at: http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-volta-a-ativarsistema-de-monitorizacao-e-vigilancia-icaro/#sthash.08tWSXBD.dpuf
FORMAÇÃO
11º CURSO ELEMENTAR DE GESTÃO DE CAMPOS DE DESLOCADOS
30 de Junho e 01 de Julho de 2017 – Real Clube de Campo D. Carlos I – CASCAIS
Este Curso funcionará em paralelo com o “ACAMPAMENTO JOVEM 2017” que, como já vem sendo hábito desde de 2011, voltamos a
realizar uma acção de características semelhantes às anteriormente efectuadas, recebendo alguns dos jovens familiares dos nossos Sócios
e Parceiros, co-habitando com eles, em ambiente de emergência, durante alguns dias.
Assim, este ano de 28JUN17 a 02JUL17, utilizando as instalações do Real Clube de Campo D. Carlos I em CASCAIS, continuaremos a
introduzir algumas actividades formativas para a criação de uma postura resiliente neste núcleo de jovens. Isto é, iremos recebe-los e
fazendo-os viver connosco, os jovens, nossos e vossos familiares, num espaço preparado para o efeito, sujeitando-os às condicionantes de
uma vida em situação de pós-emergência. Durante a permanência na Base de Operações (BoO) criada para o efeito, desenvolveremos
formação, em alguns casos recordando conhecimentos e medidas de auto-protecção já divulgadas nas edições anteriores, caso dos
“CINCO GESTOS DE SOCORRO”, “O CAMINHO DA SEGURANÇA”, “MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO RISCO SÍSMO-TERRAMOTO”,
“LUTA CONTRA INCÊNDIOS”, “MOVIMENTAÇÃO DE VÍTIMAS” e desenvolvendo outras actividades da vida do Campo, como seja
montarem as suas próprias tendas, confeccionarem uma refeição saudável e tradicional (slow food), assistirem a outras missões das nossas
unidades (utilização de cães de catástrofe, telecomunicações, orientação) e, finalmente disciplinarem colectivamente os compo rtamentos
numa situação de emergência. Tentaremos igualmente desenvolver outras acções de características mais lúdicas, como seja fazerem
pequenas lembranças com material reciclado e fortuito ou uma introdução ao ténis. Como vem sendo hábito e com o apoio da Câmara
Municipal de Cascais, levaremos os participantes a uma visita guiada ao Centro Histórico de Cascais e ao Museu do Mar Rei D. Carlos I.

32º CURSO ELEMENTAR DE OPERAÇÕES DE SOCORRO
21, 22 e 23 de Julho de 2017 – Sede Nacional da ANAFS - LISBOA

Informações:
anafsformacao@gmail.com
Tel. 917177676 – 216032115
www.anafs.org

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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