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O MÊS DA PROTECÇÃO CIVIL
Desde há alguns anos, a ANAFS tem sido chamada a integrar, colaborando nos eventos comemorativos do “Dia Internacional da Protecção
Civil”, com a participação em Semanas de Protecção Civil e em acções de divulgação técnicas e científicas de protecção de pessoas e bens.
Assim sucedeu em 2018 com a participação na 7ª edição da “SEMANA DA PROTECÇÃO CIVIL”, organizada pelo SMPC de Cascais realizada
entre 26FEV18 e 04MAR18, no CascaiShopping e subordinada ao tema “PROTECÇÃO CIVIL PREVENTIVA” e onde o “Espaço ANAFS” integrou
a exposição estática de Agentes de Protecção Civil.
Em 10MAR18 participou na “10ª CONFERÊNCIA” de Protecção Civil de Ferreira do Zêzere, realizada nos Paços do Concelho e subordinada ao
tema “O RÍSCO SÍSMICO E A PROTECÇÃO CIVIL” e onde foram apresentados dois temas – MEDIDAS PARA PROJECÇÃO DE USAR TEAM –
pelo Coordenador da ANAFS USAR TEAM - SUMATRA 2004 – pelo Coordenador-chefe ANAFS.
O Delegado Distrital de Santarém da ANAFS participou na Sessão de Informação e Sensibilização sobre “SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE
MÁQUINAS AGRÍCOLAS” em 03MAR18, realizada no Salão da Filarmónica de Fazoeira, na Freguesia de Nossa Senhora do Pranto.

“SEGURANÇA, UM DEVER DE CIDADANIA”
O ISLA Leiria e a ANAFS, no âmbito da sua parceria, organizaram o Círculo de Palestras que tem o objectivo de dar a conhecer os riscos a que a
comunidade está sujeita e com a finalidade de esta fazer parte integrante da solução, a fim de minimizar os efeitos dos incidentes que afectam a
sociedade e aplicar as medidas de auto-protecção adequadas.
“População organizada e conhecedora dos riscos é um elemento extraordinariamente importante na resolução dos efeitos”.
Para tal, convidamos quatro oradores de excelência que irão brindar-nos com a sua sapiência trazendo os temas à discussão que constituem o
programa.
Assim, na Sala de Conferências do ISLA Leiria, no dia 9 de Março, pelas 18:30 hs, o Dr. Rogério Manuel Lucas Estrela Pinheiro, Presidente da
Assembleia-Geral da ANAFS e Consultor de Segurança, inaugurou o conjunto das Palestras com o tema “Segurança Rodoviária que Futuro?
O conjunto das actividades foram apresentadas pelo Director do ISLA Leiria Professor Doutor Acácio de Sousa e pelo Delegado Distrital de Leiria
da ANAFS Capitão Carlos Castanho, tendo o Palestrante sido apresentado pelo Capitão José Costa-Pereira, Presidente do Conselho de
Fundadores da ANAFS e escutado por numerosa assistência.
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ASSEMBLEIA GERAL DA ANAFS
No dia 25 de Março, em cumprimento da lei e de norma estatutária, reuniu-se ordinariamente a Assembleia Geral da ANAFS para que a
Direcção apresentasse o Relatório e Contas do Exercício de 2017. Depois de apresentado o Relatório do Conselho Fiscal a as su as propostas,
todos os documentos foram aprovados pelo plenário por unanimidade. Os documentos acima referidos estarão, como habitualmente, à
disposição dos Sócios que os queiram consultar na Sede Nacional da ANAFS.
O ano de 2017 representou o de maior actividade operacional desde a fundação da ANAFS, lamentavelmente motivado por um annus horribilis
de incêndios florestais e de carência hidrológica, que deixou o país em seca extrema ou crítica em grandes áreas do seu território, o que
determinou, uma natural sobrecarga de missões e operações humanitárias aos habituais Sócios mais disponíveis e voluntariosos, apesar de
com reflexos negativos em outras áreas de actividade, especialmente as formativas da ANAFS. Assim, realizou-se um CEOS (32º), na base da
Parceria celebrada com a Junta de Freguesia de Alcântara e voltando a não se realizar o nível complementar, o que continua a pôr em causa
a realização do CAOS em 2017 e com isso completarmos os três níveis para a Pós-Graduação/Especialização, a realizar no ISLA-Leiria. A
formação IDP efectuou um curso CEGCD (10º), aproveitando-se de novo a Parceria com a Junta de Freguesia de Alcântara. Nos CEUSAR,
realizámos unicamente um curso (30º) ainda com a Parceria da Junta de Freguesia de Alcântara e aproveitando as ruínas urbanas do Alvito.
Entretanto, não foi estranho o apoio e interesse demonstrado pelo nosso Sócio Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vizela para voltarmos a realizar um CCUSAR (7º). Voltámos à APL realizando um CLCI-e (10º) para os seus trabalhadores e efectuámos a
reciclagem de 9 membros das B1ªI daquela Administração Portuária.
Os Projectos igualmente sofrerem as vicissitudes anteriormente referidas, mas continuaram a receber o interesse do Parceiro Institucional Junta
de Freguesia de Alcântara. Assim, durante a celebração do Mês da Protecção Civil a ULPC Alcântara calendarizou-se para a EB/JI de SANTO
AMARO a execução dos “CINCO GESTOS DE SOCORRO”, onde se formaram 90 crianças e para a EB/JI RAÚL LINO onde 136 crianças foram
formadas. Durante o “Acampamento Jovem 2017” foi realizada uma acção para 11 crianças participantes no certame. Ainda durante as
actividades do Mês da Protecção Civil em Alcântara foi possível realizar acções do “1º GUIA DE EMERGÊNCIA”, que abrangeram 48 crianças
na EB/JI SANTO AMARO e 67 crianças da EB/JI RAÚL LINO .
No que toca aos exercícios, pelas razões anteriormente referidas, não cumprimos com o deliberado em Assembleia-Geral, realizando
unicamente quatro exercícios de campo (FTX), não tendo sido possível efectuar o Exercício Ibérico “ANAFS-GREM 2017, por falta de apoio da
Juntas de Freguesia de Oliveira do Hospital, na perspectiva de realizar uma acção de assistência real às comunidades atingidas pelos incêndios
florestais de Outubro de 2017.
Assim para além das oito edições da Operação “ACONCHEGO”, desde Junho de 2017 a ANAFS tem vindo a intervir, através das suas
Unidades Operacionais, no apoio principalmente das comunidades que mais intensamente foram afectadas pelo flagelo dos incêndios flores tais.
Ao contrário dos dias em que estes eclodiram ou daqueles que se seguiram, as populações atingidas vieram a receber, por veze s de forma
desordenada e desarticulada alguma atenção das autoridades e, principalmente da sociedade civil, no entanto, lamentavelmente logo que o
interesse mediático esmoreceu, também o auxílio e acompanhamento rarearam, ficando no terreno algumas poucas entidades e grupos de
voluntários benévolos, que teimaram em não abandonarem os seus concidadãos desgraçadamente sofredores pela incúria e incompet ência
daqueles que por eles deviam velar, a ANAFS permaneceu no “combate às cinzas”, respondendo de forma multidisciplinar às solicitações que
a miude vão chegando, graças ao empenhamento operacional de 48 voluntários benévolos das Unidades Operacionais da ANAFS, dos quais 3
oriundos do Parceiro ARRLx, que intervieram, desde 18JUN17 em 115 operações humanitárias distribuídas por 15 Concelhos.
Verificamos que, apesar de globalmente haver diminuição residual dos Sócios, todos os Distritos e Regiões estão representados , continuando a
excepção em Bragança, mesmo que alguns de forma absolutamente residual, caso de Aveiro, Beja, Castelo Branco, Guarda e Portalegre.
Diminuíram o número de Sócios em Setúbal, Viseu, Açores e Madeira, aumentaram no Brasil, Lisboa-Capital, Lisboa, Santarém e Vila Real e
mantivemos os mesmos números em Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Porto, Reino Unido, França e Viana do Castelo. Na Diáspora passámos a ter
uma representação na Suíça.
No que toca ao incumprimento estatutário, que representa a dívida, de novo aumentada, dos Sócios à sua Associação, orça actualmente em
28.580€.

DÁDIVAS - NIB - MONTEPIO 003603179910000989136

2

Sede: Rua Arnaldo Assis Pacheco Lote 2 Loja A. 1750-396 Lisboa – P O R T U G A L Tel. 917177676 – Tel/fax 216032115
Email: anafsnacional@gmail.com/anafsformacao@gmail.com Site : www.anafs.org
SITE: www.anafs.com

Unidade Curricular de Missões Humanitárias
4º Ano da Licenciatura de Enfermagem da ESSCVP
Entre os dias 02 e 07MAR18 a ANAFS, a convite da ESSCVP assumiu a responsabilidade da regência da Unidade Curricular de Missões
Humanitárias, integrada no 4º Ano da Licenciatura de Enfermagem, desenvolvendo os seguintes temas:
– As Catástrofes no Mundo e as Operações Humanitárias
Coordenador-chefe Manuel Velloso
– A Estrutura da Protecção Civil em Portugal
Coordenador Adjunto SEG USAR TEAM José Pedro Figueiredo
– Mecanismos Internacionais de Resposta à Catástrofe
Coordenador-chefe Manuel Velloso
– Conceitos Básicos de Medicina de Catástrofe
Coordenadora Adjunta URO Marinela Velloso
– Amputações e Desmembramentos
Adjunta de Coordenador MED USAR TEAM Ana Figueiredo
– Estudo de Caso – A Experiência de uma Refugiada
Coordenadora Adjunta URO Marinela Velloso
– Organização e Manutenção de um Campo de Deslocados
Coordenador DRC TEAM José Peres
– Preparação de Operações Internacionais
Coordenador USAR TEAM Murilo Lizardo
– Safety&Security
Coordenador Adjunto SEG USAR TEAM José Pedro Figueiredo
– Estudo de Caso – SUMATRA 2005
Coordenador-chefe Manuel Velloso

“Almoço Solidário da Festa do Queijo Serra da Estrela 2018”.
A convite do Presidente da Câmara Municipal de OLIVEIRA DO HOSPITAL, a ANAFS fez-se representar por uma equipa de quatro
elementos no “Almoço Solidário da Festa do Queijo Serra da Estrela 2018”.
A representação foi composta por quatro membros das Unidades Operacionais da ANAFS que actuaram naquele território em
Operações Humanitárias pós incêndios florestais de Outubro 2017, tendo o Coordenador Adjunto OPS ANAFS EOC TEAM sido
encarregue do comando e controlo da Força e representado pessoalmente o Presidente Nacional da ANAFS.
O evento pretendeu igualmente homenagear publicamente as Instituições e organismos que intervieram no Concelho de Oliveira do
Hospital e foi presidido por Sua Excelência o Presidente da República Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
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A Guerra da Síria
No âmbito da Académica Start - Universidade de Coimbra, no dia 21MAR18 realizou-se uma CONFERÊNCIA sobre o conflito da Síria,
contextos, dinâmicas, problemáticas, contando com o seguinte programa:
-1º Painel: "A moralidade da Guerra - o momento em que o mundo perdeu a noção" incluindo uma breve análise às políticas externas dos EUA
e da Rússia, enquanto actores fundamentais na dinâmica do conflito e na sua "perpetuação"/longa duração. Este painel decorreu no formato de
Mesa Redonda entre a Dra. Teresa Cravo e o Coronel Pereira da Silva e com moderação de um dos mentores do projecto da Académica Start
UC da DITS/UC.
-2º Painel: "Bombas sem Rosto, Rostos sem Vida" cujo objectivo seria abordar os Direitos Humanos em contexto de guerra, como podem ser
garantidos ou de que forma é que bombas e outros métodos recentemente utilizados violam certos Tratados Internacionais, explicando também
a questão do corredor de Goutha e das cinco horas de paz diárias (como funciona; como se concretiza na prática) e de que foi orador o Dr.
Francesco Marco Rima militar da OTAN / EUROFOR.
3º Painel: "Ajuda Humanitária em contexto de Guerra" - procurou desenvolver de uma forma clara o papel das ONG's enquanto modelo
empreendedor, que se internacionalizou, explicando qual a legitimidade destas organizações e quais os meios que utilizam para prestar ajuda
ou neste caso como se presta ajuda nacional; a oradora convidada foi a Professora Sofia José Santos que apresentou a "teoria", sendo a
"prática” apresentada pelo Tenente José Fernandes, Coordenador Adjunto OPS da ANAFS EOC TEAM.

Construção do Plano Estratégico da Polícia Municipal de Lisboa
No dia 26MAR18 o Comandante da Polícia Municipal de Lisboa convidou a ANAFS a participar no Grupo Focal que analisa e discute o
Plano Estratégico de Segurança para Lisboa.
A ANAFS fez-se representar pela Adjunta de Coordenador UIS.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde
A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde convidou a ANAFS a assistir à tomada de posse
dos novos Órgãos Sociais para o triénio 2018/2021, no dia 31 de Março de 2018, pelas 10h30, no Salão Nobre do Quartel Sede, em Vila
do Conde. Dos novos Órgãos Sociais faz parte, como Presidente do Conselho Fiscal desta Associação Humanitária, o Delegado
Distrital do Porto da ANAFS Manuel Fonseca.
A ANAFS e o seu Presidente foram representadas pelo Adjunto de Coordenador LIG da ANAFS USAR TEAM Rui Igreja Reis.

FORMAÇÃO
11º CURSO ELEMENTAR DE GESTÃO DE CAMPOS DE DESLOCADOS
21 e 22 de Abril de 2018 – BoOGra - ÁGUA DERRAMADA (Grândola)
Informações:
anafsformacao@gmail.com
Tel. 917177676 – 216032115
www.anafs.org
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