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INTRODUÇÃO
A ANAFS iniciou em 16DEZ11 uma acção de apoio às populações mais isoladas,
desfavorecidas e vulneráveis, do Concelho de Grândola, numa faixa do interior que
compreende a Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra e a Freguesia de
Azinheira dos Barros e que em meados de 2012 foi alargada ao Concelho de Alcácer
do Sal, à Aldeia de Rio de Moinhos da Freguesia de Torrão e em 2017 foi também
estendida à aldeia de S. Romão.
Com base nos resultados observados no terreno foram planeadas, em articulação
com as autoridades autárquicas e de saúde, outras acções de continuidade para os
anos

seguintes.

Esta

iniciativa

tomou

o

nome

de

código

-

"OPERAÇÃO

ACONCHEGO".
Durante o ano de 2017 realizaram-se oito Operações, a saber:

De 03 a 05 de Fevereiro;
De 07 a 09 de Abril;
De 26 a 28 de Maio;
De 07 a 09 de Julho;
De 08 a 10 de Setembro;
De 03 a 05 de Novembro;
De 15 a 17 de Dezembro.
Estas intervenções incidiram especialmente na área dos cuidados básicos de saúde
(rastreios de pressão arterial, glicemia, colesterol, triglicéridos e ensino para a
saúde), com o poio especial da TECNIFAR e do seu programa SMS, passando- se
igualmente a incluir, graças à colaboração da Associação

Portuguesa

de

Cardiopeumotologistas, de rastreios espirométricos, bem como na eventual
resolução de situações de declarado desequilíbrio social, psíquico e físico e também,
na distribuição de roupas, de mobílias, de alimentos não pereciveis, de brinquedos às
crianças e ainda na sensibilização para situações de protecção e socorro, caso de
medidas de auto-protecção, onde foram incluídas as medidas de prevenção contra o
risco de incêndio rural e florestal, com a colaboração do GIPS/GNR e de acções de
medicina veterinária preventiva, realizadas através da Equipa K9 da ANAFS USAR
TEAM ; de referir ainda, o importante trabalho desenvolvido junto dos ex-militares
portugueses nos apoios às suas pretensões sociais e de saúde, com a colaboração
técnica da Delegação do Alentejo da A25A.
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COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO

A ANAFS EOC TEAM - Emergency Operatonis Coordinatios Team (C3) - estrutura
que reúne em si o comando, o controlo e as comunicações, dirigiu e controlou o
desenrolar das operações no terreno, pertencendo, desde a primeira hora, a
coordenação técnica da Operação à ANAFS DRC TEAM.
EQUIPAS OPERACIONAIS NO TERRENO

Os 103 operacionais da ANAFS empenhados nestas acções são oriundos das
seguintes Unidades:
ANAFS USAR TEAM - Urban Search and Rescue Team (SAR);
ANAFS DRC TEAM - Displacement Response and Coordination Team;
ANAFS URO - Unidade de Reserva Operacional;
ANAFS UIS - Unidade de Intervenção Social;
ANAFS ULA - Unidade de Logistica Alimentar;
E o próprio Delegado Distrital de Setúbal da ANAFS.
Das equipas operacionais fizeram parte médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos
de emergência médica, logísticos, pessoal de manutenção, engenheiros, sapadores e
técnicos de transmissões. Colaboraram ainda 6 elementos provenientes do
GIPS/GNR e 8 da Associação de Radioamadores de Lisboa (ARLX).
Foram prestadas 1.223 intervenções na área da saúde incluindo acções psicossociais,
e 14 na área do recovery perfazendo um total de 5.785 horas de trabalho
operacional voluntario e benévolo.
As viaturas da ANAFS bem como as postas à disposição por alguns dos seus Sócios
percorreram 18.350 Km, aos quais se deveriam adicionar os Km percorridos pelas
viaturas do GIPS-GNR e da ARLX integradas no dispositivo da Operação. Os custos
com o combustivel foram minorados devido à doação de gasóleo pela Câmara
Municipal de Grândola o que ajudou a suprir algumas dificuldades de tesouraria da
Associação.
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As oito acções da Operação Aconchego foram suportadas pela Conta de Emergência
da ANAFS e por parcas doações, contribuições dos sócios e de alguns dos seus
familiares e amigos, para além do subsídio permanente da Fundação AGEAS – Agir
com o Coração e do apoio imprescindível em géneros da Jerónimo Martins,
Empresa de Distribuição de Productos de Consumo e da Farmácia Gaspar Pote
que apoiou com algum do material consumivel .
De referir que a operacionalização das acções vêm a assentar numa profícua
parceria com a Junta de Freguesia de Grândola e de Santa Margarida da Serra,
que suporta grande parte do apoio logístico alimentar, conjuntamente com algumas
comunidades locais, libertando os elementos da ANAFS para as suas funções
operacionais.

OPERACIONALIZAÇÃO NO TERRENO

A planificação operacional no terreno resume-se à constituição de 2, 3 ou 4 equipas
formadas por pessoal de saúde ou sapadores apoiados pelo pessoal das restantes
áreas técnicas. Cada equipa integra 3 a 5 elementos, conforme o aglomerado
populacional ou a operação a executar, sendo distribuída no terreno de acordo com
o plano previamente elaborado.
Os locais de funcionamento destas brigadas tinham a particularidade de serem os
definidos pela população ou autoridades locais daí, a sua heterogeneidade e
singularidade,

englobando desde escolas,

associações de apoio comunitário,

paragens de autocarro, ar livre e até tabernas (vendas) foram locais de trabalho, já
que representavam os locais habituais de reunião da população.
Em 2016 decidiu o executivo da Câmara Municipal de Grândola dar novo destino às
instalações da Base de Operações (BoOGra) que a ANAFS ocupava em Santa
Margarida da Serra. Assim, foi esta deslocalizada para Água Derramada, para as
instalações do extinto Racho Folclórico local e recuperadas para apoio à Operação
Aconchego contudo, em Outubro de 2017, iniciou a Câmara Municipal de Grândola
obras de alteração do layout destas instalações com o intuíto de as melhorar. Esta
situação fez com que a BoO não pudesse ser utilizada desde esta data pelas equipas
ANAFS deslocadas, tendo então ficado aboletadas, provisóriamente, na Pensão Fim
do Mundo em Grândola.
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PÚBLICO-ALVO

As zonas de intervenção da OPERAÇÃO ACONCHEGO
foram no Concelho de Grândola, na Freguesia de
Grândola e Santa Margarida da Serra nos lugares de
Santa Margarida da Serra, Vizo, Mosqueirões, Trancão,
Cadoços, Silha do Pascoal, Água Derramada, Paragem
Nova, Bairro do Isaías, Aldeia do Pico, Breijinho d'Água,
Muda, Aldeia do Futuro e Aldeia da Justa.
No Concelho de Alcácer do Sal foram abrangidas as
povoações de Rio de Moinhos e de São Romão, na
Freguesia do Torrão.

DADOS DEMOGRÁFICOS

Par uma melhor caracterização da população alvo
vejamos alguns dados demográficos (Fonte:

INE - Censos

2011).

A Freguesia de Grândola compõe-se de 4.395
famílias, destas 2.659 são compostas por uma ou
duas pessoas.
O número de residentes é de 10.657 dos quais 5.163 são do género masculino e
5.494 do género feminino.
Santa Margarida da Serra, agora integrada no território da Freguesia de Grândola,
tem 177 habitantes - 94 homens e 83 mulheres - constituindo 87 famílias das quais
68 são compostas por 1 ou 2 pessoas. Dos 177 habitantes 64 têm idade superior a
65 anos, sendo que 31 são homens e 33 são mulheres.
A Freguesia do Torrão tem 2.295 habitantes dos quais 1.093 (48%) são do género
masculino e 1.202 (52%) Ssão do género feminino; 694 pessoas (30,2%) são maiores
de 65 anos, sendo que 281 pessoas são do género masculino (40%) e 413 pessoas do
género feminino (60%). Encontramos ainda 26 pessoas com idade igual ou superior a
76 anos - 11 homens e 15 mulheres.
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No caso da Aldeia de Rio de Moinhos, trata-se de uma
€comunidade de características únicas, determinada
pela miscigenação rácica com emigração proveniente
de África.

BENS DISTRIBUÍDOS E SEUS BENEFICIÁRIOS

Das cerca de duas toneladas de alimentos
não perecíveis doados pela JERÓNIMO
MARTINS, Empresa de Distribuição de
Productos de Consumo; das roupas usadas,
dos brinquedos, das mobílias, doados por
Sócios e Parceiros, seus familiares e amigos
bem como a recuperação de alguns equipamentos sociais e familiares (recovery)
efectuada pelas equipas de manutenção e sapadores da ANAFS foram beneficiadas
as 424 pessoas, sendo 176 do género masculino e 248 do género feminino.
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CONCLUSÃO
Do ensino feito para a mudança de atitudes no que concerne à alimentação saudável,
não descurando as condicionantes económicas, ao exercício físico e à regularidade
da toma dos medicamentos, conduziu a uma melhoria dos valores observados, razão
que nos motiva a continuar estas acções. Igualmente a divulgação e apoio na
implementação de medidas de auto-protecção junto das comunidades tem tido bons
resultados, incluindo as intervenções na área da saúde mental, através da Equipa de
Psicólogos da ANAFS e de Medicina Veterinária, através da Equipa K9 da ANAFS
USAR TEAM.
Uma

situação

inopinada

foi-nos

colocada

em

consequencia dos fogos havidos neste concelho e
concomitantemente

com

as

condições

metereológicas vividas no país ; pastagens ardidas e
seca levaram à escacez de alimentos para o gado. A
falta

de

nomeadamente

apoio
do

das

entidades

Ministério

da

oficiais,
Agricultura

puseram em perigo uma exploração pecuária de cerca de 1.500 ovelhas. Esta
situação chegou ao conhecimento da ANAFS que de imediato desencadeou uma
cadeia de solidariedade que envolveu não só a
população nacional mas também alguns elementos da
comunidade

internacional,

nomeadamente

da

Alemanha. De salientar a colaboração do Clube NC
de Portugal que nos apoiou com um donativo e a
colaboração de elementos seus no aleitamento das
crias.
O apoio da Unidade Veterinária da ANAFS foi de importância vital para a
recuperação de alguns dos animais que foram internados no Hospital Veterinário
VetCentral e aí recuperados.
O apoio da ANAFS para além da presença assídua
dos seus voluntários para se inteirarem da evolução
da situação ainda disponibilizaram alimentação para
os animais, nomeadamente fardos de feno (160),
rações para os cães, cavalos e ovelhas (60 sacas de
ração),

leite

(50

pacotes)

para

desdobrar

alimentar de urgência as crias (cerca de 250).

e
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No que se refere aos Órgãos de Comunicação Social quer imprensa escrita, rádio ou
televisão voltámos a não conseguir sensibilizar os editores apesar dos press release
que lhes disponibilizámos.
Lamentamos esta situação, pois ela poderia motivar a sociedade civil, na sua
generalidade e em especial nos centros de implantação da ANAFS, bem como
contribuir para o fortalecimento das Organizações Não Governamentais junto das
populações e assim, poderem mais facilmente serem divulgadas as suas intervenções
nas comunidades e melhor entendidas e apoiadas as suas acções.

RESULTADOS DA OPERAÇÃO ACONCHEGO EM 2016
No quadro abaixo poderemos ver as 1.223 assistências feitas pela ANAFS, na área
da saúde, nas diversas localidades dos concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal,
que contemplaram 464 pessoas das quais 48 de 1ª vez.

Das 464 pessoas assistidas, 183 (39%) são do género masculino e 281 (61%) do
género feminino.
A este universo foram avaliadas 1.765 pressões arteriais, 1.125 glicemias, 410
colesterolemias, 6 triglicerídos e 1.256 SpO2 (pressão parcial de oxigénio no
sangue).
Abaixo podemos comparar os atendimentos em saúde desde Dez 2012 até Dez 2017.

Referência especial para as 18 acções de recovery, onde onze delas representaram
escoramentos de habitações detoriadas e onde os seus habitantes se mostravam
incapazes de as recuperar.
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Lisboa, 06 Janeiro de 2017
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