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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO

 Parcerias estabelecidas

Caros Associados
Após cerca de um ano e meio da eleição da atual Direção que tenho a honra de
presidir, sentimos a necessidade de iniciar a publicação de uma newsletter que
facilite o contato entre sócios.
Este é o primeiro número da “APISnews”. Com ela queremos dar voz aos Sócios e
promover a interação entre todos.
A vida associativa requer diálogo entre os pares. A ausência de uma Sede que facilitasse o contato pessoal entre todos, terá que ser superada por este modelo, que
embora mais distante, vai permitir-nos comunicar.
Neste primeiro número da “APISnews”, tenho boas e más notícias para vos dar.
As boas notícias prendem-se com a própria atividade da Associação, que durante
os anos de 2011 e 2012, tem evidenciado uma vitalidade interessante, com o desenvolvimento de vários Cursos de Socorrismo, nas suas mais diferenciadas versões. As más notícias relacionam-se com a perda recente de um dos nossos sócios e membro da Direção. Como imaginam refiro-me ao António Madeira Júlio.
Um excelente instrutor que terá ensinado vezes sem conta aos seus alunos, os
sinais e sintomas caraterísticos do enfarte do miocárdio, desvalorizou o autodiagnóstico e acabou por nos deixar e privar-nos da sua agradável companhia.
A circunstância da edição deste primeiro número da “APISnews” coincidir com o
mês de Dezembro, leva-me a desejar a todos os Sócios e famílias, um Bom Natal
e um Ano Novo, tão bom quanto as atuais circunstâncias o permitam.

 Resolução da última
Assembleia geral sobre a quotização

Rogério Pinheiro

PARCERIAS ESTABELECIDAS
A APIS ao longo dos seus 32 anos de vida ,tem estabelecido várias parcerias com congéneres nacionais e internacionais no âmbito da partilha de materiais pedagógicos, no desenvolvimento de programas para o ensino de
socorrismo e na difusão do conhecimento de socorrismo.
Deste modo a actual Direção não só manteve as já existentes com a Association Nationale des Instructeurs et
Moniteurs de Secourisme,(França), ASB - Arbeiter-Samariter-Bund (Alemanhã), ANAFS, Instituto Superior das
Ciências da Saúde Egas Moniz, como estabeleceu durante o ano de 2012 novas parcerias.
Das novas parcerias estabelecidas uma delas foi com a REDE– Associação de Voluntários de Proteção Civil,
plataforma congregadora de voluntarios com competência em Proteção Civil..
A segunda parceria estabelecida foi com o Portal de Saúde & Bem Estar do MSN, projecto desenvolvido pela Microsoft e MSD, onde os temas são abordados por especialistas e direcionados ao publico em geral.
Nesta última parceria a APIS através do seu símbolo e ligação ao site, é colocada como parceira deste projecto.
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ACTIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2011 E 2012

CCS - Curso Complementar de Socorrismo
CELS - Curso Elementar de Socorrismo
CES - Curso Essencial de Socorrismo
CGU - Curso Gestos de Urgência

A APIS embora com 32 anos de existência, por circunstâncias diversas teve uns anos de estagnação.
No entanto no saldo destes 2 últimos anos de revitalização
merecida quer pela experiência acumulada dos seus sócios, quer pelo trabalho anteriormente desenvolvido, orgulha-se de ter formado cerca de 1.199 pessoas de diversas
áreas e em diversos níveis de formação.
A maioria da formação foi desenvolvida na área empresarial ao abrigo do cumprimento do Regime Juridico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho-Lei 102/2009.
De realçar a formação desenvolvida em parceria com o
Departamento de Responsabilidade Social Interna da Portugal Telecom a todos os colaboradores da instituição em
diversas capitais de Distrito de Portugal Continental.
De igual modo a APIS através dos seus formadores colaborou em contexto formativo com a Associação Empresarial
do Concelho de Sintra.

SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE TIRES

GESTOS DE
URGÊNCIA
PEDIÁTRICOS

Dando cumprimento aos Estatutos da APIS e por solicitação de uma voluntária do
Estabelecimento Prisional de Tires, que frequentou uma ação do Curso Gestos de
Urgência ao abrigo do protocolo de formação com a Portugal Telecom que se tem
vindo a realizar desde 2011, realizou-se no passado 21 de novembro, uma ação de
sensibilização sobre Gestos de Urgência Pediátricos às Educadoras de Infância e
Auxiliares da Creche/Infantário da referida instituição.
A ação teve a duração de 3 horas e abordou essencialmente os temas que habitualmente angustiam os cuidadores desta faixa etária, como a hipertermia, a convulsão
febril, a asfixia parcial por obstrução mecânica, a epistáxis, a paragem ventilatória e o
trauma crânio-encefálico.
Ainda no mesmo âmbito está prevista a realização de uma ação semelhante para as
reclusas/mães, que se estimam ser 50, no próximo mês de Janeiro.
Por convite feito à formadora responsável pela 1ª ação para prestar serviço de voluntariado no Estabelecimento Prisional de Tires, é intenção da Direção propor a colaboração voluntária dos seus sócios no âmbito dos seus estatutos a esta instituição.

QUOTIZAÇÃO— José Peres
Caros Consócios
Durante algum tempo a APIS esteve em estado de hibernação pelo que não teve vida associativa.
Como é do vosso conhecimento, em abril de 2011, a Direcção empossada retomou a dinamização dos Cursos de Formação de entre outras ações.
Esta inação teve entre outras consequências a não cobrança de quotas.
Os Estatutos da APIS, prevêem no Capítulo III, Artº 12º. a cobrança de uma quota, que por deliberação da
Assembleia Geral se aprovou indexar a 12% do ordenado mínimo nacional em vigor a 31 de Dezembro do
ano anterior, ou seja, para o ano de 2013 a quota anual será de 58 euros para sócios efetivos e de 29,10
euros para sócios auxiliares. Assim deliberou a Direção que a partir de janeiro do próximo ano se retomará
a cobrança das quotas aos seus associados.
Para efetivar a liquidação das quota s de 2013, poderá utilizar a transferência bancária para o NIB:
0033.0000.0000684360325 do Millenium BCP
Agradecemos a vossa melhor compreensão.
Um abraço a todos.

