“Siresp, S. A. é uma entidade consolidada no apoio à
comunidade”
A 1.ª edição do SIRESP Bootcamp, a decorrer nas ilhas açorianas de São Miguel e Terceira
desde segunda-feira e com mais de 100 participantes, incluiu hoje um seminário
dedicado às comunicações de emergência.
Representantes da indústria, da academia e da Comissão Europeia partilharam o que
está a ser feito nessa área, com demonstração de soluções e destacando as iniciativas já
realizadas pela empresa Siresp, S. A. nas áreas da formação, inovação e
operacionalização.
O presidente da Siresp, S. A., brigadeiro-general Paulo Viegas Nunes, na abertura dos
trabalhos, explicou que o SIRESP Bootcamp – a par de iniciativas como o SIRESP Tech
Days ou a Academia SIRESP – “é uma aposta na capacitação dos utilizadores e no
aumento do conhecimento da rede”, que decorre “de uma clara visão de futuro, com a
definição de um caminho a seguir e reunindo os meios necessários”. “Este evento foca
o elo estratégico de transformação da rede SIRESP: pessoas, processos e tecnologia”,
reforçou.
“A Siresp, S. A. é hoje uma entidade consolidada, no serviço do interesse público e apoio
à comunidade”, destacou Paulo Viegas Nunes, antes de acrescentar: “Somos uma rede
que liga as partes, de forma fiável, resiliente e segura, assegurando o apoio e garantindo
as respostas mais rápidas a emergências”. Seguiu-se uma apresentação sobre “o
passado, o presente e o futuro da Rede SIRESP”, onde o diretor técnico Carlos Leitão
detalhou “a linha de continuidade” na evolução desta estrutura.
O seminário abordou quatro temas estratégicos – Inovação, Interoperabilidade, Casos
de Estudo e Capacitação – e o primeiro painel centrou-se na transformação tecnológica
e no futuro das comunicações de emergência. Os restantes abordaram as comunicações
interagência no contexto das operações de proteção civil, emergência e segurança, a
comunicação de emergência em regiões insulares como os Açores e o apoio à
comunidade através da comunicação e da formação.
Desenvolver competências, operacionalizar soluções Reunidos no Nonagon - Parque
de Ciência e Tecnologia de São Miguel, os participantes – oriundos das várias entidades
que utilizam o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal
(SIRESP) – têm assistido a demonstrações, testes e exercícios que visam a capacitação

dos utilizadores da rede SIRESP, a partilha de experiências e divulgação dos projetos de
inovação em fase de implementação.
Os primeiros dois dias do Bootcamp SIRESP permitiram aos utilizadores da Rede SIRESP
conhecerem todas as funcionalidades integradas e as suas respetivas potencialidades –
na operação de terminais, na comunicação dentro da rede SIRESP, na gestão da
comunicação dentro de uma determinada área ou em casos em que várias entidades
cooperam entre si.
Para um dos participantes, o Capitão João Fonseca, do Exército, a experiência no SIRESP
Bootcamp tem sido positiva, “por um lado, a formação permitiu-nos envolver
formadores que trabalham no terreno e que ficaram a conhecer todas as mais-valias
que a Rede SIRESP disponibiliza. Por outro, quem faz a gestão ficou a conhecer todas as
potencialidades do sistema, nomeadamente no que diz respeito à interligação com
outras forças”. “Para nós, isto poderá ser uma mais-valia, numa situação de crise”,
reforçou o militar.
O Bootcamp SIRESP continua até dia 21 de outubro, com os últimos dois dias a serem
dedicados à realização de demonstrações, testes e exercícios. Destaque para a
realização de um exercício de sismologia e vulcanismo, onde vai ser possível demonstrar
o funcionamento da rede e as soluções desenhadas para responder a este tipo de
cenário.
Fotografias disponíveis aqui.
Pode saber mais sobre o Bootcamp SIRESP aqui.
Sobre a Siresp, S. A. A Siresp, S. A., fundada em 2005 como empresa privada, tem a
missão de planear, gerir, manter e modernizar a rede SIRESP. O Estado assumiu o
controlo integral da empresa a 1 de dezembro de 2019, reconhecendo o seu papel
essencial na operacionalidade da rede de comunicações SIRESP. A SIRESP, S. A. viu
assim reforçado o seu objetivo de gestão, operação, manutenção e modernização e
ampliação da rede SIRESP, assegurando o correto funcionamento das redes e
equipamentos que a integram. Saiba mais em: https://www.siresp.pt/

