ABERTURA E TRANSPARÊNCIA: VISITA DOS OCS À SIRESP S.A.

No dia 16 de agosto de 2022, pelas 16H00, a
SIRESP S.A. abriu as suas portas aos Órgãos de
Comunicação Social (OCS). Nas suas
instalações, teve lugar uma apresentação,
uma conferência de imprensa e uma
demonstração prática, ilustrativa das
capacidades da rede SIRESP.
Durante esta sessão, que decorreu de forma
aberta e transparente, com a realização de
várias transmissões em direto, os
representantes dos diversos OCS presentes
(CMTV, RTP, SIC, TVI/CNN, Antena 1, Rádio
Renascença, TSF, Jornal de Notícias, Lusa e
Observador) tiveram a oportunidade de
visitar a sala de operações SIRESP, onde foi
possível observar, em tempo real, muitos dos
sistemas de monitorização, gestão e
supervisão da rede. Estes sistemas,
asseguram diariamente uma gestão eficiente
dos recursos da rede, apoiando as 178
Entidades da comunidade de utilizadores, na
otimização da operação dos seus sistemas e
terminais.
Após a conferência de imprensa e a visita à
sala de operações, tiveram lugar várias
demonstrações práticas, onde foram
esclarecidas as questões suscitadas. Neste
âmbito, procurou-se estabelecer uma ligação
entre rádios SIRESP em modo direto (tipo
walkie-talkie). Um terminal ficou situado na
cave (piso -1) e outro no piso 9 do edifício da
SIRESP S.A..

Apesar de a SIRESP disponibilizar uma ligação
vídeo entre os dois pisos, os representantes
dos OCS dividiram-se entre os dois locais.
Face à presença de várias estações televisivas
e rádios (concentração de equipamentos
radiantes), existiu a necessidade de ajustar a
configuração física da sala do Piso 9,
obrigando a uma pequena pausa na
demonstração. Esse momento foi entendido
por alguns meios de comunicação social
como uma falha no sistema, embora se tenha
tratado apenas de um intervalo de tempo
para reajuste das condições logísticas
referidas. Tendo em conta os objetivos do
evento, parece-nos da maior importância
sublinhar este ponto, reafirmando o nosso
compromisso
com
o
fomento
da
transparência e do conhecimento dos nossos
serviços.
A demonstração, acompanhada por uma
descrição técnica detalhada, foi bemsucedida e ilustrativa das capacidades da
rede, permitindo assim a sua correta
transmissão por parte da grande maioria dos
OCS presentes.
No final da sessão, tendo por base os
comentários recebidos, esta iniciativa em
muito contribuiu para clarificar a atividade da
SIRESP S.A. junto dos OCS e da sociedade que
serve.
Ver reportagem

