COMUNICADO À IMPRENSA

«O trabalho da SIRESP S. A. só tem um
sentido: o serviço à comunidade e a
salvaguarda do interesse público»


Primeira edição do Bootcamp SIRESP realizou-se nas ilhas de São
Miguel e Terceira, nos Açores, de 17 a 21 de outubro.



Evento focou a capacitação, a inovação e a partilha de experiências,
com mais de 200 participantes.

Ao longo de cinco dias, durante a primeira edição do Bootcamp SIRESP, mais de
200 participantes tiveram a oportunidades de conhecer melhor as funcionalidades e
potencialidades da Rede SIRESP, contactar com as tecnologias mais avançadas na
área

de

comunicações

de

emergência

e

segurança,

realizando

testes,

demonstrações e exercícios.
De 17 a 21 de outubro, o Nonagon foi o palco deste encontro da Comunidade
SIRESP e de representantes de mais de 25 entidades ligadas às comunicações de
emergência e segurança que, destacou o presidente da SIRESP S.A., o BrigadeiroGeneral Paulo Viegas Nunes, é “orientado para a solução”: “A sinergia entre
produtores de soluções tecnológicas e utilizadores cria um vetor de desenvolvimento
para uma rede SIRESP mais eficiente, mais efetiva e mais ajustada às necessidades
de emergência e segurança de Portugal”.
O último dia do SIRESP Bootcamp contou com a presença do Secretário Regional
da Saúde e Desporto do Governo Regional dos Açores, Dr. Clélio Meneses, que
sublinhou a importância da realização deste evento para a região: “Esta iniciativa
conjunta entre o Governo Regional dos Açores e a SIRESP S. A. é decisiva para
termos as melhores respostas. Interoperabilidade e cooperação como solução
decisiva para melhorar a proteção e socorro da população dos Açores.”

Próximos da comunidade
O Bootcamp SIRESP está inserido num conjunto de iniciativas cuja prioridade
estratégica é o reforço da capacitação da comunidade de utilizadores da rede, com
momentos regulares de formação e informação, de forma a responder às diferentes
dinâmicas que caracterizam a utilização deste recurso por parte de várias entidades.
Nesse particular, para além do Bootcamp SIRESP, destaca-se a realização da
Academia SIRESP, que promove a formação regular de utilizadores de acordo com
as suas necessidades, e o SIRESP Tech Days, que se realizou em junho de 2022,
juntando empresas tecnológicas e utilizadores para promover o diálogo, identificar
necessidades e debater soluções.
“A ideia na base destas iniciativas é, de uma forma transparente e aberta, fortalecer
a ligação com aqueles que utilizam o SIRESP”, explica Paulo Viegas Nunes,
destacando a forma como estes projetos “produzem soluções, numa lógica de
capacitação assente em três vetores – Pessoas, Processos e Tecnologia”. “O
trabalho da SIRESP S. A. só tem um sentido: o serviço à comunidade e a
salvaguarda do interesse público”, concluiu.
Através destas iniciativas, tem sido possível assegurar uma maior proximidade à
comunidade de utilizadores da rede, de forma promover a correta e racional
utilização da Rede SIRESP e estimular a inovação e a partilha de casos de uso,
garantindo-se ainda que cada utilizador retira o melhor partido das soluções e
funcionalidades disponibilizadas.
Pode saber mais sobre o Bootcamp SIRESP pode consultar os seguintes links:

http://www.siresp.pt/eventos-siresp/bootcamp/
https://www.siresp.pt/instrumentos-de-gestao/notas-de-imprensa/

