COMUNICADO À IMPRENSA

Comunidade SIRESP reunida nos Açores
para cinco dias de capacitação e partilha


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



Dois primeiros dias do evento foram dedicados à formação, dando a
conhecer as funcionalidades à disposição da comunidade de
utilizadores da rede SIRESP.



Seminário “Bootcamp SIRESP” realiza-se amanhã, com o foco na
inovação, partilha de experiências e capacitação.

É no Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel que a
comunidade SIRESP se encontra reunida, de 17 a 21 de outubro. Ao longo de
cinco dias, durante a primeira edição do Bootcamp SIRESP, os trabalhos
realizados têm como objetivo a capacitação dos utilizadores desta rede, a
realização de demonstrações, testes e exercícios, bem como a partilha de
experiências e divulgação dos projetos de inovação que estão a ser
implementados.
Durante os primeiros dois dias, o foco esteve na formação, com a realização, no
dia 17 de outubro, nas ilhas de São Miguel e Terceira, de sessões de formação
ligadas à operação de terminais e à comunicação dentro da rede. No dia
seguinte, foi a vez da gestão da comunicação estar em destaque, seja dentro de
uma determinada área ou em casos em que várias entidades cooperam entre si.
O objetivo comum, nestes primeiros dois dias, foi a capacitação da comunidade
de utilizadores da Rede SIRESP para que conheçam todas as funcionalidades
integradas e as respetivas potencialidades. No total, participaram nestas
sessões de formação mais de 100 utilizadores pertencentes às várias entidades
que utilizam a Rede SIRESP.
Desenvolver competências, operacionalizar soluções
O Bootcamp SIRESP continua amanhã, com a realização de um seminário que
abordará vários temas relacionados com comunicações de emergência. Durante
o evento, vários representantes da indústria e da academia vão partilhar o que
está a ser feito nesta área, com recurso à demonstração de soluções, sendo

também destacadas as iniciativas de apoio à comunidade de utilizadores
realizadas pela SIRESP nas áreas da formação, inovação e operacionalização.
O evento inclui ainda a realização de um Icebreaker dedicado à partilha de ideias
e de conhecimento. Este será um momento em que a inovação será um dos
principais motes, com a participação de um representante da Direção-Geral das
Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias da Comissão Europeia, tendo
em vista a partilha de informação sobre o financiamento de projetos. Por outro
lado, a Escola de Novas Tecnologias dos Açores (ENTA) e alguns investigadores
do Nonagon vão ainda dar a conhecer o trabalho de investigação realizado na
área das comunicações de rede.
Durante os últimos dois dias do SIRESP Bootcamp, será a vez do foco estar na
realização de demonstrações, testes e exercícios. Nos dias 20 e 21 de outubro,
serão realizados testes de ligação à Rede SIRESP, nomeadamente testando a
integração com a Rede Integrada de Telecomunicações de Emergência dos
Açores (RITERAA). No mesmo sentido, será levado a cabo um exercício
integrado num contexto de sismologia e vulcanismo, que pretende mostrar o
funcionamento da rede e quais as soluções desenhadas para dar resposta a este
tipo de cenário.
Próximos da comunidade
O Bootcamp SIRESP está inserido num conjunto de iniciativas que surgem no
seguimento da compra, por parte do Estado português, da empresa que, até
2019, fez a gestão da Rede SIRESP. Desde então, foi definida como prioridade
estratégica 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.
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.

«Temos a visão de garantir a Portugal serviços de comunicações móveis “missão
crítica” de elevada disponibilidade e resiliência, com a melhor tecnologia e
segundo as melhores práticas europeias», explica o Presidente da SIRESP, o
General Paulo Viegas Nunes, antes de acrescentar: «Para esse efeito,
centramos o nosso esforço de capacitação no elo estruturante pessoas,
processos e tecnologia».
Fotos do evento disponíveis aqui.
Pode saber mais sobre o Bootcamp SIRESP aqui.
Sobre a SIRESP
A SIRESP, S.A. tem como missão planear, gerir, manter e modernizar a rede SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. Fundada em
2005 como uma empresa privada é, desde 1 de dezembro de 2019 pelo DL 81-A/19 de
17 de junho, do domínio integral do Estado, vendo assim reconhecido seu papel
essencial na operacionalidade da rede de comunicações SIRESP. A SIRESP, S.A.,
agora inserida no Sector Empresarial do Estado, vê reforçado o seu objetivo de gestão,
operação, manutenção, modernização e ampliação da rede
SIRESP, assegurando o correto funcionamento das redes e equipamentos que a integram. Saiba
mais em https://www.siresp.pt/

