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1. MENSAGEM DO CONSETHO DIRETIVO

Atenta a natureza das atribuições do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, que

tem por missão prevenir os riscos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe,

bem como atenuar ou resolver os efeitos decorrentes de tais situações, socorrendo pessoas

e protegendo bens, os múltiplos Agentes de Proteção Civil têm sido chamados a intervir nas

mais complexas missões de proteção civil impostas pelos riscos naturais e eventos

meteorológicos extremos.

Nesta senda, e atentos os desafios pelos quais a comunidade madeirense tem passado

ao longo dos anos, com um maior enfoque nos eventos que assolaram todo o Mundo, dos

quais se destaca a pandemia COVID-19, foÍ imperativo dar-se uma resposta mais assertiva e

ajustada à nossa realidade insular, através de um maior empenhamento de meios humanos,

materiais e tecnológicos com vista à mitigação dos riscos mais prementes e lesivos para a

humanidade.

Perante os inúmeros infortúnios que a RAM tem vindo a ser submetida, por força das

mais diversificadas ocorrências relacionadas com as condições climatéricas adversas e a

orografia acidentada da llha, as quais têm sido potenciadoras de incêndios florestais e

urbanos de elevado risco, aluviões, cheias, derrocadas, entre outras adversidades, o SRPC,

IP-RAM através da coordenação regional dos meios disponíveis tem demonstrado uma

intervenção profissional debeladora de tais ocorrências. Com efeito, tem sido notório o

incremento da capacitação técnica dos agentes de proteção civil regionais, com particular

enfoque nos elementos afetos às corporações de bombeiros, através da incrementação de

ações de formação cada vez mais especializadas, que possibilitam uma resposta mais eficaz

e eficiente por parte dos "soldados da paz" nos mais variados teatros de operações.

O período em avaliação revelou tratar-se de uma provação para todas as entidades

públicas e privadas, as quais tiveram que se reinventar, investindo na implementação de

ferramentas digitais que privilegiaram o trabalho e ensino à distância, de forma a manter

ativa toda a atividade desenvolvida por cada área de intervenção.

Não obstante as dificuldades e contingências vivenciadas pelo SRPC, IP-RAM, à

semelhança do que sucedeu com a grande maioria das entidades públicas, este Serviço

manteve uma atividade intensa que permitiu suprir a generalidade dos objetivos propostos

E
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no seu plano de atividades, sem descurar, de forma alguma, qualquer área de ação

desenvolvida em matéria de proteção civil. Neste âmbito, destacamos a continuidade de

alguma formação, ainda que maioritariamente em regime e-learning, bem como a aquisição

de equipamentos de proteção individual para os elementos afetos aos corpos de bombeiros,

aquisição de veículos de emergência e projeção de projetos futuros com vista a uma

intervenção integral e interdisciplinar.

E
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2. O Serviço Regional de Proteção Civil

2.1. Estrutura organizacional

O Serviço Regional Proteção Civil, IP-RAM foi criado em 2009, através do Decreto

Legislativo Regional n.e fl12O09/M, 30 de junho em sequência da extinção do Serviço Regional

de Proteção Civile Bombeiros da Madeira.

O Serviço Regional de Proteção Civil, lP -RAM, abreviadamente designado por SRPC, lP-

RAM, é um instituto público integrado na administração indireta da Região, dotado de

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. É um organismo com jurisdição sobre todo

o território da Região Autónoma da Madeira e tem sede no Funchal.

O Decreto Legislativo Regional n.e fi /2009/M,30 de junho e suas alterações posteriores

referem que o SRPC, lP-RAM tem por missão prevenir os riscos inerentes a situações de acidente

grave ou catástrofe, bem como resolver os efeitos decorrentes de tais situações, socorrendo

pessoas e protegendo bens.

São ainda atribuições genéricas do SRPC, IP-RAM orientar, coordenar e fiscalizar as

atividades exercidas pelos corpos de bombeiros, bem como todas as atividades de proteção civil

e socorro.

2.2. Organograma

O SRPC, lP-RAM tem a sua organização atual suportada no Decreto Legislativo Regional

ne 77/2009/M, de 30 de junho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais nes 8/2010/M, de

26 de maio e L2/2O13/M, de 25 de março e consubstanciada através da Portaria Conjunta ne

343/20L9, de 5 de junho, que aprova os estatutos do Serviço Regional de proteção Civil, lP-RAM.

Para desenvolver a sua atividade, o SRPC, lP-RAM organiza-se em cinco unidades

orgânicas nucleares e uma unidade orgânica flexível conforme organograma que abaixo se

apresenta resultante da supracitada portaria que aprova os novos Estatutos do Serviço.

E
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Figura 1 Organigrama SRPC, lP-RAM

Da análise do organigrama, facilmente depreendemos que algumas das cinco unidades

orgânicas nucleares desmultiplicam-se em unidades orgânicas flexíveis que por sua vez

compreendem vários gabinetes ou células.

2.2.1. Atribuições

Genericamente, as grandes unidades orgânicas do SRPC, lP-RAM são:

a O Comando Operacional Regional;

A lnspeção Regionalde Bombeiros;

A Escola de Formação em Proteção Civile Bombeiros;

A Direção de Serviços de Prevenção e Segurança;

A Direção de Serviços de Apoio à Gestão;

O Serviço de Emergência Médica Regional

O Comando Operacional Regional (COR) é o serviço com funções de acompanhamento,

coordenação e comando operacional das operações de socorro realizadas pelos corpos de

bombeiros e outros agentes de proteção civil. Esta unidade orgânica integra o Comando
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Regional de Operações de Socorro (CROS) que assegura o acompanhamento permanente da

situação regional, recolhendo as informações de caráter operacional e encaminhando os

pedidos de apoio formulados, acionando a mobilização rápida dos meios necessários e

articulando com todos os organismos que integram o dispositivo regional de operações de

socorro, particularmente os bombeiros da Região Autónoma da Madeira. Neste sentido, foram

definidas três células: a Célula de Operações; a Célula de Logística e Operações destacando-se

dentro desta o Centro lntegrado de Comunicação e a Célula de Planeamento de Emergência.

A lnspeção Regional de Bombeiros (lRB) é o departamento com responsabilidades de

acompanhar e fiscalizar, ao nível regional, a atividade dos corpos de bombeiros no domínio da

proteção civil e do socorro. É, igualmente, competência da IRB as funções inspetivas na

verificação do cumprimento de todas as atribuições legais a que estão sujeitos os Corpos de

Bombeiros, bem como propor regulamentação específica para essa atividade. A IRB assegura a

articulação com os serviços de Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses, tendo em

vista a permanente atualização dos ficheiros relativos aos bombeiros da Região na base de dados

nacional.

À Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiros (EFPCB) compete promover a

formação humana, profissional e cultural dos bombeiros e demais agentes de proteção civil,

assegurando e desenvolvendo a formação adequada e necessária para o correto exercício da

profissão em articulação com outros organismos regionais e nacionais que garantam a qualidade

e a certificação das áreas formativas ministradas na Região. A EFPCB assume um papel

preponderante também na área da comunicação e da sensibilização da população para o

socorro, destacando-se dentro desta a parceria com a Secretaria Regional de Educação e

Tecnologia. Na dependência desta existe ainda o Gabinete de Comunicação e Sensibilização, o

Gabinete de Apoio Operacional e Logístico e o Conselho Científico e Pedagógico.

A Direção de Serviços de Prevenção e Segurança (DSPS) desenvolve estudos, projetos e

pareceres tendo em vista a identificação, caracterização e avaliação dos riscos coletivos de

origem natural, tecnológica e mista que possam afetar o território da RAM. Esta Direção de

Serviços é composta por duas unidades orgânicas flexíveis: a Divisão de Análise de Riscos e

Ordenamento do Território (DAROT) a quem compete promover estudos e analisar propostas

destinadas a identificar, caraterizar e avaliar riscos coletivos, bem como proceder ao

E
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levantamento e tratamento de dados estatísticos do Sístema Regional de Operações de Socorro

e acompanhar a elaboração de planos que visem o ordenamento do território e a análise de

riscos e; a Divisão de Segurança Contra lncêndios em Edifícios (DSCIE) que assegura o

cumprimento do Regime de Segurança Contra lncêndios em Edifícios na Região Autónoma da

Madeira.

Finalmente, a Direção de Serviços de Apoio à Gestão (DSAG) é o departamento que

procede a toda gestão administrativa, financeira e patrimonial do SRPC, lP-RAM, assegurando a

Bestão integrada dos recursos alocados ao SRPC, lP-RAM. De igual forma, esta unidade orgânica

nuclear divide-se em duas divisões: a Divisão de Apoio Jurídico e de Contratação (DAJC), que

tem por competência elaborar e acompanhar os processos de aquisição do SRPC, IP-RAM e

proceder ao apoio jurídico que lhe seja solicitado e a Divisão de Gestão Fínanceira (DGF), que

assegura todas as tarefas de índole contabilístico e financeiro a que um instituto público se

encontra sujeito, em estreita articulação com a Unidade de Gestão da Secretaria Regional da

Saúde e Proteção Civil. Dentro da DSAG funcionam igualmente o Gabinete de Qualidade,

Avaliação e lnstrumentos de Gestão; o Gabinete de Recursos Humanos, o Gabinete de Gestão

Documental e o Gabinete de Gestão Patrimonial.

Ainda dentro das áreas funcionais do SRPC, IP-RAM funciona o Serviço de Emergência

Médica Regional (SEMER) como uma unidade orgânica autónoma. O SEMER é o serviço

responsável por garantir a prestação do socorro medicalizado de emergência pré-hospitalar e

orientar e coordenar a prestação do socorro não medicalizado concomitante, através da

atividade dos vários agentes que intervêm na emergência pré-hospitalar. É igualmente o SEMER

que assegura, em estreita articulação com o CROS, o funcionamento do Sistema de Triagem e

de Aconselhamento Telefónico (STAT).

2.3. Missão

Prevenir os riscos inerentes a situoções de acidente grove ou catástrofe, bem como

resolver os efeitos decorrentes de tais situações, socorrendo pessoas e protegendo bens.

2.4. Visão

Serviço de Proteção Civil Moderno, Eficiente, Eficaz e Porticipotivo.

2.5. Valores

E
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o Eficácia e prontidão no socorro às populações;

o Equidade na assistência às populações;

o Competência dos operacionais;

r Abrangência na comunicação com as populações;

. Rigor na precursão dos objetivos.

2.6. Política de Qualidade

O SRPC, IP-RAM, tendo como referência a política e planeamento global definidos pela

Tutela, tem como Política da Qualidade, no âmbito das suas atribuições, assegurar:

r A obtenção de índices, sempre crescentes, de melhoria contínua da qualidade da

prestação de serviços à sociedade e da eficácia do sistema de gestão da qualidade;

o A utilização eficaz, transparente e eficiente dos recursos à sua responsabilidade;

e A desburocratização, modernização e inovação dos serviços administrativos, com vista

a agilizar a capacidade de resposta e os processos de tomada de decisão;

. A responsabilização, competências, formação contínua, motivação, dignificação e

valorização profissional dos seus funcionários;

o A contribuição para o aumento do prestígio e dignificação da Administração Regional;

o A prestação, aos cidadãos, empresas e outras entídades, de serviços que respondam às

suas necessidades e expetativas no cumprimento integral da legislação aplicável.

E
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3. Autoavaliação

Tendo em conta o Decreto Legislativo Regional N.e27/2OO9/M, alterado pelo Decreto

Legislativo Regional n.vL2/2O15,/M, de 22 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de

gestão e avaliação do desempenho da administração pública da Madeira, a presente

autoavaliação tem por fínalidade a apresentação dos resultados dos objetivos aprovados no

Quadro de Responsabilização e Avaliação (QUnn SIADAP RAM 1) do SRPC, tP-RAM. Para a

elaboração e avaliação do QUAR SIADAP RAM 1., salienta-se ainda a participação dos dirigentes

e colaboradores, durante todo o processo.

Assim sendo, na realização desta autoavaliação foi incluída informação referente à

apreciação por parte dos utilizadores da quantidade e qualidade dos serviços prestados, à

avaliação do sistema de controlo interno, ao desenvolvimento de medidas de reforço positivo,

à audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores na autoavaliação dos serviços e à

afetação real e prevista dos recursos humanos e financeiros conforme o QUAR SIADAP RAM 1.

Face ao exposto, ao longo do ano 2O2Ifoi efetuada a monitorização dos objetivos, que

se traduziu na apresentação semestral de resultados, sendo que, deste acompanhamento do

QUAR SIADAP RAM 1, podemos adiantar as seguintes considerações:

' A definição de objetivos comuns e transversais a todo o SRPC, IP-RAM, facto que

tem favorecido a partilha e a criação de uma cultura comum dentro do serviço;

' O sistema de controlo interno, associado ao sistema de gestão da qualidade, que

garante a monitorização das atividades que sustentam os objetivos.

3.1. Análise quantitativa e qualitativa dos resultados

O SRPC, IP-RAM apresenta objetivos estratégicos que visam assegurar a execução da

política definida pelo Governo Regional, sendo delineados os objetivos operacionais associados

a indicadores de execução, de forma a contribuírem para o cumprimento dos objetivos

estratégicos.

E
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t
.OE 1: Prestar socorro eficaz e eficiente em todas as suas dimensões
adequado à RAM

.OE 2: Aperfeiçoar as capacidades de Comando, Controle e Comunicações
das ações de Proteção Civil

.OE 3: Aumentar a cultura de Proteção Civil da População da R,AM

OE 4: Reforçar a capacidade de prevenção dos Riscos.

Figura 2 Objetivos Estratégicos (OE)

Considerando estes objetivos estratégicos, os objetivos operacionais, indicadores e

metas estabelecidos para a concretização da estratégia, foram agrupados em parâmetros de

eficácia, eficiência e qualidade.

Figura 3 Objetivos Operacionais (OO) por parâmetro

Pelo que, em 2O2L, o QUAR SIADAP RAM 1 apresenta uma avaliação final de I0O%,

distribuída pelos respetivos parâmetros, conforme ilustrado na seguinte tabela.

()i;1:,i'jr7r1.l r;r;1'1.1r;jrrrt.Ìi I (t 1r 11

o p'gt+a;fiu#af&ãr a
eapáçldâdê de
intervenção do SRPC

I P-RAM. n-o Dispositivo
Rêglohaldê
Operações de Socorro

o OO 4 - Reforçar níveis
de formação e
qualificação dos
agentes de proteção
civil na RAM

. OO 2 - Potenciar o
papel do SRPC lP-
RAM nos diversos
agentes da sociedade

. OO 3 - Incrementar a

capacidade de
operação do
programa POCIF

. OO 5: Melhorar o
funcionamento
interno do SRPC, lP-
RAM e a sua
capacidade
operacional

'rL.ill
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Tabela I Resultados obtidos na avaliação final do SRPC, lP-RAM

Eficácia 5096 tat?í 5196 Superou

Eficiência :xl% 10996 33% Superou lüt 6

Qualidade 2M 85% wN Não Superou

Ao analisar a tabela l, constata-se que o SRPC, IP-RAM obteve uma avaliação final

positiva.

Em termos específicos, a mensuração destes parâmetros derivou da decomposição dos

objetivos operacionais em dezanove indicadores, sendo os parâmetros constituídos por:

- Eficácia: sete indicadores;

- Eficiência: onze indicadores;

- Qualidade: seis indicadores.

Atendendo ao suprarreferido, o gráfico seguinte traduz os resultados obtidos em cada

parâmetro, tendo em conta a menção atribuída aos respetivos indicadores: não atingiu, atingiu

e superou.

Eficácia

Eficiência

Qualidade

o2
I Não Atingiu

468
r Atingiu I Superou

L0

Figura J Resuitadoç obüdos em cada parâmetro, por menção atriburda a cada tndicador

Parâmetro Ponderação Taxa de realização Resultado Menção
Avaliação

Final
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Após observação dos resultados obtidos em cada parâmetro, conclui-se que 86% dos

indicadores superaram as metas e 14% atingiram as metas.

Em relação aos vinte e um indicadores, a mensuração encontra-se também discriminada

nas seguintes tabelas, com as respetivas fundamentações.

Tabela ll Resultados obtidos no paràmetro eficiência

Objetivo Operacional 1: (X) 1- Reforçar a capecidade de intervenção do SRPC IP-RAM no

Dispositivo Regional de Operações de Socorro

INDICADORES Meta 
Resultado Desvio (%) classificação

202t

E
ì

(

lnd 1. Apoiar o apetrechamento do Dispositivo
de Socorro avançado em Emergência Pré-

Hospitalar através da aquisição de Viaturas de
emergência pré-hospitalar (ne de novas

viaturas adquiridas)
Ind 2. Elaborar o processo de concurso para a
obra do edifício de apoio à componente
operacional do SRPC (mês de apresentação da
proposta)

lnd 3. Assegurar o correto funcionamento da

Plataforma do Recenseamento Nacional dos

Bombeiros Portugueses e respetiva

articulação com os Corpos de Bombeiros e os

serviços da ANEPC (número de auditorias
remotas efetuadas a toda a informação
relativa ao "Recenseamento Nacional dos

Bombeiros Portugueses")

lnd 4. Apoiar o apetrechamento dos CB

destinada à renovação/substituição e reforço
de Equipamentos (Ne de novos equipamentos
e outros materiais do âmbito operacional
adquiridos com base no levantamento anual

das necessidades)

lnd 5. Generalizar o uso do verbete de

emergência pré-hospitalar (Ne. de Corpos de

Bombeiros aderentes ao verbete informático)
lnd 6. Melhorar a triagem (Taxa de ocorrências
STAT triadas como P3/P4 sem ativação de
ABSC)

13

5 6

100 t20

300 1311

2 0

0 Atingiu

-13% Não Atingiu

10% Superou

769% Superou

-IO0% Não Atingiu

Superou

13

í:

r'.ì jl Íì

Relatório de Atividades 2O2L

1:0% !5% 26%

Página 11 | 199



c R.

REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETAR|A REGTONAL DE SAÚDE E PROTEçÃO GML
sERVrçO REGTONAL DE PROTEçÂO GtVtL, tp-R tyt

Principais Resultados Aüngidos/rustiftca$o dos Dewios

lnd. 2. Elaborar o processo de concurso para a obra do edifício de apoio à componente operacional do

SRPC (mês de apresentação da proposta) - o "Processo de Concurso para a obra do edifício de apoio à

componente operacional do SRPC" foi desdobrado em 3 processos.

Mais informamos, e decorrente dos 3 "subprocessos" criados, que durante o ano de 2O2lfoi lançado o

concurso, efetuada a adjudicação e realizada a obra das "lnstalações para formação: Cenário de "Flash

Over" e Cenários Técnicos para acidentes com multi-vitimas" e lançado o concurso e efetuada a

adjudicação/assinatura de contrato do processo das "Fundações indiretas: Estacas em betão armado".

Salientamos que apesar do incumprimento do indicador, o mesmo foi parcialmente cumprido com os

procedimentos supramencionados.

lnd 4. Apoiar o apetrechamento dos CB destinada à renovação/substituição e reforço de Equipamentos

(Ne de novos equipamentos e outros materiais do âmbito operacional adquiridos com base no

levantamento anual das necessidades) - o indicador foi superado em !69% uma vez que o SRPC, lP-

RAM, além do provimento dos EPI's, procedeu também ao fornecimento de botas destinadas aos fogos

florestais a todos os bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

lnd. 5. Generalizar o uso do verbete de emergência pré-hospitalar (Ne. de Corpos de Bombeiros

aderentes ao verbete informático) - A conjuntura da pandemia COVID 19 não permitiu priorizar este

procedimento.

lnd 6. Melhorar a triagem (Taxa de ocorrências STAT triadas como P3lP4 sem ativação de ABSC) - a

implementação do sistema permitiu uma triagem mais eficaz, permitindo uma redução da ativação das

ABSC.

Obletlvo Operacional 4: OO 4 - Reforçar níveis de formação e qualificação dos agentes de

Proteção Civil

E

INDICADORES

lnd 14. Melhorar a capacidade formativa do SRPC

(número de novos cenários de apoio à formação em
fase de construção)
lnd 15. lmplementar o Plano de Formação (taxa de
cumprimento)

7 t O% Atingiu

t6% Superou

Meta

2021
Resultado

Desvio

(%)
Classificação

Relatório de Atividades 202!

60% 79%
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lnd 16. lmplementar o Plano de Formação destinado
aos Serviços Municipais de Proteção Civil (taxa de

cumprimento)
Ind t7. Avaliar a satisfação das ações de

sensibilizações (taxa de satisfação)

lnd 18. Taxa de satisfação dos formandos às

formações

INDICADORES

lnd 7. Taxa média de emissão de pareceres aos processos

recebidos no âmbito dos projetos SCIE, em 20 dias úteis.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONÃL DE SAÚDE E PROTEçÃO CIVIL
sERVrçO REGTONAL Oe enOreçÃo ctvtL, lP-RAtl

70% 80%

82% 95%

80% 92%

Meta

202t
Resultado

80% 83

7%

8%

8%

Superou

Superou

Superou

Principais Resultados Atingidos/uíificação dos D,esdos

Tabela lll Resultados obtidos no paràmetro ef icácia

Obietivo Operacional 2zOO2-: Potenciar o papel do SRPC IP-RAM nos diversos agentes da sociedade

Desvio

%l
Classificação

2% Superou

t3% Superou

Atingiu

Atingiu

Desvio

(%')

lnd 8. Taxa de emissão de pareceres, aos processos

recebidos no âmbito das Medidas de Autoproteção de 75% 95

edifícios e recintos.
lnd 9. Definir um projeto de sensibilização destinado à 9 9
sociedade civil (mês de apresentação do projeto)

lnd 10. Desenvolver procedimentos de triagem e

aconselhamento para situações não urgentes, Linha SRS 24 3 3

(mês de entrada em funcionamento)

Principais Resuhados Atingidos/ustificação dos Desios

INDICADORES
Meta

2021
Resultado

0%

0%

Objetivo Operacional3: OO 3 - lncrementar a capacidade de operação do programa POCIF

Ind 11. Elaborar a Diretiva Operacional POCIF 2021

(mês de apresentação da proposta)

lnd 12. Assegurar atempadamente o
procedimento de contratação do meio aéreo

5

5

5

Classifìcação

O% Atingiu

-L3% Não Atingiu

I

Relatório de Atividades 202L
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afeto ao POCIF 2021 na Região (Mês de assinatura
do contrato)
lnd 13. lmplementar a formação dos elementos
que compõem as equipas POCIF, antes do início 95% LOO%
do mesmo (Taxa de cursos implementados até a

data do início do POCTF)

Principais Resultados Atingidos/ustificafro dos Desrios

103% Superou

lnd. 12. Assegurar atempadamente o procedimento de contratação do meio aéreo afeto ao POCIF 2021
na Região (Mês de assinatura do contrato) - Não foi possível assegurar atempadamente o
procedimento de contratação do meio aéreo afeto ao POC|F2021 na RAM, uma vez que
circunstâncias imprevistas determinaram a alteração de aspetos fundamentais das peças do
procedimento, o que, obrigatoriamente, levou à extinção do procedimento de contratação em
causa (Concurso Público lnternacional n.e t/2021, do SRPC, lP-RAM).

Tabela lV Resultados obtidos no parâmetro qualidade

Obiedtvo Operadonal 6: Melhorar o funcionamento interno do SRPÇ IP-RAM e a sua capacidade
operacional:

E

INDICADORES

lnd 19. Manter o Sistema de Gestão da

Qualidade pela NP 9001:2015 (ne de não
conformidade de maior)
lnd 20. Avaliar a satisfação do grupo de
referência dos SH, relativo ao serviço
prestado (Taxa de satisfação obtido através
de inquérito)
lnd 21. Definir os fluxos de documentação do
sistema de gestão documental (Xisconnet)
(mês de apresentação da proposta)
lnd 22. Elaborar relatórios de monitorização
dos centros de custo/receita nas respetivas
contas (classe 6/71, em cumprimento da

NCP27 (ne de relatórios elaborados)
lnd 23. Taxa de preenchimento dos relatórios
de fim de turno, no STAT e EMIR

lnd 24. Obter a Certificação da Qualidade da
DGS como Unidade e Emergência (mês de
obtenção do certifi cado)

Meta

2021

2

70%

Resultado

L

Desvio

(%)

25%

Classificação

Superou

94% t7% Superou

4 1 38% Superou

2 3 -L00% Não Atingiu

82% 92 6% Superou

9 0 -LOO% Não Atingiu

Principais Resultados Atingidoslustificação dos Dewios

lnd 21. Definir os fluxos de documentação do sistema de gestão documental (Xisconnet) (mês de
apresentação da proposta) - Foram verificadas as condições necessárias para, logo no começo do ano,
procedermos, através da constatação da necessidade, dar início aos trabalhos para a definição dos
fluxos na plataforma de gestão documental.
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lnd. 22. Elaborar relatórios de monitorização dos centros de custo/receita nas respetivas contas (classe

6/71, em cumprimento da NCP27 (ne de relatórios elaborados) - Relativamente a esta situação
informamos que o desvio se deveu ao facto de não ter sido possível proceder à aplicabilidade da Norma

de Contabilidade Pública n.e 27 em toda a sua extensão. Tal se revelou um fator impeditivo para a

emissão de relatórios de monitorização dos centros de custos que acrescentassem valor aos órgãos de

decisão do SRPC.

Mais salientamos que em2022 procederemos à aplicação da NCP 27 em toda a sua extensão, o que nos

possibilitará a emissão dos respetivos relatórios, conforme previsto no plano de atividades.

lnd. 24. Obter a Certificação da Qualidade da DGS como Unidade e Emergência (mês de obtenção do
certificado) - Foi apenas implementado o processo de candidatura à Certificação da Qualidade da DGS

como Unidade e Emergência, uma vez que este é um processo moroso.

3.2. Audição dos utilizadores dos serviços prestados pelo SRPC, lP-RAM

A concretização desta ação foi efetuada através do envio de inquéritos/ por correio

eletrónico, para a avaliação de satisfação ao cliente no final de cada ano.

Procedeu-se à análise da perceção da satisfação dos utilizadores através da realização

de um inquérito dirigido aos stokeholders do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM.

No tratamento dos dados foi utilizado o programa Excel.

Período de realização do inquérito: O9/O3/2O22 a 3L/O3/2O22.

No total de 70 questionários expedidos foram rececionados 12, o que correspondeu a

uma taxa de resposta de L7%.

Análise de resultados

O utilizador/cliente procedeu à avaliação do seu nívelde satisfação com o SRPC, lP-RAM,

numa esca la de 2 a 5, em que 2 trad uz Não Satisfoz,3 Satisfaz, 4 Sotisfaz Bem e 5 Satisfaz Muito

Bem e NA Nôo Aplicável.

O resultado do inquérito revela o seguinte:

. É na " Facilidode de contoto/ disponibilidode" dos Serviços Administrativos e Financeiros

que se regista o mais elevado nível de satisfação, com 100%, na "Atitude/ Simpatia",

com 9L,67yo e a "simpotio dos serviços administrativos/financeiros", a

"Disponibilidode", e a "Eficácia" com 83,33%.

T

-J,/
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Por outro lado, é na "Eficócia dos apoios prestodos", na "Capocidade técnica pora

resolução dos seus problemas", na "Cloreza e utilidade do informoçõo divulgado", na

" lnformação disponível no portalwww.procivmadeiro.pt' , e na " Ropidez" que se verifica

que os clientes estão "Satisfeitos" com uma percentagem média de 8,33%.

O gráfico seguinte ilustra a avaliação da satisfação dos clientes referente a2021

Avaliação da Satisfação dos Clientes 202I
Ef icácia

Ef iciência

Acessibilidade

Prof issiona lismo

Disponibilidade

Atitude/Simpatia

Conhecimento

lnformação disponível no portal...

T

Clareza e utilidade da informação divulgada 

-

Capacidadetécnicapararesoluçãodosseus..._
Facilidade de contacto (tel, fax,... É

Eficácia dos apoios prestados

Rapidez na resposta aos pedidos de apoio e... %

Apreciaçãoglobaldaqualidadedosserviços...F
Adequação dos conteúdos das ações de

Eficácia das Ações de Formação

Conteúdos programáticos das Ações

Planificaçãodaformação riÉ
Avaliação global dos serviços... +

SimPatia dos serviços... F
Propostas correspondem aos requisitos

Facilidade de contacto/ disponibilidade

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00'/"L20,00%

Não Aplicável r Satisfaz Muito Bem I Satisfaz Bem r Satisfaz I Não Satisfaz

Figura 5 Avaliação da satisfação dos clientes referente a 2021
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Satisfação Global com o SRPC, lP-RAM

Globalmente, a taxa de satisfação dos utilizadores/clientes relativamente aos serviços

prestados pelo SRPC, lP-RAM é de9I%.

Na análise por serviços, verifica-se que os Serviços Administrativos e Financeiros obtêm

uma taxa de satisfação mais elevada no parâmetro "Focilidade no contato/disponibilidade" . Por

outro lado, o parâmetro "Propostas correspondem oos requisitos solicitados" obtém a taxa de

satisfação mais baixa.

sERVrçOS ADM r N ISTRATTVOS E FTNANCEIROS

E
I

É

15

L0

5

0

ffi
tr*

Facilidade no contacto/
dispon ibilidade

HË*WIF"Ê *i'; -ffi
Propostas correspondem Simpatia dos serviços Avaliação global dos

aos requisitos soricitados administrativos/financeirosrr.,.,r,rli,l,ïlirìnun..,ro,

I Não Satisfaz r Satisfaz r Satisfaz bem Satisfaz muito bem Não Aplicável

Figura 6 Resultado da avaliação de Satisfação dos Clientes 2021 referente aos Serviços Administrativos e

Financeiros

Relativamente aos Serviços de Formação, os parâmetros com grau de satisfação mais

elevado, refere-se à "Planificoçõo da formação", "Adequação dos conteúdos das ações de

sensibilização" e Apreciação global da qualidade dos serviços de formação". Por outro lado, os

parâmetros "Conteúdos programóticos das oções formativos" e "Eficácio das ações de

formação" obtêm uma taxa de satisfação mais baixa.
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sERVrçOS DE FORMAçAO

T

10

8

6

4
2

0

Planificação da

formação

Illi r d;

I

I I t
Conteú dos

programáticos das

Ações Formativas

I
Ë.-,

ff II
d\i

ta 'l

Eficácia das Ações de Adequação dos Apreciação global da

Formação conteúdos das ações qualidade dos

de sensibilização serviços de formação

I Não Satisfaz r Satisfaz r Satisfaz bem r Satisfaz muito bem a Não Aplicável

Figura 7 Resultado da avaliação de Satisfação dos Clientes 2021 referente aos Serviços de Formação

Relativamente aos Servíços Técnicos, o parâmetro com grau de satisfação mais elevado

corresponde à"Atitude/Simpotio". Por outro lado, o parâmetro "Eficócia dos apoios prestados"

obtêm uma taxa mais baixa de satisfação.

sERVrçOS TECNTCOS

l2

l0

3

5

t

2

0 d- *l ôll I ,l I
ÈpdeÌEÍSrb tíkxÉôtrFcr ÍeìlidadedêcontÍro CrpeÍd:deÌé(nkì tlàerae'nilidadeJà tíbrmâçlodirpmivet

speÍidorderFio. prcràd6 iteÍ,f4 FÍaru$luçàodor ,nÍof,nà{ãodivll8edà ipÈÌàl
FÍecs5 ní,pná,-.) eurpoÌÍêG M.pítrivmâdliíâ.Á

rqrigbr .$tÈlarh .5at6íermulobèm rMAplidyei

ConlÊi'Hto Â!t']de/tinp.h3 txsnib{id.de

Figura 8 Resultado da avaliação de Satisfação dos Clientes 2021 referente aos Serviços de Formação

Ao Nível da Apreciação Global do SRPC, IP-RAM, o parâmetro com valor mais elevado

foi a "Eficácia". Por outro lado, verificou-se uma taxa satisfação mais baixa, no parâmetro

"Rapidez".
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APREcTAçÃo cLoBAL Do sRPc, tP-RAM

I
Acessibilidade Rapidez Eficiência

r Satisfaz I Satisfaz bem ,r Satisfaz mu ito bem

E

8

6

4

2

0

H

ffi
Èèt

&
*

lËI
Profissiona lismo

r Não Satisfaz

I
Eficácia

Não Aplicável

Figura 9 Resultado da avaliação de Satisfação dos Clientes 202!. referente aos serviços de Apreciação Global do

SRPC, IP.RAM

Comparação de resultados

No que se refere à taxa de satisfação dos clientes com o SRPC, IP-RAM, verifica-se uma

ligeira oscilação ao longo dos anos, apresentando no último ano um acréscimo.

Nível Médio de Satisfação Global de Cliente

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

t0%

0o/o

2011 20L2 2013 20L4 2015 201,6 2017 2018 2079 2020 202L

-Comparação 

dos últimos anos do nível médio de satisfação global dos clientes do

sRPC, IP-RAM

Figura l0 Comparação dos últimos anos do nível medio de Satisf ação Global de Clìentes com o SRPC, lP-RAM

12

10
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Em termos de taxa de resposta, também se verifica uma oscilação ao longo dos anos,

apresentando um decréscimo significativo no último ano.

Percentagem de respostas aos inquérios de

satisfação de clientes
40%

35%

30%

25%

20%

15%

1,0%

5%

0%

201-1 2012 2013 2014 201s 2016 2017 2018 2019 2020 202t

-Percentagem 

de respostas aos inquéritos de satisfação de clientes nos últimos
anos

Figura 11 Percentagem de respostas aos lnquéritos de Satisfação de Clientes nos últimos anos

3.3. Avaliação dos fornecedores

Foram avaliados 1.55 fornecedores, cuja média do índice da Qualidade é de 2.87 valores,

baseado na seguinte escala:

Tabela V Critérios de avaliação dos fornecedores

Resultado lntervalo

U

Resultado negativo, o fornecedor foi desqualificado [o;0,4]

Resultado neutro, há a possibilidade de solicitar um Plano e Melhoria ao

fornecedor lO,5;21

Resultado positivo o fornecedor continua qualificado

Relatório de Atividade s 2O2t
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índice de Qualidade dos Fornecedores

Figura 12 - lndice de Qualidade de cada Fornecedor de 2021

No gráfico acima é possível verificar que a totalidade dos fornecedores obteve um Índice

de Qualidade superior a 2 valores, não sendo necessário estabelecer planos de melhoria.

3.4. Sistema de Controlo lnterno

O sistema de controlo interno do SRPC, IP-RAM é composto por procedimentos, instruções

de trabalho, impressos e sistemas informáticos que servem de apoio à gestão dos processos,

bem como garantem a sua eficácia, salientando-se o seguinte:

o A certificação do Sistema de Gestão de Qualidade, segundo a norma NP EN ISO

9001:2015 atribuída pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação), desde o ano

IOIL, é o pilar que garante a melhoria contínua do sistema de controlo interno, uma vez

que a realização de auditorias internas e externas mantêm baixo o risco de ocorrerem

não conformidades, bem como também identificam oportunidades de melhoria;

r A elaboração do plano de atividades favorece a monitorização e análise dos desvios,

assim como a avaliação final através do relatório de atividades;

3.50

3.C0

2.50

2,00

r,50

t.@

0.50

0.00

inorce oe ouALtDAoE
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o Em termos contabilísticos, o software informático XisConnect também garante o

controlo nas áreas de tesouraria, compras de gestão financeira e contabilidade

orçamental;

o A elaboração de relatórios anuais de monitorização das ações estabelecidas no Plano de

Prevenção de Riscos de Corrupção e de lnfrações Conexas;

o A realização de reuniões periódicas de acompanhamento das atividades e recursos;

r A constante atualização da legislação, publicada na página oficial da internet.

3.5. Causas de incumprimento de resultados

Ao realizar a análise detalhada de todos os indicadores, verÍficou-se que a maioria das

causas que determinaram o incumprimento de alguns deles, foram os infra mencionados:

lnd. 2. Elaborar o processo de concurso para a obra do edifício de apoio à componente

operacional do SRPC (mês de apresentação da proposta) - o "Processo de Concurso para a obra

do edifício de apoio à componente operacionaldo SRPC" foidesdobrado em 3 processos.

Mais informamos, e decorrente dos 3 "subprocessos" criados, que durante o ano de

2027 foi lançado o concurso, efetuada a adjudicação e realizada a obra das "lnstalações para

formação: Cenário de "Flash Over" e Cenários Técnicos para acidentes com multi-vítimas" e

lançado o concurso e efetuada a adjudicação/assinatura de contrato do processo das

"Fundações indiretas: Estacas em betão armado". Salientamos que apesar do incumprimento

do indicador, o mesmo foi parcialmente cumprido com os procedimentos supramencionados.

lnd. 5. Generalizar o uso do verbete de emergência pré-hospitalar (Ne. de Corpos de

Bombeiros aderentes ao verbete informático) - A conjuntura da pandemia COVID 19 não

permitiu priorizar este procedimento.

lnd. 12. Assegurar atempadamente o procedimento de contratação do meio aéreo afeto ao

POCIF 2O2L na Região (Mês de assinatura do contrato) - Não foi possível assegurar

atempadamente o procedimento de contratação do meio aéreo afeto ao POC|F2027 na

RAM, uma vez que circunstâncias imprevistas determinaram a alteração de aspetos

fundamentais das peças do procedimento, o que, obrigatoriamente, levou à extinção do

procedimento de contratação em causa (Concurso Público lnternacional n.e L/2O21, do SRPC,

rP-RAM).

T
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lnd. 22. Elaborar relatórios de monitorização dos centros de custo/receita nas respetivas

contas (classe 6171, em cumprimento da NCP27 (ne de relatórios elaborados) - Relativamente

a esta situação informamos que o desvio se deveu ao facto de não ter sido possível proceder à

aplicabilidade da Norma de Contabilidade Pública n.s 27 em toda a sua extensão. Tal se revelou

um fator impeditivo para a emissão de relatórios de monitorização dos centros de custos que

acrescentassem valor aos órgãos de decisão do 5RPC.

Mais salientamos que em2022 procederemos à aplicação da NCP 27 em toda a sua extensão, o

que nos possibilitará a emissão dos respetivos relatórios, conforme previsto no plano de

atividades.

lnd. 24. Obter a Certificação da Qualidade da DGS como Unidade e Emergência (mês de

obtenção do certificado) - Foi apenas implementado o processo de candidatura à Certificação

da Qualidade da DGS como Unidade e Emergência, uma vez que este é um processo moroso.

3.6. Medidas tomadas para um reforço positivo do desempenho do serviço

Todas as medidas de reforço positivo do desempenho consideram as aprendizagens das

práticas de gestão, sendo a fiabilidade destas refletidas nos resultados dos instrumentos de

gestão. Deste modo são considerados os resultados obtidos e a capacidade de equilíbrio das

unidades orgânicas, estratégias e política de governo. Para tal, é necessário o envolvimento e

formação de todos os colaboradores que, de modo direto e indireto, promovem um importante

contributo para o desempenho do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM, garantindo assim

uma maior cultura de comprometimento e empowerment.

3.7. Comparação de desempenho com serviços idênticos

No plano nacional, a instituição que apresenta algumas características idênticas,

diferenciáveis sobretudo pela área de abrangência geográfica e não pela missão ou atribuições,

é o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

Contudo, a inexistência de qualquer dependência formal ou concertação relativa a

modelos comuns de abordagem dos problemas ou metodologias de intervenção tipificadas por

E
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assunto, determina a impossibilidade de um referencial comum de atuação, dificulta e desvirtua

a realização de qualquer análíse comparativa.

Deste modo, a operacionalização da análise "a comparação com o desempenho de

serviços idênticos, no plano nacional e internacional" não é exequível por ausência de

informação associada a indicadores de resultado e de impacte ao nível dos programas e projetos

desenvolvidos por instituições similares, em padrões nacionais e internacionais.

3.8. Audição dos colaboradores do SRPC, IP-RAM

A concretização desta ação foi efetuada através do envio por correio eletrónico e da

distribuição do inquérito de satisfação aos colaboradores.

Período de realização do inquérito: O9/O3/2O22 a 3L/O3/2O22.

No tratamento dos dados foi utilizado o programa Excel.

No total dos 109 questionários entregues, 60 foram respondidos e devolvidos, o que

corresponde a uma taxa de 87%.

Os colaboradores procederam à avaliação do seu nível de satisfação em quatro áreas

temáticas, sendo elas: "satisfação com as Condições de Trabalho", "satisfação com o

Desenvolvimento Funcional", "Satisfação com a Gestão e Sistema de Gestão" e "satisfação com

a Organização".

A classificação utÍlizada é efetuada na seguinte escala: 1- Não satisfaz, 2 - Satisfaz, 3 -
Satisfaz bem, 4 - Satisfaz muito bem, NA - Não aplicável, NS - Não Sabe.

No gráfico seguinte, observa-se que o grau de satisfação dos colaboradores,

relativamente às Condições de Trabalho, é mais elevado no que diz respeito à "Satisfoçõo com

as lnstoloções" e à "Sotisfoção com os condições de higiene e seguranço das instoloções e

equipamentos". Por outro lado, o menor grau de satisfação refere-se ao parâmetro

" Possibilidode de ser criotivo(a)" .

E
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Figura 13 Resultado das questões o"' ,"1:ï::;;f"::ï:lïjos coraboradores 2021 relativamente às

Observa-se que a satisfação dos colaboradores relativamente ao Desenvolvimento

Funcional do SRPC, IP-RAM é maior no parâmetro "Reolização pessoal no função que ocupo no

lnstituição". Por outro lado, os menores graus de satisfação referem-se ao "O meu trobolho é

reconhecido por todos", "sistemo de Avoliaçõo de Desempenho é justo", "lnformoção sobre o

seu desempenho" e "A lnstituiçõo permite-me frequentqr os oções de formação gue ocho

importontes".

Desenvolvimento Funcional

/0.ü'r
bLì,1ì1
50,m
.10,9]%

10,úa
20,{I%
10.rn{

',OUY

.h .,11. JI ..J ilh. rl rllill ,l
Rarânìentetrì99 CíneutÍabalhoè Posibilidadesde ReJização SatisfeiÌo(onìo iìsteoìãde inform.rcáo9bíeAcedoafomìação Álnstituição

'li.iÌdCo 
ÍÉ(,)nlE.ido por nÈ ,l€*ivol,er pe;9Àl na funçio nlodo lomo + Á.6liaçáo de Õ rÌieú nè(ê5griõ oà.; o oermite me

dpsênìpenhàí todot pÍoii5ionalnìerìte que ocupo nl r?(onlp(ido todo Degmpeni! a de5erpenho (orreato frequentar ls
orÍd5 ilfções lnslituiç;o o meu Ìràbalho, ,uito desempeiho Ja ì(çõês de

para llem dàs dedicaçáo 9 nìinhà Íunção foÍnÌação íìue

que mÈ ?jtão 99ícrço enqulnto rcho lmpoÍtdntes

itÍib{rrdJs colàboÍador

I Nào SìtisÍar I satiJÍaz r Satisfaz bem I Satisiaz muito benì | Não sàbe Náo Áplicdvel

Figura 14 Resultado das questões dos inquéritos de satisfação aos colaboradores 2021 relativamente ao

Desenvolvimento Funcionai

A taxa de satisfação dos colaboradores com a Organização é maior no que se refere ao

parâmetro "Considero que a lnstituição fornece contributos positivos pard o comunidode em que
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se insere". Por outro lado, o parâmetro mais baixo é "Conheço a Política e os objetivos do

Quol i do de d a I nstitu i çõo".

Organização

80,m%
70,m%

ff,{De6
50m%
{O,Lúq

30,ú%
20,m%
to,m96

0,006 ,l J J-.rl.Jl.

E

hll ,,ll ..1

II

ConíderoquerhsfruiçáoÉpÍestiSianteeímembÍo Sintoìuetrabâlhonuma ConheçoaPolíticaeos Ograudestistaçãodos Oniwlde4lalidãdedos
foÍn*econtdtúÌos de5tainstituição(ex. insltuiçãornovadoíaeemobje.trvG,laQualidadedâutenteséumadàsmarores *fliçosprestàdGpelà

poetrrcs para à peíante a hnìrlia e amr8os) permênente melhoria lnstituição pÍioridades da hÍituição lníiluição é Itevado
comunidade em que 9

ingre

INãoSaÌisfau lSatisfaz lSãtisfazb€m lSàtisfãzmuitobem lNãosab€ !NãoAplicável

Figura 15 Resultado das questões dos inquéritos de satisfação aos colaboradores 2021 relativamente à

Organ ização

A taxa de satisfação mais elevada referente à Gestão e Sistema de Gestão diz respeito

ao parâmetro"Sei quem é o meu responsóveldireto", e os parâmetros mais baixos são "Estou

sujeito a umo ovaliação anuol e no fim os resultodos são me comunicodos" , "Tenho outonomia

poro planear, executqr e avaliar o meu proprio trabolho" , e "São oceites e estimulodos por porte

da orgonização, as sugestões apresentados pelos colaboradores".
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Figura 16 Resultado das questões dos inquéritos de satisfação aos colaboradores 2021 relativamente à Gestão e

Sistema de Gestão
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Comparação dos resultados por ano -
Comparando os anos, verifica-se uma ligeira subida do grau de satisfação dos

colaboradores, em relação ao ano anterior.

Nível Médio de Satisfação Global dos

Colaboradores

LOO%
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40%
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o%

20L2 2013 201"4 2015 2016 2017 2018 20L9 2020 2021

-fery1ps1ação 

dos últimos anos do nível médio de satisfação global dos

colaboradores com o SRPC lP-RAM

Figura 17 Nível médio de Satisfação Global dos Colaboradores com o SRPC, lP-RAM

Em termos de taxa de resposta, durante o ano de 2O2L verificou-se uma ligeira

diminuição em relação ao ano 2020.

E

\

Relatório de Atividades 2O2L Página 27 | t99



c R,

REGÁO AUTONOIUIA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTA RICTONAL DE SAÚDE E PROTEçÃO GlvIL
sERVrçO REGTONAL DE PROTEçÂO CrVrL, tp.RAr

4. Atividade Operacional e Formação

4.1. Comando Regionalde Operações de Socorro

4.L.L. PrincipaisAcontecimentos

o PIANO OPERACIONAT DE COMBATE tNcÊNDtos FLoRESTATS ÍPOC|F 202t1

O POCIF 2021 vigorou entre 15 de junho e 31 de dezembro 2021

Os resultados referentes à atividade do POCIF 2021 podem ser analisados nos gráficos

seguintes:

Empenhamento Operacional ECI F's
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Figura 18 Quadro Geral sobre: EQ; OP; Km (ECIF/ElF) em 2021
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Equipas
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Figura 19 Ne Eguipas de Combate a lncêndios Florestais (ECIF/ElF) em 2021

Total: 3.952 Equipos ECIF/ElF

Operacionais

í

2268

20L6

4500

4000

3s00

3000

2500

2000

1-500

1000

500

0

3952

t2336 L2484

202L

10675

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

8996

6320
5455

2016 20L7 2018 2019 2020 2021

Figura 20 Ns de Operacionais nas Equipas de Combate a lncèndios Florestais {ECIF/EIF) em 2021

Total: 72.484 operacionois nos Equipas ECIF/ElF

Relatório de Atividades 2027 Página 29 | 199



s R.

REGTAO AUTONOMA DA MADFTRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTA RIGTONAL DE SAÚDE E PROTEçÃO CrVrL
sERVtçO REGTONAL DE PROTEçÂO CtVtL, tp-RAM

Quilómetros
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Figura 21 Distância Percorrida (km) pelas ECIF em 2021
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Natureza de Ocorrências (I5/06 a 31/I2/202Ill
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Figura 23 Resumo de Ocorrências do POCIF 2021
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Figura 25 Resumo de Ocorrências lncêndios em Mato do POCIF por anos (2016 a 2021)
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lncêndios Agrícolas por ano
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tigura 27 Resumo de Ocorrências lncêndios Agrícolas do POCIF por anos (2016 a 2021)
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Figura 28 Resumo de Ocorrências lncêndios Florestais do POCIF por anos (2016 a 2021)
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Georreferenciação de Ocorrências

Fruto de as Equipas do POCIF estarem todas elas dotadas de uma série de

equipamentos imprescindíveis à deteção e identificação das ocorrências entre eles um GPS,

foi possível identifícar e registar os Pontos mais vigiados pelas Equipas durante o POCIF.
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Figura 29 Pontos de Situação geolocalizados
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Tabela 7 Compaíativo Anual lnvestimento POCIF 15/06/2O2L e 3L/t2/2O2I

O POCIF 2O2L na Região Autónoma da Madeira manteve no seu Dispositivo de Combate a

lncêndios Florestais, com o apoio de uma Brigada Helitransportada, formada exclusivamente por

Bombeiros da RAM.

Devemos considerar que a Resolução n.e t478/2O21 prolonga o POCIF 2O21 e respetivo

Dispositivo de Resposta Operacional Regional, pelo período de 1de janeiro a 28 de fevereiro de2022,

do qual ainda não faz parte os dados anteriormente referenciados.

{ ExERcíctos opERAcroNArs coM A tNTERVENcÃo on EsTRUTURA REGToNAL

mobilidade e operacionalidade. O TO - CROS assume-se como um exercício simples

ao nível das comunicações e procedimentos operacionais, permitindo através da

avaliação do TO a inclusão de ajustamentos ao procedimento da Mobilização e sua

Operacionalidade da UMCTE, de forma a torná-lo mais célere aquando da sua

ativação.

o No dia 28 de iulho de 2021:

O Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) efetuou o Treino

Operacional na freguesia do Caniçal, Município de Machico, mais

concretamente no PR8 Vereda da Ponta de São Lourenço com o intuito de testar

todas as suas valências operacionais da Unidade Móvel de Comando e

Telecomunicações de Emergência (UMCTE).

E

54 049,84 € 63 763,00 € 67 488,00 €

ro4 548,L6 € 1L8 902,00 € 115 856,00 €

101 528,34 € L20 243,00 € 125 665,50 €

100 146,06 € 113 820,00 € LL2 832,50 €

96 946,16 € 113 490,50 € 115 064,00 €

47 82I,56€ 260 336,50 € 107 365,00 €

€ € 67 7r5,OO €
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a No dia 18 de setembro de 2021

a

O Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) efetuou o Treino

Operacional na freguesia do Arco da Calheta, Município da Calheta, em

colaboração e apoio à Corporação de Bombeiros Voluntários da Calheta com o

intuito de testar todas as suas valências Operacionais da Unidade Móvel de

Comando e Telecomunicações de Emergência (UMCTE), em articulação com a

Equipa de Resgate dos BVC, facultando um Posto de Comando Operacional ao

Comandante Operacional de Socorro do Teatro de Operações.

Dia 06 de novembro de 2021:

O Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) efetuou o Treino

Operacional nas freguesias: Santa Maria Maior (2 cenários); Santa Luzia (2

cenários) e, Monte (1 cenário), do Município do Funchal com o intuito de testar

todas as suas valências Operacionais da Unidade Móvel de Comando e

Telecomunicações de Emergência (UMCTE), facultando um Posto de Comando

Operacional ao Comandante Operacional de Socorro do Teatro de Operações.

Exercitar o planeamento e a condução de uma operação conjunta, em resposta

a situações de paragem do teleférico do Funchal. Através da empresa

Teleféricos da Madeira, SA, foi realizado um alerta (112) dando conta que o

teleférico do Funchal se encontrava bloqueado, motivado por uma avaria

técnica, sobre a qualestão a tentar uma resolução imediata. No entanto, e por

não haver estimativa de reparação da avaria, torna-se necessário proceder à

evacuação das vítimas localizadas no interior das cabines, devidamente

identificadas ao longo do trajeto de teleférico.

Corpos de Bombeiros. A Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A. (EEM) dispõe de

diversas instalações de produção de energia elétrica, geograficamente dispersas pelas

ilhas da Madeira e Porto Santo, sujeitas à implementação de Medidas de Autoproteção

previamente aprovadas pelo SRPC, lP-RAM. Nessa conformidade, tem vindo a realizar,

ao longo dos últimos anos, simulacros focados essencialmente na vertente da Segurança

Contra lncêndios em Edifícios. Contudo, e estando a concluir um processo de
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certificação pela ISO 45001:2018 com o objetivo de cumprir os requisitos legais

aplicáveis mantendo a melhoria contínua, fomos alertados para a necessidade de testar

outros cenários, relacionados com atividades definidas na Avaliação de Riscos com risco

significativo, nomeadamente, trabalhos em altura.

o CentralTérmica da - 28 de outubro de2O2l:

E

o

a

a

A ocorrência consistiu num acidente de trabalho em que será necessário efetuar

um resgate em altura no interior de uma chaminé. Resgate em altura de

trabalhador acidentado no acesso à toma de amostragem da chaminé do grupo

14, na nave 2. Com a Participação do Corpo de Bombeiros Voluntários

Madeirenses.

CentralTérmica do Porto Santo - 24 de novembro de 2021:

A ocorrência consistiu num acidente de trabalho no topo do Tk 2, com

aproximadamente 12 m de altura, em que será necessário efetuar um resgate

em altura. Resgate de trabalhador acidentado no topo do Tk 2 de fuelóleo com

aproximadamente 12m e contenção de derrame. Com a participação do Corpo

de Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Central Hidroelétrica da Serra D'Áeua - 26 de novembro de 2021:

A ocorrência desencadeada na sequência de trabalhos de desmatação

realizados por um prestador de serviço que sofreu uma lesão junto à conduta e

ficará incapacitado de se deslocar pelos próprios meios. Todas as ações foram

efetuadas tendo em conta os Procedimentos em Caso de Emergência definidos

para esta instalação. Resgate de trabalhador acidentado na envolvente da

Conduta Forçada da Central Hidroelétrica da Serra de Água. Com a participação

do Corpo de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Central Hidroelétrica dos Socorridos - 30 de novembro de 2021:

Na sequência de trabalhos de manutenção que decorriam na galeria da Estação

de Bombagem, um trabalhador desequilibra-se e cai no interior do canal. Todas

as ações foram efetuadas tendo em conta os Procedimentos em Caso de

Emergência definidos para esta instalação. Resgate de trabalhador na sequência

de queda na galeria subterrânea da Estação de Bombagem dos Socorridos.
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No dia 10 de março, entre as 08:30 e as 1-4:00 decorreu o exercícÍo NEAMWave2l-

(NW21), organizado no âmbito do Sistema de Alerta Precoce para a Região do Atlântico

Norte, Mediterrâneo e Mares Conexos (NEAMTWS), coordenado pela Comissão

Oceanográfica lntergovernamental da UNESCO (United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization). Os exercícios NEAMWave destinam-se a testar a prontidão

do sistema de alerta em causa. O NWz1 assumiu-se como um exercício simples ao nível

das comunicações e procedimentos de notificações operacionais, assentes na NOP

4LO5/2OL8, de 15 de março - Procedimentos no âmbito da receção de mensagens do

Sistema de Alerta Precoce para Tsunami do Atlântico Nordeste e Mares Conexos

(NEAMTWS), mas que testou e avaliou a adoção de um procedimento de notificação

simultâneo, entre o lnstituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Comando

Nacíonal de Emergência e Proteção Civil (CNEPC)e os Comandos Distritais de Operações

de Socorro (CDOS), permitindo através da avaliação do exercício a inclusão de

ajustamentos ao procedimento de notificação de forma a torná-lo mais célere. A

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civíl (ANEPC), através da Direção

Nacional de Prevenção e Gestão de Riscos (DNPGR) e do CNEPC planeou e conduziu o

exercício NW21, cabendo ao CNEPC, CREPC e CDOS antes referidos a execução da

vertente operacional e da resposta, tendo como referência os procedimentos

decorrentes da NOP 4LO5/2OI8, de 15 de março - Procedimentos no âmbito da receção

de mensagens do Sistema de Alerta Precoce para Tsunami do Atlântico Nordeste e

Mares Conexos (NEAMTWS) com os ajustamentos enunciados no quadro desta Diretiva

de Planeamento. O CROS foi a entidade integrante neste Exercícío.

iunho de2O2Ll.

Cenário: Fuga por um furo na linha de envio de gasolina ao grupo de bombagem

(Plataforma 19). Após receção do alerta, ativação do plano de emergência da ZFI:

Comunicação do alerta: Empresas em operação; Entidades externas e ativação do COE;

Acompanhamento da Evacuação; Resposta às notificações de emergência; lnício da

evacuação, com um pequeno grupo de trabalhadores, até ao limite das suas instalações;
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Consumação da evacuação e comunicação à portaria da informação relevante (n.e de

participantes).

Doce - 28 de iunho de 2021:

Cenário de incêndio / explosão na cozinha, no "forno" de grelhar frangos. Verificar a

reação da equipa de cozinha, incluindo sua atuação de primeira intervenção. Verificação

posterior da atuação de toda a equipa de evacuação - proceder à evacuação do

supermercado. Este exercício foi sem a participação de público (Centro Comercial

fechado). O SRPC, IP-RAM participou como observador com o CROS e a DSPS/SCIE.

Treino Operacional Conjunto entre as FFAA e as entidades Civis da RAM que tenham

frequentado a Edição de lníciação à Pilotagem no COM. Capacitar os operadores com as

TTP's (Táticas, Técnicas e Procedimentos) necessárias e incremento das perícias da

condução de Drones: lntegração de todas as entidades para identificar novas

necessidades, aumentar a interoperabilidade e incrementar a eficiência da Operação de

Drones; Exercitar o Conceito de Organização e funcionamento do Centro de Operações

do COM; Utilizar as Táticas, Técnicas e Procedimentos (TTP's) mais adequadas às

Missões; Exercitar a Capacidade de Emprego dos Drones na RAM. As equipas chegam

ao terreno e são brifadas sobre quais as missões a realizar.

Após reporte da queda de um indivíduo no fim do dia, dessa forma será importante a

utilização da equipa de Drones com recurso à capacidade lR (lnfra-vermelhos) para

encontrar a vítima o mais rápido possível. Usar equipas de Drones para o Tracking de

viaturas e vigilância/reconhecimentos de Áreas.

Entre as L1h00 do dia 8 de novembro de 2O2t até às 16h00 do dia 11 de novembro,

realizou-se o Exercício Ciber Perseu 2O2L, com o objetivo de contribuir para o

levantamento da capacidade nacional e regional de cibersegurança e ciberdefesa. Visou

aumentar a ciber-resiliência da RAM, com foco nas infraestruturas críticas, serviços e

operadores essenciais. Treinar procedimentos técnicos e administrativos, com foco nos

T

Relatório de Atividades 2021 Página 42 | 199



5, R,

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRËÍARIA REGIONAL DÊ SAÚDÊ E PROTEçÃO GIVIL
sERVtçO REGTONAL DE PROTEçÃO GtVtL, tp.RAM

recursos humanos, bem como, a cooperação com a rede de organismos da

Administração Pública Regional direta, indireta e setor empresarial e outros

stakeholders públicos e privados. O Ciber Perseu é um exercício anual de Ciberdefesa

do Exército Português e que compreende várias componentes, nomeadamente:

procedimentos, políticas, incidentes, fluxo de trabalho de resposta, entre outros.

Participa neste exercício diferentes jogadores e observadores, tanto militares como

civis. Os aliados do OCCASUS são Murinus, Cinareus, Plumbeus e Griseus, e todos eles

têm raízes culturais, linguagem, perspetivas históricas, perspetivas de desenvolvimento

e objetivos comuns. Eles assinaram um tratado de defesa e assistência mútua - Tratado

de Assistência Mútua que Assegura a Defesa na Região OCCASUS (MATADOR) - que é

semelhante à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Em cumprimento pelo estipulado nas normas internacionais da aviação civilem vigor e

de acordo com o disposto no Sistema de Gestão e Segurança Operacional, o Gabinete

de Segurança dos Aeroportos da Madeira promoveu um exercício denominado

"Exercício Parcial de Emergência CPX - Aeroporto da Madeíra 2O2I". Este exercício

realizou se no dia 19 de novembro de 2O2I, em contexto de sala de operações no

aeroporto da Madeira, num cenário criado pela ANA - Aeroportos da Madeira e, teve

como objetivos testar o estado de prontidão, a capacidade de resposta e de mobilização

de meios das diversas entidades envolvidas nas operações de emergência ao nível

interno e da RAM.

Exercício Parcial CPX - Em cumprimento pelo estípulado nas normas internacionais da

aviação civil em vigor e de acordo com o disposto no Sistema de Gestão e Segurança

Operacional, o Gabinete de Segurança dos Aeroportos da Madeira promoveu um

exercício denominado "Exercício de Emergência Parcial - CPX do Porto Santo 2O2L". O

exercício decorreu "exclusivamente em sala", onde se recorreu a uma projeção

PowerPoint, onde continha informações/situações relativas ao cenário/emergência a

analisar. Foram adicionadas informações durante o desenrolar do Exercício, para que os

T
W'
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intervenientes pudessem responder / resolver. Foi ainda realizado o "hot debriefing',

logo após a realização do Exercício.

202L:

Testar em situação de Centro em operação (Centro aberto ao público) a reação dos

sistemas e equipas de emergência, todos os procedimentos e sua integração com as

entidades competentes (PSP, Proteção Civil, Corpos de Bombeiros). Mobilização de

meios externos. O CROS participou como observador. Cenário de um incêndio numa

viatura Elétrica estacionada no parque de estacionamento coberto.

outubro de202lz

No dia 20 de outubro 2O2L a Gás Natural SA (Gáslink) realizou o exercício anual de

aplicação, Plano de Emergência lnterno (PEl) da UAG-Socorridos, estabelecimento de

nível superior, dando cumprimento ao disposto no Art. 27.e do Decreto-Lei n.s

L5O/2OI5, de 5 de agosto. O exercício teve por objetivo treinar a aplicação do PEI da

UAG-Socorridos, revisto em agosto de 201-9. Neste âmbito o Serviço Regional de

Proteção Civil, lP-RAM participou como observador.

Exercício de apoio à decisão TTX CNER 2021,: O exercício de apoio à decisão (TTX) da

CNER, enquadra-se no exercício ConvEx-3 organizado pela Agência lnternacional da

Energia Atómica (AIEA), com a participação de quase 100 países signatários das

Convenções de Notificação Rápida e Assistência Mútua em caso de Acidente Nuclear ou

Emergência Radiológica. Decorrente de tal cenárío foi ativada a Comissão Nacional para

Emergências Radiológicas - CNER (artigo 116.e do Decreto-Lei n.e LO8/2OL8), órgão de

aconselhamento presidido pela ANEPC. A CNER realiza uma componente de apoio à

decisão aos órgãos de coordenação institucional.

E

Relatório de Atividades 202L Página 44 | t99



5, R.

REGÉO AUTONOMA DA MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARIA REGIONAL DE S^ÚDE E PROTEçÃO GIVTL
sERVtçO REGTONAL DE PROTEçÃO ClVlL, IP.RAü

Testar em situação de Centro em operação (Centro aberto ao público) a reação dos

sistemas e equipas de emergência, todos os procedimentos e sua integração com as

entidades competentes (PSP, Proteção Civil, Corpos de Bombeiros). Mobilização de

meios externos. O CROS participou como observador. Cenário de Bomba deixada no

centro Comercial.

lardim da Serra- Mun icíoio de Câmara de

Lobos, dia 07 de dezembro de 2021:

No dia 7 de dezembro de 2021 o Hotel Quinta da Serra realizou um exercício de

simulacro nas instalações do Hotel na sequência da implementação do processo de

medidas de autoproteção da entidade hoteleira.

O exercício a realizar teve por objetivo averiguar a coordenação entre as equipas

internas de segurança e as equipas dos meios de socorro externo.

Neste âmbito, o Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM participou como observador.

O exercício de simulacro teve por base uma simulação de um incêndio da casa das

máquinas do elevador, devido a um sobreaquecimento das máquinas, na sequência de

um curto-circuito. Para o exercício ter um caráter mais realista, foi utilizado uma

máquina de fumos para criar uma neblina no espaço de intervenção das equipas

internas de segurança e as equipas dos meios de socorro externas no processo de

intervenção. Este exercício de simulacro destinou-se a testar e averiguar a prontidão,

mobilidade e operacionalidade das equipas internas de segurança e as equipas dos

meios de socorro externos. Assume-se como um exercício simples ao nível da

coordenação de equipas, permitindo o teste de procedimentos a capacidade de

resposta por parte de todas as equipas envolvidas no exercício. Coordenação entre as

equipas internas de segurança e as equipas dos meios de socorro externo.

Os veículos aéreos não-tripulados são uma realidade, contudo apesar de não serem

ainda muito populares, existem já no mercado Drones aquáticos e que podem ser uma

ameaça. Este exercícío serviu para avaliar os procedimentos para este tipo de ameaças.

INSTALAçÃO PORTUÁRIA: Terminal Marítimo e Parque de Combustíveis da CLCM.

SIMULAçÃO: Suspeita de existência de um Drone aquático durante descarga de navio.

E
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Estatística da Atividade Operacio nal 2O2l

Emergência Pré Hospitalar
34t4t
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29760

o

2019 2020 2021,

Figura 34 Estatística da Atividade Operacional 2021 - Emergência Pré Hospitalar
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Figura 35 Estatística da Atividade Operacional 2021- Ocorrências EMIR informada e mobilizada
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Ocorrências EMIR informada e Mobilizada

2019 2020

r EMIR informada . EMIR mobilizada

2021

Figura 36 Estatística da Atividade Operacional 2021- Ocorrências EMIR informada e mobilizada

lncêndios Urbanos
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Figura 37 Estatística da Atividade Operacional 2021- lncêndios Urbanos
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Acidente com vítimas Encarceradas
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FÌgura 39 Estatística da Atividade Operacional 2021 - Acidentes em Percursos Pedestres
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Figura 38 Estatística da Atividade Operacional 2021- Acidente com vítimas encarceradas
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Ocorrências de lncêndio em Mato e Florestal
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Figura 40 Estatística da Atividade Operacional 2021 - Ocorrências de lncêndio em Mato e Florestal

Ocorrências de lncêndio em Mato e Florestal
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Figura 41 Estatística da Atividade Operacional 2021- Ocorrências de lncêndio em Mato e Florestal
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Eventos de Coordenacão ooeracional m a intervencão da estrutura Regional

E

Data Título

o2-o2-202L

Montagem de centro de vacinação no Serviço Regional de Proteção Cívil

09-o2-202t

Montagem de tendas no centro de vacinação de Machico (Parque de

estacionamento do centro de Saúde de Machico)

o8-o4-202t Montagem de tendas no centro de vacinação Santa Cruz (Antigo armazém do

Nóbrega)
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LO-O2-202t

Montagem de centro de vacinação no concelho de Santa Cruz

25-O2-202L

lnício da Montagem do centro de Vacinação do Funchal

E

(
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ot-o3-202t

Formação de Drones realizada pelo Comando Operacional da Madeira

Formação realizada pelo Comando Operacional da Madeira, onde foi possível

realizar troca de conhecimentos entre diferentes entidades, como ainda testar

e conhecer os equipamentos que os mesmos possuem, nomeadamente o

drone DJI Matrice 400 RTK e ainda o programa de gestão e comando de drones

da marca DJl. Nesta formação estiveram presentes dois técnicos superiores do

CROS.

27-03-2021

Apagão total na ilha da Madeira - Ativação do COE e da Sala de Operações

"'=ãç+1 "

-l

No dia 27 de março deu-se um apagão derivado das condições meteorológicas

que se registaram nesse dia. Devido à gravidade da situação e do que daí

poderia ocorrer, foi acionado o COE, tendo sido a sala de operações utilizada.
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T
O CROS esteve envolvido desde o acompanhamento inicial de toda a situação,

ao acionamento do COE pelo COR e na coordenação de toda a resposta

operacional ao evento.

Montagem da sala de Operações do Comando Regional de Operações de

Socorro na ilha do Porto Santo

o2-o4-2021

Um elemento do CROS deslocou-se até à ilha do Porto Santo de forma a

operacionalizar uma sala de operações do CROS, de forma que seja possível

criar e operacionalizar uma área de trabalho para os técnicos do CROS, com

equipamentos rádio, telefones com extensões já associadas às do Serviço

Regional de Proteção Civil e ainda portáteis formatados com as VPN de forma

a garantir a ligação a todas as ferramentas de apoio à decisão.

o2-o4-202t
Entrega de Posto de Comando móvel e tenda aos Bombeiros Voluntários do

Porto Santo
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O CROS fez-se deslocar à ilha do Porto Santo de forma a realizar a entrega de

um posto de comando móvelequipado ainda com uma tenda de apoio.

Este Posto de Comando móvel tem como propósito o de criar a capacidade

de registo da fita de tempo, registo de operacionais no terreno e de viaturas

e por fim o da realização do SITAC.

t5-04-2021

Montagem de tendas no centro de vacinação de Câmara de Lobos

o2-o4-202t

lnício da montagem dos rádios base SIRESP nas centrais de todos os corpos de

Bombeiros, inclusive o destacamento do Curral das Freiras e da Cruz Vermelha

Portuguesa
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Uma vez que os rádios base presentes nas centrais dos corpos de bombeiros

não eram substituídos há 15 anos, e de se tratar de equipamentos de extrema

importância que permanecem ligados e em utilização 24 horas por dia, foi

necessário a substituição de todos eles, sendo a mesma realizada pelos

técnicos do CROS.

28-05-202t

Formação Plano Operacionalde Combate a lncêndios

Dado o início do Plano Operacional de Combate a lncêndios Florestais, foram

realizadas formações a todos os elementos que participaram neste plano. Esta

formação foi de carácter online e presencial, sendo os formadores do

Comando Regional de Operações de Socorro.

el06l2o2t-

tol0612o2L

Comemoração do dia de Portugal com a presença do Presidente da República

(Dr. Marcelo Rebelo de Sousa)e do Primeiro-Ministro (Dr. António Costa)
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O CROS montou um Posto de Comando Operacional para dar apoio a um

concerto do Conservatório da Madeira juntamente com a Banda Militar. O

CROS assegurou a coordenação e a segurança do concerto com diversos

operacionais e meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros

Voluntários Madeirenses, Cruz Vermelha da Madeira e Equipa Médica de

lntervenção Rápida (EMIR). O Serviço Municípal de Proteção Civil do Funchal

também esteve presente no Posto de Comando.

tel06l2o2t

Montagem de centro de vacinação no Porto Santo
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Dois elementos do CROS deslocaram-se à llha do Porto Santo para fazer a

montagem de 2 tendas no Centro de Vacinação do Porto Santo para a

realização da administração das vacinas contra a SARS-CoV-2.

22-06-202t

Acompanhamento das ações de patrulhamento com auxílio a drone pelo

Comando Operacional da Madeira no âmbito do Plano Operacional de

Combate a lncêndios Florestais

Uma vez que o Comando Operacional da Madeira integra o Plano Operacional

de Combate a lncêndios através de equipas ELAC (Equipas de Logística e apoio

ao combate), e uma vez que as mesmas a partir do presente ano tinham ao

seu dispor equipamentos drone, foi solicitado pelo Serviço Regional de

Proteção Civil, a realização de ações de vigilância noturnas, uma vez que estes

equipamentos dispõem de câmaras térmicas e de holofotes.

De forma a realmente perceber a capacidade dos equipamentos, e do modus

operandi destas equipas, dois técnicos do CROS acompanharam os seus

trabalhos.

o8-o7-202t

Montagem de Posto de Comando e coordenação do CROS em buscas

realizadas ao cidadão polaco que desapareceu após realização de treino de

tra i l.

(
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No dia 08-07-202I for reportado o desaparecimento de um cidadão polaco,

que teria realizado um percurso de trail com início às L8:30 no Porto Moniz, e

que teria como destino o hotel Sacharum na Calheta.

O alerta foi dado de manhã ao CIC-CROS, que assim acionou os Bombeiros

Voluntários da Calheta. Dado a natureza da situação, a PSP e a Polícia florestal

foram também acionados para o Teatro de Operações.

Uma vez que a operação era de natureza difícil, e que contava com vários

agentes de Proteção Civil, foi dada a ordem de saída de dois elementos do

CROS para montagem de Posto de Comando e coordenação dos meios em

apoio ao Comandante das Operações de Socorro.

A presença do CROS foi garantida em modo de rotatividade dos elementos

durante três dias, sendo que posteriormente foram ainda acionados meios dos

Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz; Brigada

Helitransportada a bordo do H-35 de forma a realizar buscas; Equipa de drones

e cinotécnica da Unidade Especial de Polícia e ainda a Equipa do Grupo de

lntervenção de Proteção e Socorro da GNR munida ainda com equipa

cinotécnica.
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As buscas foram terminadas pelo COS ao fim do terceiro dia de buscas, sendo

assim a ocorrência passada para a PSP e assim encerradas as operações de

socorro.

28-07-202L

Treino Operacional do CROS no Caniçal

Treino Operacional no Caniçal com objetivo de testar todos os equipamentos

do CROS, salientando as comunicações, tendo sido usada a estação base da

UMCTE, uma vez que neste local, em certos pontos da vereda da Ponta De

São Lourenço, não é possível a captação de rede SIRESP.

Assim, três técnicos do CROS percorreram a vereda munidos de rádios e de

telefones satélite, onde foram realízados testes de comunicação através de

rede SIRESP e de um telefone satélite com os técnicos que permaneceram na

UMCTE.

Este treino tinha ainda como objetivo o de testar os drones, mas tal não foi

possível devido às condições climatéricas no local, uma vez que foram

registadas rajadas na ordem dos 60km/h, e os drones que o CROS possui não

permitem voos nestas condições.

0s-08-2021
Montagem de tenda posto médico na Avenida do Mar para apoio ao Rali

Vinho Madeira
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Montagem de tenda para Posto médico avançado de apoio ao RaliVinho

Madeira na Avenida do Mar (parque de assistências)

05-08-2021

07-08-2021

Apoio ao RaliVinho Madeira

1959

Apoio do CROS ao RaliVinho Madeira com a coordenação de todos os meios

de emergência mobilizados para apoío à prova.

L6-O8-202L Montagem de Posto de Comando no lncêndio de Machico em Gaula
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No dia 16, foi recebido um alerta no CIC-CROS para um incêndio florestal que

terá deflagrado em Gaula no concelho de Machico.

Foi depois solicitada a presença do CROS, pelo COS, para montagem de um

Posto de Comando e apoio na coordenação de meios.

Para o teatro de operações foram mobilizados um total de 4 técnicos do CROS,

sendo os mesmos distribuídos por duas equipas de forma a ser possível a

rendição, uma vez que este posto de comando esteve em operacionalidade

por dois dias.

t7-o9-202t
Montagem de tenda Posto Médico Avançado (PMA)em Machico para dar

apoio à prova do MIUT
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18-09-2021

Treino Operacional do CROS em conjunto com os Bombeiros Voluntários da

Calheta.

.r.::r::ffi

Treino Operacional realizado em conjunto com os Bombeiros Voluntários da

Calheta.

Treino onde foi simulada uma situação de aluvião, tendo sido registado o

arrastamento de alguns indivíduos para dentro do ribeiro. Assim o CROS

acompanhou todos os procedimentos, tendo auxiliado a equipa através de

drones e apoio à coordenação da situação.

t9-LO-202L

Entrega de Equipamentos de Proteção lndividual Urbanos e Florestais aos

corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

29-10-202L Apoio ao Rali Madeira Legends na coordenação de meios.
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Apoio do CROS ao Madeira Rali Legends com a coordenação de todos os meios

de emergência mobilizados para apoio à prova.

L9-tt-2021

Apoio à prova desportiva do MIUT na coordenação de meios

Apoio do CROS ao MIUT com a coordenação de todos os meios de emergência

mobilizados para apoio à prova.

to-t2-202L
Realização de treino e teste drone lnspire 2 de forma a entender a capacidade

total de voo do equipamento no Paul da Serra.
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SADO. Sistema de Apoio à Decisão

Operacional

O SADO é uma plataforma que permite toda

a gestão da atividade operacional,

nomeadamente a gestão das ocorrências e

dos meios envolvidos nas operações de

socorro

O que este programa permite é o controlo de

todas as ocorrências que se encontram a

decorrer, estando alocada a cada ocorrência

toda a informação necessária,

nomeadamente a de meios envolvidos,

número de operacionais, COS, localização e

todas fitas de tempo a ela relacionada. Pelo

facto de o programa ter todas as informações

agregadas, também permite a gestão dos
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ì
meios disponíveis em cada corporação,

sendo que talé vital na boa gestão de meios,

principalmente nos meios de pré-hospitalar,

sendo que por vezes os meios de um

concelho poderão esgotar, podendo assim o

operador ter essa informação de forma

simplificada e de rápido acesso, como

também nos incêndios florestais, onde

poderão estar em ação diversas viaturas de

diversas corporações, ficando assim mais

uma vez, fácil a identificação das viaturas que

ainda se encontram disponíveis nos outros

concelhos.

Assim, é possível o controlo sempre a lOO%

por parte do CROS no acompanhamento das

operações de socorro que se encontram a

decorrer.

ALARMES LREC Ferramenta criada pelo Laboratório Regional

de Engenharia Civil.

O mesmo oferece variadas ferramentas

através da plataforma, nomeadamente:

o Avaliação e acompanhamento das

bacias hidrográficas, estando as

mesmas em constante avaliação,

permitindo-nos avaliar o risco num

determinado local de aluvião,

emitindo o mesmo um alarme ao

chegar ao nível de maior risco,

emitindo um sinal sonoro e visual.

o Estações meteorológicas, indicando

os níveis de precipitação no local em
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Lhora; 6horas; 24horas e o total do

mês.

Fornece imagens em tempo real das

principais ribeiras da ilha da Madeira,

permitindo assim acompanhar o seu

fluxo ao longo de todo o dia e de

forma a perceber alguma anomalia

naquele que é o normal fluxo de

água.

Sistema de Deteção de lncêndios

através de Câmaras térmicas,

detetando assim focos de incêndios

em fase nascente fornecendo de

imediato o alerta e localização exata

desse mesmo foco de incêndio.

a

GEOTETRA Através dos rádios SIRESP utilizados pelos

operacionais, sejam eles móveis ou portáteis,

os mesmos emitem um sinal GPS, sendo

assim possível acompanhar os operacionaís

no mapa de forma direta.

Radar do Porto Santo Este radar permite a vigilância meteorológica

de toda a Região Autónoma da Madeira. A

informação recolhida pelo radar,

relativamenteàprecipitaçãoevento,

permite uma previsão a muito curto prazo de

tempo, permitindo um conhecimento

precoce e atempado dos episódios de

precipitação extrema, que nos permite assim
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uma tomada de decisão mais assertiva e mais

rápida.

Google Fotos Aplicação instalado no tablet do chefe de

equipa da brigada helitransportada, sendo

que quando o heli chega ao incêndio tem

como missão primária o de reconhecimento

ao incêndio, sendo que nesse momento o

chefe de equipa tira fotos ao incêndio.

Ao serem realizadas essas fotos, a aplicação

recolhe e insere numa conta que se encontra

sempre aberta na sala de operações, onde se

situa o oficial de ligação, sendo que assim é

possível ao oficial de ligação e aos técnicos do

CROS a melhor perceção do incêndio e dessa

forma tomar decisões mais acertadas.

IPMA O IPMA tem como objetivo melhorar o acesso

do Sistema de Proteção Civil à informação

meteorológica.

O lnstituto Português do Mar e da Atmosfera,

através das suas variadas ferramentas,

fornece ao serviço valiosa informação

meteorológica da Região Autónoma da

Madeira, sendo através de previsões

meteorológicas, com acompanhamento

total, através de informação direta do IPMA e

atualizada de 10 em 10 minutos através das

estações meteorológicas distribuídas por

toda a RAM.

É também através de todos os avisos

emitidos pelo IPMA que são dados os alertas,

sendo assim os avisos de importância vital
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para a boa resposta operacional, a eventos

meteorológicos.

É também através da análÍse atmosférica do

IPMA, que fornece num espaço temporal de

3 dias, a análise de risco de incêndio florestal,

sendo também uma das ferramentas

utilizadas na decisão de nível de alerta de

todo o dispositivo operacional.

lntegração das estações meteorológicas no

programa sado.

Sistemas e Tecnologias de lnformação

No ano 2O2Lforam realizados investimentos relevantes para o reforço da infraestrutura

tecnológica, no sentido de ser melhorada a componente operacional do Comando Regional de

operações de socorro, por um lado, e o funcionamento do sRpc, lp-RAM, pelo outro,

nomeadamente nas seguintes áreas:

a Aquisição de Material Informático

Foram adquiridos computadores de secretária, computadores portáteis e

computadores de pequeno formato para fazer face a lacunas identificadas de equipamento em

alguns departamentos e para prever eventuais necessidades com entrada de novo pessoal.

Foram também adquiridos monitores de 27" para substituição dos monitores de 23"

em fim de vida, com o objetivo de dar melhores condições de trabalho nos postos, contribuindo

assim para a produtividade geral.

Nesta aquisição de material informático, também foi prevista a aquisição de um novo

servidor de ficheiros, para substituir o servidor de ficheiros em funcionamento mais antigo, e

um kit de upgrade para o servidor de aplicações para aumentar a sua capacidade, desempenho

e bom funcionamento.
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Foitambém prevísta a aquisição de componentes e periféricos essenciais para o normal-

funcionamento dos postos de trabalho, como ratos e teclados, entre outros componentes

importantes para garantir o bom funcionamento e o cumprimento da funcionalidade pretendida

nos postos.

O investimento realizado para esta aquisição totalizou os 24 686,10 € (sem IVA).

a Número Verde para a Linha de Saúde RAM (800 24242O1

Esta solução de linha de voz gratuita para a população e suportada pelo SRPC, IP-RAM,

implementada através do CROS, veio trazer as mais valias evidentes numa época de pandemia

provocado pelo vírus COVID-l9, onde a necessidade de estabelecer um canal de comunicação

com a população para reporte de casos desta doença e esclarecimento de dúvidas foi

fundamental na sua contribuição para o Sistema Regional de Saúde.

Os valores comprometidos nesta componente ascenderam os 73 195 €.

a Atualização de componentes dos computadores dos postos de trabalho

No sentido de aumentar o desempenho dos postos de trabalho mais antigos instalados

no SRPC, IP-RAM, foi decidido adquirir memória RAM e discos SSD para estes equipamentos.

O investimento em 2O2Lfoi de795,64 € (sem IVA), com o qualfoi possívelaumentar o

tempo de vida dos equÍpamentos visados e melhorar a produtividade dos respetivos

utilizadores.

a Manutenção da APP Prociv Madeira

Considerando a necessidade de garantir a manutenção corretiva e a gestão das licenças

das lojas mobile - especialmente no que concerne à App Store da Apple - da aplicação móvel

Prociv Madeira, aplicação de importância para a relação entre o Serviço Regional de Proteção

Civil, IP-RAM e a populaçâo em geral, foi feito um investimento de 5700 € anuais (sem IVA).

No que diz respeito às estatísticas da APP Prociv Madeira, no período em questão esta

aplicação foi instalada 4989 vezes e foram recebidos nos equipamentos com esta app instalada

407 727 notificações.

E
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Equipamento para comunicações rádio

w

Neste ano de 2021 foram adquiridas 50 antenas para os rádios portáteis Motorola

SIRESP para fazer face a eventuais necessidades de substituição de antenas.

O investimento desta aquisição totalizou os 701,1.0 € (sem tVA)

a licenças de software

Foram adquiridas 2 licenças autocad para a Divisão de Segurança contra lncêndios em

Edifícios para a análise de projetos.

O investimento desta aquisição totalizou 227O€ para licenças a 3 anos.

Equipamento para as Comunicações de Voz

a

o

O

Para garantir as condições de trabalho dos operadores de telecomunicações que

atendem as chamadas de socorro no dia-a-dia e aumentar a capacidade de comunicação interna

por voz, foram adquiridas auriculares e licenças para novos telefones lp.

o investimento realizado nesta componente totalizou os2.276,75 € (sem lvA)

Globalconnect - sistema redundante para a central de voz

Com o objetivo de ter em redundância uma central de voz virtual e o conjunto de

serviços associados que permita a continuidade da realização das chamadas de voz de

emergência e possibilitar a fácil transição de instalações do edifício princÍpal do SRPC, IP-RAM

para as instalações da Altice (Rua Tenente Coronel Sarmento) que servem como CROS

Alternativo, em caso de impossibilidade de acesso às instalações principais, numa situação de

acidente grave ou catástrofe, foifeito um investimento de 4t4,s3 € mensais.
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Plano Anual de lnspeções - Corpos de Bombeiros
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O CROS participou nas diversas ações de lnspeção Planeadas pela IRB

4.2. lnspeção Regional de Bombeiros

A lnspeção Regional de Bombeiros é o órgão do SRPC, IP-RAM, ao qual compete

coordenar, acompanhar e fiscalizar, a nível regional, a atividade dos corpos de bombeiros no

domínio da proteção civil e do socorro. A lnspeção Regional de Bombeiros é consolidada através

do Decreto Legislativo Regional n.e L7/2O09/M de 30 de junho, que cria o Serviço Regional de

Proteção Civil, lP-RAM e aprova a respetiva orgânica.

Atualmente, ao abrigo da portaria n.s 343/2OL9 de 5 de junho, a lnspeção Regional de

Bombeiros comporta as seguintes atribuições:

a) lnspecionar a capacidade e prontidão dos corpos de bombeiros face às obrigações que

por lei ou regulamentos lhes estão cometidas, elaborando os supervenientes relatórios;
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b) Propor a adoção de regulamentação específica para a atividade dos corpos de

bombeiros, quer de índole administrativa quer operacional e proceder à inspeção da

atividade dos corpos de bombeiros no âmbito do socorro e determinar as medidas

disciplinares adequadas, em caso de necessidade;

c) Elaborar estudos e apresentar propostas relativas à necessidade e adequação de

recursos com vista á prossecução das atividades de socorro e emergência dos corpos de

bombeiros;

d) Exercer as funções de fiscalização no âmbito das suas competências;

e) Dar parecer sobre propostas de criação de novos corpos de bombeiros voluntários,

mistos e privativos e suas seções;

f) Planear e programar as atividades inspetivas aos corpos de bombeiros;

g) Promover a investigação de acidentes, com vista à determinação das respetívas causas;

h) Propor à Escola de Formação de Proteção Civil e Bombeiros, as ações de formação e

treino inerentes à qualificação profissional dos corpos de bombeiros nas áreas que

entenda como necessárias ao cabal cumprimento das missões dos corpos de bombeiros;

i) Manter a articulação com os serviços de Recenseamento Nacional dos Bombeiros

Portugueses, tendo em vista a permanente atualização dos ficheiros relativos aos

bombeiros da Região na base de dados nacional;

j) Verificar a correta implementação dos programas de formação e treino dos bombeiros;

k) Desenvolver programas visando a prevenção sanitária, higiene e segurança do pessoal

dos corpos de bombeiros;

l) Garantír uma base de dados passívelde ser utilizada na gestão dos corpos de bombeiros,

no que diz respeito aos seus recursos humanos e materiais;

m) Dar parecer aos acordos de cooperação e às propostas de apoios financeiros às

corporações de bombeiros, no âmbito da sua participação no Dispositivo Regional de

Emergência e Socorro;

n) Elaborar relatórios sobre o estado de conservação do material e do parque de viaturas

dos corpos de bombeiros afetos ao dispositivo de socorro e emergência da Região

Autónoma da Madeira;

o) Velar pelo cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis aos corpos de bombeiros e

estruturas de proteção civil;
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p) Proceder à avaliação do mérito dos comandantes dos corpos de bombeiros voluntário

mistos e privativos, segundo os critérios definidos na lei;

q) Homologar os regulamentos internos dos corpos de bombeiros;

r) Coadjuvar do ponto de vista operacional o COR.

Devido à pandemia provocada pelo vírus SARS-COV-2, situação que se manteve, em

grande medida, no decurso do ano de 2021, obrigou a nossa sociedade em geral, a se readaptar

a uma nova realidade, a um novo estilo de vida, alterando metodologias e comportamentos aos

mais diversos níveis. A lnspeção Regional de Bombeiros, ao longo do respetivo ano, sentiu essa

necessidade de se reajustar, quer ao nível de planeamento de trabalho, das ações a promover,

como também ao nível das metodologias usadas até então. Contudo, a pandemia trouxe-nos

outros desafios, outras preocupações, que a lnspeção Regional de Bombeiros ao longo do ano

de 2O2L teve que se ajustar e dar resposta. Ao longo do relatório iremos abordar as alterações

ao planeamento previsto para o ano de 2O2L e os novos desafios que resultaram do mesmo.

O presente Relatório síntetiza a atividade da lnspeção Regional de Bombeiros no ano de

2O2t, a qual, compreensivelmente e no âmbito das suas atribuições, se focaliza na atividade dos

corpos de bombeiros, em especial no domínio da proteção civile socorro.

Segue-se a descrição e detalhe das principais ações em cada uma das áreas:

. Inspeção Regional de Bombeiros

1. Auditorias à Plataforma do Recenseamento Nacional de Bombeiros - RNBP

As auditorias ao RNBP são realizadas remotamente no primeiro dia útil de cada

mês. Os relatórios retirados diretamente a partir da plataforma fazem referência a todos

os movimentos realizados pelos utilizadores dos Corpos de Bombeiros em sede de

RNBP. Estes movimentos expõem toda a informação inserida, atualizada ou mesmo

retirada pelos utilizadores do RNBP dos respetivos Corpos de Bombeiros, no que

concerne: toda a informação relativa aos cadastros de todos os elementos do Corpo de

Bombeiros; toda a informação da área do Corpo de Bombeiros e da Associação

Humanitária.

Com base na análise do relatório mensal de cada Corpo de Bombeiros, permite-nos o

controlo sobre a informação inserida em sede de RNBP, identificando: as alterações realizadas

E
t.

N
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e/ou inseridas, erros de inserção, falta de atualização de dados, alterações em sede do Quadro

de Pessoal do Corpo de Bombeiros, etc.

Os relatórios de auditoria ao RNBP são realizados todos os meses e a todos os Corpos de

Bombeiros. Posteriormente são analisados por um elemento da lnspeção Regional de

Bombeiros e enviado ao Corpo de Bombeiros, juntamente com o Quadro de Pessoal atualizado

segundo a Plataforma RNBP. Este Índicador tem como meta a realização de 1-00 relatórios de

auditoria por ano, sendo divididos por cada Corpo de Bombeiros (12 relatórios por Corpo de

Bombeiros ao longo do ano). A monitorização é realizada mensalmente e ao longo de 2O2Lfoi

cumprido o objetivo do número de auditorias remotas efetuadas.

r:beia 8 Relatórios de Auditorias Mensais realizadas aos Coroos de Bombeiro; men;almente

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

TOTAT

Os relatórios de auditorias ao RNBP, designados por Relatórios Mensais - RM e como

fonte de verificação estão localizados no servidor do SRPC, numa pasta dedicada a lnspeção

Regional de Bombeiros, na pasta 50.5 Relatórios => 5.4. RM - Relatórios Mensais => 5.4.8. RM

-2021,.

Juntamente com os relatórios mensais são enviados também os Relatórios de Mapas de

Pessoal - RMP dos Corpos de Bombeiros à data do relatório de auditoria e como fonte de

verificação estão localizados no servidor do SRPC, numa pasta dedicada a lnspeção Regional de

L2

12

12

t2

t2

12

\2

t2

t2

12

t20

RETATÓRIOS DE AUDITORIAS MENSAIS REATIZADOS EM 2021CB
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Bombeiros, pasta 50.6 Relatórios => 5.6. RMP - Relatórios de Mapas de Pessoal => 6.6. RMP -
2021,.

2. Análise e execução das solicitações dos processos de candidatura à atribuição e

manutenção do benefício da tarifa social de fornecimento de energia elétrica aos bombeiros

da RAM.

A Portaria n.e n5/20L9 de 30 de setembro, procede à regulamentação do artigo 6.e do

Decreto Legislativo Regional n.s 2U2O18/M, de 22 de novembro, definindo as condições e os

procedimentos necessários à atribuição e manutenção do benefício na tarifa social de

fornecimento de energia elétrica aos bombeiros dos quadros ativo ou de comando da Região

Autónoma da Madeira.

Ao longo do ano 2021 foram rececionados na lnspeção Regional de Bombeiros mais 32

novas candidaturas a este benefício social, de acordo com o quadro que se segue:

Tabela 9 Receção e análise dos oroces;os de candidaturas à atribuição do benefício da taíifd social de
fornecimento Ce energia elerrica aos bombeiros da RAful em 2021

*'l

+

ú{.

N9 DE

CANDIDATURAS

202L

COM DIREITO AO
BENEFíCIO

SEM DIREITO AO
BENEFíCIO

CB

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

TOTAL

Não Aplicável

3

Não Aplicável

L

0

5

16

0

2

5

32

Não Aplicável

2

Não Aplicável

0

0

5

72

0

1

5

25

Não Aplicável

1

Não Aplicável

t
0

0

4

0

L

0

7

A atribuição do benefício estabelecido na portaria referida depende do preenchimento

cumulativo de vários requisitos pelo bombeiro interessado. Dos 32 processos rececionados ao
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BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

TOTAL

Não Aplicável

1"

Não Aplicável

t
0

0

2

0

1

0

5

Não Aplicável

0

Não Aplicável

0

0

0

0

0

0

0

0

R,

Não Aplicável

0

Não Aplicável

0

0

0

0

0

0

0

0

Não Aplicável

0

Não Aplicável

0

0

0

2

0

0

0

2

Não Aplicável

1

Não Aplicável

T

0

0

4

0

1

0

7

136

127

56

68

5
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longo de 2021',25 foram deferidos, sendo que 7 foram considerados indeferidos, devido ao não

cumprimento dos requisitos previstos na portaria, como demonstra a tabela seguinte:

Tabela 10 Processos indeferidos devido ao incumprimento dos requisitos exigidos, plasmados na portaria n.e
73512019 de 30 de setembro

Em termos gerais, a tabela seguinte é demonstrativa do número de elementos que se

candidataram a este benefício, desde a sua implementação e até ao fecho do ano de 2021:

l::eie L ].Ana{ìsè : :x:cr,ção da; solìcit:ções dos prcce;;,;s l: ':andìc.::,:ts : rirrbui,:ã.: Cc benef icio da tai.if a

I )':lr' ,'è Illa:cìm'-ì'i'if, 1l lne.gil -"letr'ica rÕs a')r1ó Jlj Cì Rl\t rjl,,- )s t.,tiitl'j,tj ti:,. t,.rìs l+'Jaz:nbr.t Ce

ìrlL

BSF

BVM

BMSC

BMM

Não Aplicável

33

Não Aplicável

16

Não Aplicável

25

Não Aplicável

74

Não
Aplicável

8

Não
Aplicável

2

Não Aplicável

94

Não Aplicável

20

136

0

56

32
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DA TARIFA

socrAt DA

EEM

EXCEDE

PONTÊNCIA

CONTRATADA

< 6.9KW

sEM SERV|çO

OPERACIONAI.

/TNATTVTDADE/

QUADRO DE

RESERVA

TOTATCB
uso

COMERCIAT

N9 DE

CANDIDATURAS

l2O2O + 2o2tl

coM
DIREITO AO
BENEFíCIO

SEM

DIREITO AO
BENEFíClo

NAO
SOTICITARAM

O BENEFíCIo

TOTAT

ETEMENTOS

POR CB

l202rl

NÃOCB
APUCAVÉr
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BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

TOTAT

L6

15

24

16

29

77

165

19 TRIMESTRE2O2O

29 TRIMESÏRE2O2O

39 TRIMESTRE2O2O

49 TRIMESTRE2O2O

59 TRIMESTRE2O2t

69 TRIMESTRÊ202L

7E TRIMESTRE2O2T

89 TRIMESTRE 2O2t

TOTAT l2O2O + 202tl

16

15

18

15

25

16

TM

42

45

69

4t

16

2t

348

58

60

93

57

45

38

738

0

0

0

0

0

0

0

0

6

t
4

t
22 224

4,44!.29€

8,889.65 €

7,033.54€

6,981.75 €

7,672.29 €

7,790.40 €

7,460.52€

7,792.02€

58,061.45€

Após a análise dos requisitos dos candidatos ao benefício, a lnspeção Regional de

Bombeiros remete à EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A., no primeiro dia útil do

mês seguinte ao trimestre que diz respeito, a listagem dos processos dos candidatos.

Até ao último dia útil do mês seguinte ao trimestre que diz respeito, a EEM - S.A., envia

para a lnspeção Regional de Bombeiros a listagem nominativa dos clientes abrangidos por esta

medida, bem como indica o montante do apoio a que têm direito.

A tabela seguinte apresenta os montantes apurados por semestre desde a sua

implementação até à data.

lìbela l2 Ns dÈ aièmèntos oeneiicr,rrio;: iLr,tD oor tiim-o;ti'? ìi) 1,)n{c doç anos de 202ü: Z02l

79

+30

+7

+3

+2

+4

+8

+11

t4

Como fonte de verificação estes dados estão registados num ficheiro de controlo de

Gestão localizado no servidor do SRPC, numa pasta dedicada a lnspeção Regional de Bombeiros,

na pasta 50.16. Corpos de Bombeiros => 50.16.2. Regalias e Benefícios - 2.2. Tarifa EEM.

N9 DE EIEMENTOS
BENEFICIÁRIOS

TRIMESTRE CUSTO TRIMESTRAT
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3. Reforço a nível operacional dos Corpos de Bombeiros

Em relação ao reforço a nível operacional dos Corpos de Bombeiros, a lnspeção Regional

de Bombeiros tem como suporte as principais necessidades demonstradas por cada Corpo de

Bombeiros. Estas necessidades são, muitas vezes, identificadas através das Ações lnspetivas e

de um levantamento anual para apetrechamento dos Corpos de Bombeiros destinado à

renovação/substituição e reforço. Assim, ao longo do ano de 2O2'J,, foram adquiridos um

conjunto de EPI'S e outros materiais de âmbito operacional dos Corpos de Bombeiros, aos quais

se destacam:

3.1. Aquisição de equipamentos de salvamento em grande ângulo

Em2O2L, adquiriram-se para o Dispositivo de Resposta Operacional Regional(DROR)uma

série de Equípamentos de Salvamento em Grande Ângulo, perfazendo um investimento de

154,669.055€ (C/ IVA), divididos em 2 Lotes:

Tabela 13 Liste do LOTE 1de Equipamentos de Salvamento em grande àngulo adquiridos em 2021

IOTE 1- EQUIPAMENTOS DE SATVAMENTO EM GRANDE ÂNGULO

Equipamento

Mochila lndividual (tipo transporte, em tela, 451)

Capacete de Resgate (tipo vertex ventilado)

Lanterna Frontal (tipo pixa) - quantidade - 110 unidades

Par de Luvas de Salvamento

Arnês de Suspensão (tipo astro bod fast)

Longe Dupla Assimétrica de Progressão (tipo progress)

Longe simples em corda dinâmica (tipo jane) -
Bloqueador de autossegurança para corda simples/dupla

(Shunt)

Descensor autoblocante (tipo l'D S)

Descensor autoblocante (tipo Stop

Descensor polivalente (Oito)

Bloqueador para ascensão em corda (Punho ascensor)

Pedal/Estribo de progressão na corda (ligação ao punho
ascensor

Elo Rápido Oval, (tipo Maillon Rápid GO P15)

Quantidade

Valor
unitário
s/rvA

71.86 €

50.82 €

77.00 €

L4.43€

260.36 €

L8.10 €

15.02 €

4L.7t€

L34.75 €

77.00€

8.99 €

35.42€

8.76 €

3.31€

TOTAL

s/rvA

7,904.60€

5,590.20 €

8,470.00 €

1,587.30 €

28,639.60 €

1,991.00 €

t,652.20€

4,588.10 €

14,822.50€

8,470.00 €

988.90 €

3,896.20 €

963.60 €

364.10 €

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110
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Mosquetões Simétricos (Oval, Ligeiro Tipo OK)

Mosquetões HMS, assimétricos (tipo william look)

Mosquetão HMS, c/espigão para atrito adicional, (tipo
freino)

Cordelete

5
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660

440

r.r.0

990

11.47 €

!6.2s€

27.66 €

0.95 €

7,570.20€.'

7,150.00 €

3,042.60 €

940.50 €

108,631.60 €
TOTAL S/|VA

TOrAr C/|VA (23%) 133,616.87 €

Dos equipamentos referidos no quadro acima representado foram criados Kits com os

vários equipamentos, de forma a completar com todas as ferramentas necessárias ao bom

funcionamento dos mesmos. Estes KITS apetrecharam a valência de Salvamento em Grande

Ângulo da maioria dos Corpos de Bombeiros da RAM, tendo cada KIT abrangido o valor de

I,21.4.7O€ (C/|VA), sendo compostos por:

Iabela l4 ComoosiÇão Cos KITS part::dèr.,;ia ao; Corpos de Bombeiros da RAful

KlT SALVAME]ITO EM GRANDE ÂNEUIO

Equipamento

Mochila lndividual (tipo transporte, em tela, 451)

Capacete de Resgate (tipo vertex ventilado)

Lanterna Frontal (tipo pixa) - quantidade - 110 unidades

Par de Luvas de Salvamento

Arnês de Suspensão (tipo astro bod fast)

Longe Dupla Assimétrica de Progressão (tipo progress)

Longe simples em corda dinâmica (tipo jane) -
Bloqueador de autossegurança para corda simples/dupla {Shunt)

Descensor autoblocante (tipo l'D S)

Descensor autoblocante (tipo Stop

Descensor polivalente (Oito)

Bloqueador para ascensão em corda (Punho ascensor)

Pedal/Estribo de progressão na corda (ligação ao punho ascensor

Elo Rápido Oval, (tipo Maillon Rápid GO P15)

Mosquetões Simétricos (Oval, Ligeiro Tipo OK)

Quantidade

L

1

'l_

L

L

t

L

t

L

1

L

7

L

1

6
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Mosquetões HMS, assimétricos (tipo william look)

Mosquetão HMS, c/espigão para atrito adicional, (tipo freino)

Cordelete

VALORTOTAT DO KtT CIlVA(23yol

Os kits referidos, foram distribuídos da seguinte forma

Quantidade KITS

8

T4

74

22

5

17

12

9

4

5

110

4

L

9m

t,2t4.70€

Valor Total C/IVA

9,717.59 €

17,005.78 €

17,oo5.78 €

26,723.37 €

6,073.49 €

20,649.88 €

L4,576.39 €

1t0,932.29 €

4,858.80 €

6,O73.49€

133,616.87 €

i;oetr I j !i51;r1çtr;ão dJ; Kil"j oelos Corpo; de Somoerros da RANI

Destino dos KITS

Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz

Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos

Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol

Bombeiros Voluntários Madeirenses

Bombeiros Voluntários do Porto Santo

Bombeiros Voluntários de Santana

Bombeiros Voluntários da Calheta

Bombeiros Municipais de Machico

Companhia Bombeiros Sapadores do Funchal

Comando Regional de Operações de Socorro/EMIR

TOTAL

Respetivamente ao Lote 2, foram adquiridos os seguintes equipamentos

i ì -' 'l r i r - ; :ì 1 , ) - ,ì - : l :1 ì ; ; r,, 
' 
.- 3 - 1 1 - 1 - :1 r ; :ì , 1 :Ì -1 , ì t -ì 3 r- 3 

- 
.t r -1 : ì :ì - . I Li i , '\ ) : ; : .-, 1 ) l l

DlsTRlBUrcÃO DOS KrT',S DE SAwAMENTO EM GRAilDE ÂreUrO - LOTE 1

TOTE 2. EqUIPAMEIUTOS DE SALVAMEi|TO EM GRAtrDT ÂTEUTO

Equipamento

Macas de Resgate em Montanha (tipo Kong Lecco 2.0)

Kit de Suspensão Vertical (Acessório da maca tipo Kong

Lecco)

Quantidade
Valor

unitário
s/rvA

3,660.5€

TOTAT

s/rvA

7,321..00€

355.00€

2

2
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Kit de Suspensão em Tirolesa Aérea (Acessório da maca tipo
kong Lecco)

Almofada com Viseira tipo Lecco Visi (Acessório da maca

tipo kong Lecco

Maca Cesto de Resgate, duas peças (tipo Ferno Mod. 71- S)

Berbequim Autónomo c/ Baterìa Suplente

Brocas SDS Plus, 4 Canais, 10mm

TOTAL S/|VA

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEcRETARTA REGToNÂL oe snúoe E pRorEçÃo ctvtt-
sERvrço REctoNAL oe enoreçÃo ctvrl-, tp-RÂM

2

2

4

8

2 x (16)

158.80€

198.00€

454.60€

84L.70€

87.20€

317.60€

396.00€

1,818.40€

6,733.60€

174.40€

17,116.00€

21,052.68€rorAr clwAlzs%l

Os equipamentos do Lote 2, foram distribuídos da seguinte forma

T:bela 17 Di;tribuição,1os equipam-_-i1t;s lÍ) l_,1ïe 2 oÈi,ls Ccrpos de Brtmbeiros da RAful : SRpC

ra.

DE\

DISTRIBUrcÃO DOS EqUIPAMENTOS DE SALVAME'{TO EM GRANDE ÂNEUIO - TOrg

Equipamento

Macas de Resgate em Montanha (tipo
Kong Lecco 2.0)

Kit de Suspensão Vertical (Acessório da
maca tipo Kong Lecco)

Kit de Suspensão em Tirolesa Aérea
(Acessório da maca tipo kong Lecco)

Almofada com Viseira tipo Lecco Visi
(Acessório da maca tipo kong Lecco

Maca Cesto de Resgate, duas peças (tipo
Ferno Mod. 71- S)

Berbequim Autónomo c/ Bateria Suplente

Entidade

BVM

SRPC

BVM

SRPC

BVM

SRPC

BVM

SRPC

BVC

BVPS

SRPC

BVM

BMRBPS

BVC

BMM

BVCL

BVSVPM

Ne

Equipamentos

t

1

7

1

1

T

1

L

I

1

2

L

t

L

1

1

1

Valor
unitário
c/rvA

4,502.42€

4,502.42€

218.33€

218.33€

195.32€

195.32€

243.54€

243.54€

559.16€

559.16€

s59.16€

1035.29€

1035.29€

103s.29€

1035.29€

103s.29€

1035.29€

TOTAT

cllA
4,502.42€

4,502.42€

218.33€

218.33€

195.32€

195.32€

243.54€

243.54€

559.L6€

559.16€

t,118.32€

1,035.29€

L,035.29€

1,035.29€

1,035.29€

1,035.29€

1,035.29€
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BVS

BVPS

BVM

BMRBPS

1

1

1x (8)

1x(8)

L035.29€

1035.29€

L07.26€

1o7.26€

1,035.29€

1,035.29€

L07.26€

t07.26€

21,052.58€

Brocas SDS Plus, 4 Canais, 10mm

imaqenr 1- Exemolar:s dos equipamentos
:dquiridos ao ârnbito do SGÃ.

a

a

a

TOTATC/IVA (23%)

lmagem 2 - Entr3ga Cos equipamentos adquirìdos no

j;rrbrio lo !GA aos Coroos de Bomoeiros.

3.2. Aquisição de Equipamentos de Trabalho Holmatro

A aquisição destes equipamentos da área do desencarceramento fundamentou-se pelos

seguintes factos:

Ao longo da manutenção realizada no ano de 2027, no decorrer da substituição dos

carreteis de mangueiras convencionais pelo novo Sistema CORE, verificou-se que os

mesmos carreteis ficaram mais curtos em aproximadamente 10 metros;

Ao substituir o sistema convencional pelo Sistema CORE, nas bombas manuais, o Corta

Pedais HMC I U ficou totalmente inoperacional, dado que o mesmo não pode ser

convertido para o Sistema CORE;

Havendo a necessidade da uniformização de equipamentos, de forma a otimizar a

capacidade operacional dos Corpos de Bombeiros da RAM, permitindo a possibilidade

de receber apoio diferenciado em caso de cenário ou evento cuja complexidade possa

ultrapassar as capacídades próprias de qualquer Corpo de Bombeiros.
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O investímento realizado nesta aquìsição foi de cerca de 43,574.00 €(+ IVA)

o Aquisição de 9 MiniTesouras Holmatro CU 4OO7;

o Aquisição de 8 Mangueiras Holmatro C 10 BU;

Destino dos Equipamentos

!

a

I:bela l8 )is1ribu,,;à,r J,).;:qÌrioàrï -.:.ilj l.ì i,. lc.ì nr) dà :l ltíì.àtra pelos Corpos de Bombeìrcs O, p.q,t,1 -, SRPi

(

Bombeiros Volu ntários Madeirenses

Companhia Bombeiros Sapadores Santa

Cru z

Bombeiros Municipais de Machico

Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta
do Sol

Bombeiros Voluntários de Santana

Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos

Bombeiros Voluntários da Calheta

Bombeiros Voluntários de São Vicente e
Porto Moniz

Bombeiros Voluntários do Porto Santo

Tipo de Equipamento

Mangueira Holmatro C10

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

Mangueira Holmatro C10

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

Mangueira Holmatro C10

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

Mangueira Holmatro C10

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

Mangueira Holmatro C10

Mini ïesoura Holmatro CU 4007

Mangueira Holmatro C10

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

Mangueira Holmatro C10

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

Mangueira Holmatro C10

Mini Tesoura Holmatro CU 4007

TOTAL S/IVA

TOTAL CltVAl22%t)

Valor Total S/IVA

1-,283.40

4,323.75

r,283.40

4,323.75

t,283.40

4,323.75

1.,283.4Q

4,323.75

4,323.75

L,283.40

4,323.75

L,283.40

4,323.75

L,283.40

4,323.75

7,283.40

4,323.75

43,574.0O€

53,596.02€

DTSTR|BUçÃO DO MATER|AI DE SAwAMENTO E DESEilCARCERAMEilTO
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E

lmagem 3 - Exemplar da Tesoura CORE CU 4007

adquirida no âmbito das necessidades da área de SD. lmagem 4 - Exemplar da Mangueira CORE C 10 BU,

adquirida no âmbito das necessidades da área de SD.

3.3 Aquisição de licença de utilização da ferramenta Operacional de Gestão Online de

Corporações de Bombeiros - GESCORP e SIGO

A utilização nos Corpos de Bombeiros da ferramenta informática GESCORP - Gestão

Onlíne de Corporações de Bombeiros tem-se revelado, nos últimos anos, de extrema

importância quer na vertente da gestão operacional como administrativa. O GESCORP - Gestão

de Corpos de Bombeiros e o SIGO - Sistema lntegrado de Gestão de Operações, têm a

capacidade de interligação de informação e dados entre ambas e com o SADO - Sistema de

Apoio à Decisão Operacional, existindo assim uma sincronização real, no momento de forma a

agilizar os processos entre os diferentes interuenientes. Assim, considera que os Corpos de

Bombeiros da região já se encontram familiarizados e aprimorados com o sistema de Gestão de

Operações referido, possibilitando a continuação de uma melhor organização/intervenção, face

à gestão dos meios, antecipação e evolução da situação, mantendo uma comunicação constante

com as outras entidades envolvidas.

O SRPC, IP-RAM de forma a proporcionar condições para que esta ferramenta possa dar

continuidade ao trabalho de excelência que tem vindo a desenvolver nos últimos tempos, quer

ao nível operacional como administrativo, tornou-se imprescindível o Serviço Regional de

Proteção Civil da Madeira, providenciar a renovação da licença de utilização, para os anos de

2020,2O2L e 2022, de todos os Corpos de Bombeiros da RAM, no valor estimado de 32.175,00

€ (+ IVA).
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IabeÌa 19 Quadro de lrcenças,la Íerramenta Ope.acronai d? G?stão Online de Corpor3ç9g5 de Bomberrcs
GESCORP e SIGO

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETAR|A RÊG|ONAL DE SAÚDE E PROTEçÃO GtVrL
sERVtçO REGTONAL DE PROTEçÃO CrVrL, rP-RAM

Licença atribuída
Licença atribuída

Licença atribuída

Licença atribuída

Licença atribuída

Licença atribuída

Licença atribuída

Licença atribuída

Licença atribuída

Licença atribuída

lmàgem i - GESCCRP - 5:stão Ce Corpos de Bombeiros

32,t75.00 € S/|VA
39,575.25€ C/|VA

Ano 2020 - FATURA FÍ 22312020 - 13,191.75 €
Ano 2021 - FATURA Ft 83l202t - 13,191.75 €

Ano 2O22 - Para pagamento no início do ano

CUSTO TOTATENTIDADE MANUTENçÃO DA LICENçA
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lmagem 6 - SIGO - Sistema lntegrado de Gestão de Operações

ln-":gan 7 - Regisio Ca f ormação reaìizada no ârnbito
lo rÌ:iiizâdor Ca ierramenta GESCORP,

imag:m 3 - R:gis:: ia f crmação realizada no âmbito
do urìrìird,lí 'J: ferrament.r SIGC.

3.4. Aquisição de Tendas Vermelhas para complementar os Postos de Comando

Foi efetuado um grande investimento em 2021 nas Viaturas de Comando Operacional

Tático - VCOT, dotando-os de ferramentas e equipamentos que proporcionam condições de

trabalho em Teatros de Operações mais complexos.

Aquando da montagem dos Postos de Comando através das viaturas VCOT tornou-se

necessário garantir as condições térmicas e de privacidade aos operacionais que estão a

ope racio na I iza r as ferra mentas/q uad ros/eq u i pa mentos.
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1 TENDA ST PRO 3X3 VERMEIHA

1 TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1 TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1 TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1 TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1 TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1 TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1. TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1ÏENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

1 TENDA ST PRO 3X3 VERMELHA

s g
N
:SL

necÉo AUToNoMA DA MADETRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARIA REGIoNAL DE SAúDE e pnoreçÃo ctvlr-
sERvtço REG|oNAL DE pRorEçÃo ctvtl., tp-RAil

Assim, foram adquiridas L0 Tendas (3x3), de montagem rápida, em cor vermelha com as

laterias caracterizadas com o símbolo de cada Corpo de Bombeiros.

Tabela 20 Tendas Vermelhas 5T PRO 3x3 cedidos aos Corpos de Bombeiros

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

379.42€
379.42€

379.42€,

379.42€

379.42€

379.42€

379.42€

379.42€

379.42€

379.42€

ENTIDADE CUSTO UNITARIOEQUIPAMENTO

. "À.. ,

lmagem 9 - Cerimónia de entrega das Tendas ST PRO

3x3.

lmagem l0 - Tenda ST PRO 3x3, acoplada ao VCOT

dos BVM.

3.5. Aquisição de Equipamentos de Proteção lndividual - Fatos de Combate a

lncêndios Florestais

Para a garantir a segurança dos operacionais dos Corpos de Bombeiros, no que diz

respeito aos lncêndios Florestais, foi do entendimento do Conselho Diretivo do SRPC, IP-RAM

que os Corpos de Bombeiros da RAM deveriam ser dotados com mais fatos florestais.
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A aquisíção destes fatos florestais veio garantir a distribuição, quase da totalidade, dos

Bombeiros da RAM, tendo cada bombeiro o seu próprio equìpamento, visando assim, como

principal foco, a segurança dos operacionais dos Corpos de Bombeiros da RAM.

rrr:' :llll r,ì:ì;,'.rri)d,)iEPlStloi:stli;,;dquìridos_.__.,1ìd,l;:,_rsi,r.c,-r;-!-:B,;,;ro:rr,t,1.-rRArVl

N9 CONJUNTOS DE

EPIS CEDIDOS
CUSTOTOTAI DOS

colìltuNTos EPtscArçADOIMAN
ENTIDADE

EQUIPAMENTOS

BSF

BVM

BMM

BMRBPS

8VS

BVCL

BVC

BVSVPM

FORMADORES

139

126

67

58

60

93

56

46

85€ S/|VA POR

UNIDADE

6 UNIDADES A

8s€ s/rvA
1 UNIDADE A
87.50€ S/rVA

64.61€ S/|VA
POR UNIDADE

TOTATS/|VA:

ToTAt C/IVA (23%|r

20,496.57€

18,850.86€

9,874.26€

8,677.38€

8,976.60€

13,91-3.73€

8,527.77€

6,882.06€

7,049.77€

97,24*,

119,616.27e

7

652
TOTAT

COÍIIUNTOS:

),

-'.ì.:'' 1l :,.,-) ì-ì-ì.J)-riì ì: rt-i;ì,i t3-iiJìi
ìl; -1,').,i --) j '\1J -,i

3.6 Aquisição de Equipamentos de Proteção lndividual - Fatos de Combate a

Incêndios Urbanos e lndustriais e botas urbanas

Após o grande investimento realizado na área formativa relativamente aos lncêndios

Urbanos e lndustriais, aumentando significativamente o número de operacionais com formação

t;
tt

E

-

I

_1,
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especifica nesta matéria, sentiu-se a necessidade de dotar os operacionais com fardamento

adequado às especificidades, aproveitando também para a padronização dos fardamentos

destas equipas em todos os Corpos de Bombeiros.

Já há alguns anos que não havia um investimento na aquisição de Equipamentos de

Proteção lndividual nesta área, encontrando-se os EPIS existentes nos Corpos de Bombeiros,

com elevado desgaste, e em número insuficiente, não proporcionado assim, a segurança devida

aos operacionais que com eles operam. Esta situação já havia sido identificada em várias ações

inspetivas pela lnspeção Regional de Bombeiros.

Esta aquisição fez com que os operacionais tenham mais e melhores condições para

intervir nas diversas situações, algumas das quais muito morosas e de difícil resolução,

prestando-lhes assim mais segurança e conforto. Veio garantir também a distribuição, quase da

totalidade dos Bombeiros da RAM, tendo cada bombeiro o seu próprio equipamento.

Tabela 22 Número e custo dos EPIS Urbanos, adquiridos e cedidos aos Corpos de Bombeiros da RAM

E
N-

i

N9 CONJUNTOS DE

EPIS CEDIDOS cAsAco
NOMEX

cArçA
NOMEX

CUSTO TOTAL DOS

CONJUNTOS EPIS
ENTIDADE

EQUIPAMENTOS

BVM

BSSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

B,vsl{fÌú

BVPS

FORMADORES

99

46

54

78,497.10€

36,473.40€

42,8L6.60€.

-:129930€
38,0s9.20€

57,088.80€

35,680.50€

30,923.10€

31,716.00€-

7,929.00€

478.30€ S/rVA
POR

UNIDADE

314.60€.S/VA

UNIDADE

POR
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líìaqeÍ. I 3 - Êxempiares dos ÊPlj tlorestaiç
cedlCo' los Coípoi Ce Bomberros.

lmagem l-l - Cerrmonia de entrega dos

Eq ripament:i:ç ,le P.-lteção Indrvid,rai FIor,.sial

Outra das necessidades identificada no âmbito das ações inspetivas, em termos de

equipamento de proteção individual urbano, foi a aquisição de botas específicas para o combate

a incêndios urbanos. De facto, a última aquisição de botas urbanas ocorreu em 2006 e, devido

à entrada de novos elementos, a dotação deste equipamento não tem sido acompanhada em

níveis proporcionais. Assim, urgiu providenciar para que sejam repostas as unidades que,

entretanto, por desgaste, deixaram de garantir a proteção adequada, assim como promover

uma dotação que permita equipar os novos bombeiros com este tipo de equipamento.

Desta forma, e porque também em relação às botas se aplicam os normativos de

segurança que impõem limites ao prazo de validade, o Serviço Regional de Proteção Civil, lP-

RAM adquiriu 700 pares de botas para distribuir pelas Corporações de Bombeiros da RAM.

ENTIDADE N9 DE PARES DE BOTAS CEDIDAS VATOR UN]TÁRP CUSTOTOïAL
BVM

BSSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

SRPC, IP-RAM
(srocK)

t26
56

66

58

60

93

57

46

40

98

700

175.10€
POR

PAR DE BOTAS

TOTAr S/|VA

TOTATC/!VA(23%l

22,062.60€

9,80s.00€

11,556.60€

10,155.80€

10,s06.00€

L6,284.30€

9,980.70€

8,054.60€

7,004.00€

17,159.80€

t2257O,OO

150 761,10
TOTAT PARES DE BOTAS:
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Plano das Ações lnspetivas para2O2L - Homologado

Remarcação/Alteração do Plano das Ações lnspetivas para 2O2L

.Fl , ^O

4. Ações lnspetivas

Foi realizado e homologado o plano anual de ações inspetivas para o ano 2021 sob o

formato apresentado no novo Regulamento destas ações. Devido às circunstâncias da

continuidade da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 algumas das ações previamente

programadas foram adiadas devido à grande incidência de contágios em determinados períodos

do ano, havendo posteriormente, a remarcação das mesmas e a respetiva execução, tendo a

lnspeção Regional de Bombeiros cumprido o Plano das Ações lnspetivas na íntegra.

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade foi criado um boletim específico para as

ações de correção e de melhoria, sendo o mesmo utílizado para a caraterização das situações

detetadas e, sobretudo, para a apresentação das propostas de diferentes ações a implementar.

Os quadros que se seguem representam, respetivamente, o plano anual de inspeções

homologado, as respetivas remarcações ao mesmo e os relatórios realizados nesse âmbito.

4.L.

4.2.

pLANo aNUAL DE tNspEÇóEs - coRpos DE BoMBEtRos ;.,. i<.r..,:, l
l

il_.qagl9'

lc,l l'jl. t\ ]!1 .: r.

-Ì-
r --1-t - i

@@l!':F!r@
RA

lmagem 15 - Plano Homologado das Ações lnspetivas nos Corpos de Bombeiros da RAM

lmagem 16 - Alterações de datas realizadas ao Plano das Ações lnspetivas nos Corpos de Bombeiros da RAM

(

OE\

o
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4,3. Quadro das Ações, Inspeções e relatórios realizados em2O2L

Apesar dos constrangimentos causados pela pandemia em determinados períodos do ano

de 2027, a lnspeção Regional de Bombeiros garantiu a concretização de todas as ações

previamente planeadas aos Corpos de Bombeiros da RAM, como poderemos verificar no quadro

que se segue.

rro--ra 2-l Quadro do N.l de Açóes lnspetivas e relatórios realizados ao longc Co lno de 2021

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

TOTAL

4.4. Mapa das Ações lnspetivas Realizadas em202l

7

I
1

1

1

1

1

1

1

L

t
1

1

1

7

1"

7

1

7

1

1010

-ìlt i :"'1,t,-'" iì.; l.-:)-rj :.iar-ì,/t; :.:,at.tri,t;.1ìl tl.l,,.ì :; t,;-<: 1t r.,l : I :l:l

a Funcionamento,

Organização operacional e

6

6

Elemento da

lnspeção

Regional de
Bombeiros

07

25Formação;

N9 DE AçõES INSPETIVAS
AçõES TNSPETTVAS

ENTIDADE
REtA DAS

BVM

CBSF

HORAS

Osrrrrvos
CORPO

vrÊs

I
vrÊs

7

Eeurpn oe

INsPEçÃo
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Organização Presidente do

CD do SRPC, lP

RAM
Administrativa e

funcional;

Representante

do SEMER

Planos de lnstrução e

Representante

do CROS

treino - Exercícios

6

práticos de avaliação do

funcionamento de meios
196

de intervenção;

Veículos e equipamentos; 6

6

6

26

09

a

a

13

71

I nfraestruturas - espaços

funcionais e operacionais. 6 15

6 29

72

Como fonte de verificação destas ações existem os relatórios das ações inspetivas

realizadas, estando localizados no servidor do SRPC, numa pasta dedicada a lnspeção Regional

de Bombeiros, na pasta 50.LL. lnspeções => 50.11.2. lnspeções.

As ações inspetivas assumiram, uma vez mais, um importante papel na fiscalização da

atividade desenvolvida pelos Corpos de Bombeiros e constituíram, outrossim, momentos de

apuramento e perceção de experiências operacionais relevantes, de fragilidades evidenciadas,

6

CORPO
OBrETrvos

EQUIPA DE

INsPEçAo

ruÊs

5HoRAs

cBssc

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS
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mas também das capacidades que cada vez mais os bombeiros patenteiam, fruto das

competências e conhecimentos que gradualmente vêm acumulando.

5. Planos de lnstrução dos Corpos de Bombeiros da RAM

A formação contínua através dos Planos de lnstrução visa o treino e o saber fazer,

através do aperfeiçoamento permanente dos conhecimentos adquiridos do pessoal dos corpos

de bombeiros nas ações de formação. A instrução do pessoal dos corpos de bombeiros é

ministrada sob a direção e orientação do respetivo Comandante, de acordo com programa

previamente estabelecido e aprovado pelo SRPC, lP-RAM, sem prejuízo da necessária

articulação com os programas definidos pela ANEPC. Os Corpos de Bombeiros remetem os

Planos de lnstrução, em papel ou por correio eletrónico, à lnspeção Regional de Bombeiros, até

3l- de dezembro de cada ano, que, após verificação, procede à respetiva validação e monitoriza

o seu cumprimento através de vistorias presenciais nas datas e horários indicados no plano.

Iabela 26 Quad.".t das Ações lnspqlir735 e relatórios realìzados:o longo do anc Ce 2C20

ï"

DÉ\

prANo ANUAL DE AUDtroRtAs Aos ptANos or rrsrnuçÃo Dos coRpos DE BoMBËtRos

DATADEENVT. HoMoLocAçÃo/ernovlçÃ DAÌA DE

norvroloelçÃo/nrnoveçÃ
O IRB

O IRB

ENTIDADE
ENVIO DOS PI.ANOS DE

rNsÌRUçÃo

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

s/A

Enviado para IRB

s/A

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

s/A

29-72-2020

s/A

28-L2-2020

30-t2-2020

LO-OL-202I

06-oI-2021

r2-01-202t

28-04-2021

29-72-2020

s/A

Homologado

s/A

Homologado

Homologado

Homologado

Homologado

Homologado

Homologado

Homologado

s/A

0s-01-2021

s/A

t5-oI-2027

t6-ot-2027

7r-07-202L

08-01-2021

t4-oL-2027

28-04-202t

15-01-202L

Contudo, em 2O2L e devido às circunstâncias causadas pela pandemia COV|D19,

estando limitadas as visitas aos Corpos de Bombeiros, a lnspeção Regional de Bombeiros

realizou as ações possíveis nas mesmas deslocações realizadas no âmbito das Ações lnspetivas.

De igual forma às Ações lnspetivas, as vistorias aos Planos de lnstrução estavam também

planeadas, com o objetivo de realizar 8 ações de vistorias nos Corpos de Bombeiros de cariz

associativo, como se pode verificar através da tabela que se seguel
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Iabela 27 Quadro das Ações de vistoria 3 relatórios r::aiizados aos Planos de lnstrução ao longo do ano de 2021

)

r

DÉ\

N9 DE AçÕEs DE VISTORIAS

PTANEADAS

N9 DE
ENTIDADE

DE

REALIZADAS VISTORIA vtsToRtAs
DASDE VISTORIAS DAÍAS DAS

BSF s/A

1 AçÃO

S/A

1 AÇÃO

1 AçÃO

1 AÇÃO

1 AÇÃO

1 AÇÃO

1 AÇÃO

1 AÇÃO

S AçÕES PTAÍ{EAOAS

s/A

1 AÇÃO REALIZADA

S/A

1AçÃO REALIZADA

1AÇÃO REALIZADA

1AçÃO REALIZADA

1AçÃO REALIZADA

1AÇÃO REALIZADA

1AçÃO REALIZADA

1 AçÃO REALIZADA

8 AçôES REATIZADAS

s/A

2s-o8-202r

s/A

09-o6-202L

13-08-202r

L9-O4-202r

11-08-2021

15-09-202r

29-O4-2021

L2-O5-2021.

8

s/A

s/A

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

TOTAT

1

BVS

1

I

1

1

1

1

1

8

Como fonte de verificação destas ações existem os relatórios das ações de vistoria

realizadas, estando localizados no servidor do SRPC, numa pasta dedicada a lnspeção Regional

de Bombeiros, na pasta 50.5. Relatórios => 50.5.9. RVP|2021.

6. Análise e respetivos pareceres relativos aos Relatórios de Atividades dos Corpos de

Bombeiros

O Relatório de Atividades dos Corpos de Bombeiros tem como objetivo o cumprimento

do Plano de Atividades planeado e apresentado à lnspeção Regional de Bombeiros, relatando

também todas as atividades operacionais prestadas, desenvolvidas e os apoios e colaborações

prestados às diversas instituições ao longo desse ano.

A obrigatoriedade de envio dos Relatórios de Atividades dos Corpos de Bombeiros,

deverá ser cumprida até ao dia 31 de março de ano seguinte a que respeita, ao Serviço Regional

de Proteção Civil da Madeira, de acordo com o ponto L) do artigo n.s 13 da Resoluçã o I9L/20L9

de 9 de abril. Estão obrigadas ao envio do Relatório de Atividades os Corpos de Bombeiros de
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base associativa, que fazem parte do Regulamento de Financiamento às Associações

Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da Madeira.

Assim:

T:bela 28 Quadro comprovativo do envio dos Relatórios de Atividades dos Corpos de Bombeiros e respetivo
oarecer dà IRB

5

s/A

26-O3-202r

s/A

S/A

30-04-2021

LL-05-202L

09-0+2027

LL-06-202L

t8-o7-202t

16-o6-202r

B

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

s/A

Enviado para IRB

s/A

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

Enviado para IRB

s/A

REALIZADO

slA

s/A

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

s/A

L9-O7-202r

s/A

s/A

19-07-202L

t9-07-202L

L9-O7-202r

19-o7-202L

20-07-202t

L9-O7-202t

Como fonte de verificação destas ações existem os relatórios envíados pelos Corpos de

Bombeiros e o respetivo parecer da lnspeção Regional de Bombeiros, estando localizados no

servidor do SRPC, numa pasta dedicada a lnspeção Regíonal de Bombeiros, na pasta 50.5.

Relatórios => 50.5.14. Relatórios de Atividades CB. Estão também disponíveis em arquivo físico.

7. Análise e execução das solicitações dos processos de candidatura aos benefícios sociais

(Reembolso de propinas e reembolso de despesas suportadas com berçários e creches) dos

Bombeiros da RAM e respetivo envio à ANEPC

Nos termos do art.s 6.s do Decreto-Lei n.s 247/2O07 de 2t de junho, republicado pelo

Decreto-Lei n.e 64/2079 de 16 de maio, conjugado com o Despacho n.e 2236/2O20, de 1.7 de

fevereiro, é atribuído aos Bombeiros dos corpos profissionais, mistos ou voluntários:

Reembolso de propinas e de taxas de inscrição aos bombeiros voluntários, de acordo com

a alínea a) do artigo n.e L do Despacho n.e 2236/2O20, de 17 de fevereiro;

Reembolso de 50 % das despesas suportadas com berçários, creches e estabelecímentos

da educação pré-escolar, da rede pública, da rede do setor social e solidário com acordo de

a

o

RETATóRIOS DE ATIVIDADES DOS CORPOS DE BOMBEIROS
ENVto Dos nruróRros DATA DE ENvto pARA A pARACER soBRE os pLANos

DE ATIVIDADES IRg DA IRB
ENTIDADE DATA O PARECER DA

IRB
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cooperação com o Estado, e da rede privada, de acordo com a alínea b) do artigo n.e 6
Despacho n.e 2236/2020, de 17 de fevereiro;

Ao longo do ano 202L foram instruídos pelos Corpos de Bombeiros os seguintes

processos relativos ao ano letivo de 2020/2021,, que foram validados pela lnspeção Regional de

Bombeiros e remetidos à ANEPC para análise e posterior reembolso:

7.t. Reembolso de propinas e de taxas de inscrição aos bombeiros voluntários

Iabela 29 Quadro comprovativo do número de processos e respetivo envio à ANEpC

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

s/A

thI/202I e 29-L2-202I

s/A

8/II/202\ e 3/12/2027

t7-11,-2021

8/1.r/2021

8/Lt{2021

7s / 71. / 2o2I e L6 / LL / 2o2I

s/A

8 / 77 / 2O2L e 29 - 72-2021.

slA

8/7L/2027 e 3/L2/202t

17-11-2021

8ht/202r
8/LU202L

7s / Lt / 202t e 16 / 77 / 2o2I

14lL2/202L

22/L2/2021.

slA
EM ATRASO

s/A

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

s/A
s/A

s/A

s/A

s/A

s/A

s/A

s/A

s/A
EM ATRASO

s/A

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

EM ATRASO

0

4

0

3

6

2

2

5

I
I

Em comparação ao ano anterior, analisamos e enviamos para a ANEPC mais 4 processos

para Reembolso de Propinas, para o Ciclo Letivo de 2OL9/2020, bem como foram analisados e

enviados 20 processos e para o Ciclo Letivo de 2020/2021, totalizando 24 processos de todos os

Corpos de Bombeiros da RAM.

r:oeia lt) Qutdr' cornpro'reti,ro ão numerc ce pÍrcejrDS l.:jceir!/oj varor-Jj a;èi?m ressarcidos

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

0

4

0

3

6

2

2

5
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REEMBOTSO DE PROPINAS

DATA DE ENVIO PARA A ANEPCN9 DE PROCESSOSENTIDADE

TOTAT 24 PROCESSOS DE REEMBOTSO DE PROPINAS

DATA DE ENvIo PAnl A ANEPC PARACER ANEPC

PROCESSOS

DATA O

PARECER DA

ANEPC

ENTIDADE

REEMBOTSO DE PROPINAS

VATOR A SER

REEMBOTSADO
N9 DE

PROCESSOS
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BVSVPM

BVPS

1

1

74h2/202t

22/L21202r

EM ATRASO

EM ATRASO

s/A

S/A

EM ATRASO

EM ATRASO

A decísão final acerca do reembolso das propinas e do valor a ser restituído é da

competência da ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que, após decisão,

remete para a Liga dos Bombeiros para executar o pagamento, através do Fundo Social do

Bombeiro.

7.2. Reembolso de despesas de berçários, creches e estabelecimentos da educação

pré-escolar

ï:bela 3l Quadro:omprov:tirro do número de processos e respeti'ro envio à ANEPC

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

0

7

0

5

5

6

1

6

0

5

s/A s/A
cowcr-uíoo

s/A

cowcr-uíoo

colrtcr-uíoo

cowcr-uÍoo

cot'tct-uÍoo

cottct-uÍoo

s/A

corrrcr-uíoo

s/A
20-0r-2022

s/A

20-01_-2022

20-07-2022

20-0r-2022

20-ot-2022

20-oL-2022

s/A

20-or-2022

27 -O8-2O2L e 37-O8-2O2I

s/A

27-O8-202L

3L-O8-2027

27-O8-202r

27-08-2027

27-08-2021

s/A

27-O8-202L

Em comparação ao ano anterior, analisamos e enviamos para a ANEPC mais 6 processos

para Reembolso das Despesas com Berçários, Creches e Estabelecimentos de Educação Pré-

Escolar, para o Ciclo Letivo de 2OL9/2O20, bem como foram analisados e enviados 29 processos

para o Ciclo Letivo de2O2O/2O21, totalizando 35 processos de todos os Corpos de Bombeiros da

RAM.

Sendo este benefício recente e ao volume de processos que deram entrada na ANEPC,

todos os processos estão em atraso relativamente aos pagamentos. As circunstâncias causadas

pela pandemia COVlDl9 também não ajudaram no desenrolar das análises realizadas pela

ANEPC a estes processos que, posteriormente, são enviados para a Liga dos Bombeiros para

REEMBOTSO DE DESPESAS COM BERçAR|OS, CRECHES E

ESTABETECTMENTO DE EDUCAçÃO PRÉ-ESCOLAR

Ne DE pRocEssos DATA DE ENvro 
'ARA 

A ANEpc PARACER ANEPC

PROCESSOS
ENTIDADE

DATA O PARECER

DA ANEPC
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efetivar o reembolso. No entanto, já obtivemos através da ANEPC os valores que irão ser

reembolsados aos bombeiros candidatos da RAM, de acordo com a tabela que se segue:

Tabela 32 Quadro comprovativo do número de processos e respetivos valores a serem ressarcidos

N'

slA
27 -O8-2O2I e 3 1-08-202 1

s/A

27-08-202L

31-08-2021

27-O8-202L

27-O8-202L

27-08-2021

s/A

27-O8-202r

s/A
colvcr-uíoo

s/A

corrrcr-uíoo

colrtct-uíoo

cowcr-uÍoo

cottct-uíoo

corrtct-uíoo

S/A

colrcluíoo

s/A
20-07-2022

s/A

20-oL-2022

20-ot-2022

20-oL-2022

20-ot-2022

20-oL-2022

s/A

20-01-2022

s/A
3,86s.00€

s/A

1,808.70€

1,819.70€

2,329.25€

600€

1,951.55€

s/A

1,526.05€

DATA O

PARECER DA

ANEPC

VATOR A SER

REEMBOTSADO

POR CB

ENTIDADE DATA DE ENVIO PARA A ANEPC

REEMBOTSO DE PROPINAS

N9 DE

PROCESSOS

PARACER ANEPC

PROCESSOS

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BV5

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

0

7

0

5

5

6

1

6

0

5

8. Cursos de Formação para lngresso na Carreira de Bombeiro Voluntário

No ano 2021 concretizou-se a abertura de 5 formações do Curso de Formação para lngresso

na Carreira de Bombeiro Voluntário que tiveram início em 202t, com um total de 55 elementos,

distribuídos pelos corpos de bombeiros, conforme quadro infra:

2O2O/ 2021
cuRso DE FoRMAçÃo IARA tNGREsso NA cARREtRA DE BoMBEtRo

VOLUNTARIO

L L

'. Série2

Êig,rra 4Z Numeio de Cursos de Formação para lngrèsso na Carreira de Bombeìro tloluntário iniciados sm
2020r202 i por C,lroo Ce Eombeircs

ü

1
0

T
0

10

8

6

4

2

0

1

0

BVM BMM BMRBPS BVS BVCL BVC BVSVPM BVPS

7 0 1 0 7 t L
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2O2O/2O2t
NÚMERo DE ELEMENToS QUE INICIARAM A FoRMAçÃo PoR coRPo DE

BOMBEIROS

2L
19

E

o
24

15

22

30

25

20

15

t0

5

0 I
BMRBPS BVCL BVC BVSVPM

Figura 43 Número de elementos que iniciaram a formação por Corpo de Bombeiros

Sendo os Cursos de Formação para lngresso na Carreira de Bombeiro Voluntário com a

duração mínima de um ano, todos os elementos que iniciaram o curso em2O27 irão ingressar

ao longo do ano 2O22.

Dos Cursos de Formação para lngresso na Carreira de Bombeiro Voluntário iniciados em

2021 apenas dois (BMRBPS e BVC)finalizaram o período e probatório, tendo realizado o lngresso

a nível administrativo o ingresso dos seus elementos. Deste modo, no Corpo de Bombeiros

Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, dos 15 elementos que iniciaram a formação apenas 6

ingressaram como Bombeiros de 3.a Classe. Por sua vez, o Corpo de Bombeiros Voluntários da

Calheta, dos 21 elementos que iniciaram a formação 18 ingressaram como Bombeiros de 3.q

Classe.

Os restantes Corpos de Bombeiros que inicíaram o Curso de Formação para lngresso na

Carreira de Bombeiro Voluntário encontram-se ainda em período probatório, tendo como datas

previstas para o ingresso dos seus elementos:

a. BVSVPM -LL-O6-2O22;

b. BVM -08-O7-2022;

c. BVCL -O6-LL-2O22.

9. O Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses - RNBp

O regime jurídico dos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira regulado

através do Decreto Legislativo Regional n.e 22/2OLO/M, na redação dada pelo DLR L4/2OL6/M,

de 11 de março, que adaptou à região o Decreto-Lei n.e 247 /2007, de 27 de junho, alterado pelo

BVM
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Decreto-Lei n.s 248/2OI2 de 2t de novembro, prevê no seu artigo 28e a existência dí
Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses (RNBP), de forma a incorporar a

informação relevante que respeita ao registo dos bombeiros.

O Decreto-Lei n.e 49/2O08, de 14 de março, veio regular a criação e manutenção do RNBP,

definindo os termos de implementação e funcionamento da base de dados de suporte, incluindo

as regras de registo e acesso a dados pessoais, bem como as responsabilidades da Autoridade

Nacional de Proteção Civil e das entidades detentoras dos corpos de bombeiros,

designadamente câmaras municipais, associações humanitárias de bombeiros e entidades ou

empresas detentoras de corpos privativos.

Desde a implementação do RNBP na RAM, o seu funcionamento e utilização permitiram,

a obtenção de informações mais claras e reais dos corpos de bombeiros e dos elementos que as

constituem. A obrigatoriedade de um acompanhamento rigoroso à plataforma RNBP permitiu o

acompanhamento de todas as fases dos processos relativos aos corpos de bombeiros e os

procedimentos realizados, quer ao nível da plataforma RNBP como também na instrução dos

processos físicos. Com isto, pretendeu-se um maior rigor nas informações relacionadas com os

corpos de bombeiros, desde a gestão, informação e execução de alguns procedimentos,

disponibilizando um acompanhamento direto aos corpos de bombeiros na resolução dos

processos.

9.1. A Plataforma do RNBP

O RNBP é constituído por um suporte aplicacional e uma base de dados central, residentes

na ANPC, a que têm acesso, via lnternet, as várias entidades com competências de acesso, que

na Região são: o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, as entidades detentoras e os

corpos de bombeiros.

A base de dados integra uma série de elementos de informação relativos aos bombeiros

que são fundamentais para a:

a) Gestão dos efetivos dos quadros de comando ativo, de reserva e de honra;

b)Gestão da atividade operacionale formativa dos bombeiros;

c) Processamento dos reembolsos relativos ao seguro social, segurança social, taxas e a

outros direitos e regalias atribuídos na lei aos bombeiros;

d) Verificação da informação relativa a seguros de acidentes pessoais dos bombeiros;

U
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e) Emissão do cartão de identificação de bombeiro;

f) Emissão de declarações e certificados previstos na lei, relativos à situação e atividade

dos bombeiros.

9.1.1. Análise aos diferentes tipos de eventos registados em sede de RNBP em 2021 na

RAM

Alguns eventos, pelo seu significado e repercussão na capacidade de resposta do núcleo

do Dispositivo de Resposta Operacional tutelado pelo SRPC lP-RAM, são de seguida assinalados

através dos seguintes gráficos (os dados apresentados são retirados da plataforma oficial do

Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses e trabalhados a nível estatístico).

9.1.1.1. Admissão

Ne DE REGrsros or aorvrssÃo poR cB
REGISTADOS EM 2021

33

0 0 0

BVM BMM BMRBPS BVS BVCL BVC BVSVPM BVPS

Figura 44 Número de admissões registadas na plataforma RNBP por CB em 2021 - Data a partir da qual o
bombeiro se inscreve no CB. A admissão apenas pode ser efetuada nas categorias de oficial bombeiro estagiário,

bombeiro estagiário e cadete ou infante, dependendo da idade
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N9 DE REGISTOS DE INGRESSOS POR CB

REGISTADOS EM 202].

E

9.L.I.2. Ingresso
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Figura 45 Número de ingressos registados na plataforma RNBP/CB em 2021 - Data de ingresso na carreira. O

ingresso apenas pode ser feito nas categorias de bombeiro de 3-. ou oficial bombeiro de 2.

Uma vez que, ao longo do ano 2O2O, devido à pandemia SARS-CoV-2, não se realizou

qualquer Curso de lngresso na Carreira de Bombeiro Voluntário, no ano 2O2L não se verificou

nenhum evento de lngresso na Carreira de Bombeiro Voluntário.

9.1.1.3. Saídas

N9 DE REGISTOS DE SAíDAS POR CB

REGISTADOS EM 2O2I

CBSF BVSVPM BVCL

Figura 46 Número de Saídas registadas na plataforma RNBP por CB EM 2021

Este evento assinala o afastamento definitivo do bombeiro do CB. Pode acontecer por

cinco motivos:

o Exoneração;
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. Falecimento;

o Aposentação;

o Demissão;

. lngresso não concluído

Ns DE REcrsros PoR Ttpo or sRíons
REGISÏADOS EM 202].

0 0

neosrrurnçÃo oe urssÃo exorue RnçÃo FALEctMENTo

Figr.1ça 77 ïìpos de saidâs registadas na plataforma RNBP

9.1.L.4. Promoções

NS DE PROMOçÕE5 REGISTADAS NOS

CORPOS DE BOMBEIROS EM 2021.
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Figura 48 Número de promoções registadas na plataforma RNBp por CB

Dado ao complexo processo de promoções realizado ao longo dos anos de 2018 e 2O!9,

não foram realizados na maioria dos Corpos de Bombeiros ações de promoção na Carreira. No

caso que verificamos no gráfico acima, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Santana, ao longo

de 2021, realizou 2 Concursos de Promoção na Carreira, um Concurso para acesso a categoria
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de Bombeiro de 1e Classe e outro para acesso a categoría de Bombeiro de 2a Classe, um para

ocupação de 2 vagas e o outro para a ocupação de 3 vagas, respetivamente. Dos 4 eventos de

promoção, 3 foram de acesso à categoria de Bombeiro de 2.e Classe e 1 de acesso à categoria

de Bombeiro de 1.e, encontrando-se o outro elemento à espera de concretizar os requisitos

especiais para poder efetivar a sua promoção.

Ne DE pRoMoÇÕes pon cATEEGoRtA Dos coRpos DE BoMBEtRos DA RAM - 2021

U N'
=[ç

* Bombeiro de 3.ê

r Bombeiro de 2.-a

I Bombeiro de 1.q

r 5ub-Chefe

r Chefe

3

1

0

0 10

Figura 49 Número de promoções por categoria registadas na plataforma RNBP por CB

As dificuldades financeiras das entidades detentoras dos corpos de bombeiros

determinaram a inexistência de promoções durante alguns anos, com repercussões no nível

motivacional dos elementos dos CB. Esta situação foi profundamente alterada, fruto de um

conjunto de ações desenvolvidas pela lnspeção Regional de Bombeiros ao longo dos últimos

anos, designadamente através do incentivo e acompanhamento à implementação dos

processos de concurso, sendo de salientar ainda o apoio financeiro extraordinário atribuído pelo

governo regional.

2 õ64
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9.1.1.5. Vínculos
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Figura 50 Número total e tipo de vínculos existentes em 2021 no Quadro Ativo. Os "vínculos" servem para
registar o tipo de ligação com o Corpo de Bombeiros/Entidade Detentora do CB

BOMBEIROS DO QUADRO DE COMANDO - GERAL TIPO DE VíNCULOS POR CB
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Figura 5l Número total e tipo de vrnculos existentes em 2021 no Quadro de Ccmando - Os "vínculos" çer.rem
para registar o tipo de ligação com o Corpo de Bombeiros/Entidade Detentora do CB
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Figura 52 Número total e tipo de vínculos registados em 2021 - Os "vínculos" servem para registar o tipo de
ligação com o Corpo de Bombeiros/Entidade Detentora do CB

Em 202I, relativamente ao registo de novos vínculos em sede de RNBP, temos a apontar

a realização de 5 novos vínculos de caráter profissional, de acordo com o observado no gráfico.

Em relação ao vínculo voluntário, o elemento dos BVPS, cessou o vínculo profíssional com a AH,

no entanto, quis manter-se em regime voluntário, tendo posteriormente sido transferido para

o Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

BOMBEIROS DO QUADRO ATIVO - GERAL TIPO DE VíNCULOS

344
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Profissionais AH Volu ntá rios
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Figura 53 Número total e tipo de vínculos em 2021
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9.1.2. Fiscalização do Cumprimento do Serviço Operacional

O cumprimento do Serviço Operacional mínimo, conforme definido na Portaria n.e

389/2076 de 14 de setembro, é indispensável para a manutenção dos bombeiros voluntários no

Quadro Ativo. Assim, foi monitorizada a execução dos procedimentos de inserção do Serviço

Operacional na plataforma RNBP e emitidas as recomendações e alertas necessários, face a

alguns incumprimentos na aproximação do fím do ciclo anual.

Visto tratar-se de um processo moroso e com procedimentos definidos e concretos foram

introduzidos alguns ajustamentos à Norma de Execução Permanente - NEP 0U2013 -
Cumprimento do Serviço Operacional, alterada pela Norma de Execução Permanente - NEP

O1'l2Ot8-Cumprimento do Serviço Operacional que tem constituído apoio essencial ao registo

destes eventos.

Análise e verificação da inserção do S.O. na Plataforma RNBP

Deste modo, a fiscalização do cumprimento do S.O. realizou-se mensalmente, através

/ Verificação da inserção do S.O. na plataforma RNBP;

/ Envio por correio eletrónico dos dados inseridos através do ficheiro

Excelcriado para o efeito;

,/ Verificação e análise do ficheiro e comparação com os dados

inseridos na plataforma;

,/ Relatórios Mensais;

/ Relatório Semestral;

,/ Relatórios de Fim de Ciclo.

E
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Total de elementos que transitaram para o quadro de reserva em 2021 na

Plataforma RNBP

NS DE PASSAGENS AO QR POR CB REGISTADOS EM 2021
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Fìgura 54 Número de registos de passagens ao Quadro de Reserva por Corpo e Bombeiros em 2021

São considerados motivos para a passagem ao Quadro de Reserva dos Corpos de

Bombeiros:

a. Mais de 65 anos e sem requisitos para ingressar no Quadro de Honra;

b. lmpedido de prestar serviço regular mais de 1 ano;

c. Motivos de Saúde;

d. lncumprimento do Serviço Operacional;

e. Motivos Pessoais e/ou profissionais;

f. Ultrapassou limite de tempo na lnatividade;

g. Atingido limite de idade para permanência no Quadro Ativo.

N9 DE PASSAGENS AO QR POR CB REGISTADOS EM 2021
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Figura 55 Número de registos dos vários tipos de pãssagens ao Quadro de Reserva

O ano 2021, devido à pandemia provocada pelo COVID-19, foi um ano muito atípico no

que diz respeito às passagens de elementos ao Quadro de Reserva dos respetivos Corpos de
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Bombeiros. Normalmente, em janeiro de cada ano, após a contagem das horas de cada Ciclo

Operacional realizado pelo RNBP, relativas às horas correspondentes ao Serviço Operacional

obrigatórias (Portaria n.e 389/2O16 de 14 de setembro), passa um grande número de

incumpridores ao Quadro de Reserva. Assim, em2O2L devido à Portaria n.e 309-C/2020 de 31

de dezembro, adaptada à região através da Portaria n.e 99/2O2L de 16 de março, que

determinou a suspensão do ciclo de serviço operacional dos bombeiros voluntários da Região

Autónoma da Madeira em consequência da situação epidemiológica provocada pelo vírus SARS-

CoV-2 e pela doença COVID -19, conduziu a que esse evento fosse reduzido ou inexistente.

9.1.2.2. Comparação da Passagem ao Quadro de Reserua em 2013, 2OÍ4,2OL5,2OL6,

2017, 2018, 2OL9, 2O2O e 2O2l
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Figura 56 Comparação entre os anos de 2OL3,2014,2015,2016,2017,20!8,20t9,2O20 eZ}Zt

Contrariamente à ideia de que os dados nos possam indicar, verificamos uma clara

diminuição nas passagens ao Quadro de Reserva, motivado pelo incumprimento do Serviço

Operacional. A verdade é que esta diminuição tem resultado do trabalho rigoroso que tem sido

feito nesta matéria. No passado, se verificarmos o ano 2013, em que a inserção de S.O. na

plataforma RNBP ainda não estava implementada na Região, os casos de passagem ao Quadro

de Reserva eram inexistentes, o que significava que apesar do incumprimento continuavam a

ocupar as vagas do Quadro de Pessoal da Corporação e a beneficiar, injustamente, do tempo

para a contagem de antiguidade e assim dos benefícios sociais previsto na lei.
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9.t.2.3. Cargos de Comando dos Corpos de Bombeiros da RAM

A lnspeção Regional de Bombeiros tem vindo a consciencializar os Corpos de Bombeiros

e as suas entidades detentoras, sobre a importância de completar os Quadros de Comando. Em

2021foi renovada a comissão de mais um elemento de Comando de acordo com o gráfico

seguinte:

NS DE REGISTOS DE CARGO DE COMANDO POR CB REGISTADOS EM 2021
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Figura 57 N.? de:e*ist:;; de Cargos de Comando por CB registados em 2021. nesre caso, renovação do elemento
do Quadro de Comando dos BV5VPtul

Tabela 33 Quadro do numero de giementos de Quadro de Comando dos Corpos de Bombeiros da RAM

ETEMENTOS DOS QUADROS DE COMANDO

ENTIDADE N9 DE ETEMENTOS CARGOS

BSF

BVM

BMSC

BMM

BMRBPS

BVS

BVCL

BVC

BVSVPM

BVPS

1

2

2

0

1

2

2

2

T

1

COMANDANTE

2S COMANDANTE
ADJUNTO DE COMANDO

COMANOANTE

2S COMANDANTE

ELEMENTo EM SUSBTITUIçÃo

COMANDANTE

29 COMANDANTE

ADJUNTO DE COMANDO

COMANDANTE

ADJUNTO DE COMANDO

COMANDANTE

ADJUNTO DE COMANDO

COMANDANTE

COMANDANTE

TOTAT 15 ETEMENTOS DOS QUADROS DE COMANDO

Ainda em relação ao Quadro de Comando, em finais de 2021, passou ao Quadro de

Honra o Comandante José António Freitas, de acordo com o despacho de aprovaçã o n. e2/2O21.
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i\]S DE ELEiV]Éi\]TOS DOS QUADROS DE COIVIAi\DO
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Ëìqu,-a 58 N.?,Je _.iementos dos Quadros de Comando

9.1.3. Fiscalização e Acompanhamento dos Corpos de Bombeiros

Câmaras MunicipaisAssociações Humanitárias

BVM - Bombeiros Voluntários Madeirenses

BVCL - Eombeiros Voluntários de Câmara de Lobos

BVRB - Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava

BVC - Bombeiros Voluntários da Calheta

BVSVPM - BombeiÍos Voluntários de 5ão Vicente e Porto Moniz

BVS - Bombeiros Voluntários de Santana

BVPS - Bombeiros Voluntários de Porto Santo

CBSF - Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal

CBsSC - Bombeiros Municipais de Santa Cruz

BMM - Bombeiros Municipais de Machico.
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9.1.3.1 DemograÍia dos Bombeiros da RAM (Atualizacão de dezembro de 20211

N9 DE ELEMENTOS QUADRO COMANDO E ATIVO - 2021.
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Figura 59 N.q de bombeiros nos Quadros Ativo e de Comando dos CB da RAM em finais de 2021

Em 202L terminamos o ano com cerca de 724 elementos pertencentes ao Quadro Ativo

e 14 elementos do Quadro de Comando, totalizando 738 elementos.

NS DE BOMBEIROS DO QUADRO ATIVO POR GRUPO DE IDADE

2L8

181

t25

,l,r

135

37

:l
44

It

55

2

91

2

58

2

57

1

68

01

2s0

200

150

100

50

r52
r42

28

3 I0

<20 20/29 30/39 40/49 s0/s9

Figura 60 Classes etárias do Quadro Ativo dos Corpos de Bombeiros da RAM
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Figura 61 Classes etárias do Quadro Comando dos Corpos de Bombeiros da RAM

RELAçÃO GÉNERO/GRUPOS DE IDADES. GERAL RAM
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Figura 62 Classes etárias e género do total dos bombeiros da RAM

RELAçÃO GÉNERO - GERAL RAM QUADRO ATIVO
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Figura 63 Comparação do N.s de bombeiros por género

I

Relatório de Atividades 2021

600

Página 114 | 199



e

Ë
\'

R

REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARIA REGTONAL DE SAÚDE E PROTEçÃO CrVrL
sERVtçO RÊGIONAL OE PROTEçÃO CrVrL, rp-RAM

RELAÇAO NS DE ELEVlENTOS POR CATEGORIA - QUADRO ATIVO DOS CORPOS DE
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Em relação aos anos anteriores verifica-se uma diminuição nas categorias de bombeiro

de 2e e 3a Classe, devido ao processo de promoções. Por sua vez, adquirimos mais elementos

de chefia, fundamental para a gestão dos Corpos de Bombeiros e para a gestão de operações.

Este ano, também fazemos referência às categorias dos Corpos de Bombeiros Sapadores, uma

vez que têm categorias distintas, sendo que no total perfaz os724 elementos.
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10. Outras Atividades Desenvolvidas

10.1. Escola de Formação de Proteção Civil e Bombeiros

De registar ainda que a articulação entre o IRB e a Escola de Formação de Proteção Civil e

Bombeiros do Serviço Regional de Proteção Civil, foi substancialmente reforçada, o que se

traduziu numa melhoria significativa na atualização tempestiva do registo de eventos formativos

e na validação das inscrições dos formandos propostos, designadamente através da criteriosa

verificação do cumprimento de precedências formativas e categoriais.

1O.2. Organizativose Operacionais

Em termos organizativos e operacionais a grande maioria dos Corpos de Bombeiros já

implementaram os Regulamentos lnternos e euadros de pessoal - tendo este serviço prestado

o apoio necessário na execução dos mesmos. Em 2021 foi prestado apoio na conclusão do

Regulamento lnterno da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Ainda

relativamente aos Regulamentos lnternos, a lnspeção Regional de Bombeiros verifica e

recomenda algumas situações a melhorar durante as ações inspetivas realizadas ao longo do

ano.

10.3. Adoção de regulamentação específica para a atividade dos corpos de bombeiros

A lnspeção Regional de Bombeiros apresentou no ano em apreço algumas propostas,

visando a regulamentação de matérias diretamente ligadas à atividade dos Corpos de

Bombeiros, das quais se destacam as seguintes:

o Renovação do Protocolo entre a EEM - Empresa de Eletricidade da Madeira, S.A e o

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM relativo ao financiamento e pagamento do

direito à tarifa social de fornecimento de energia elétrica;

o Alterações ao Regulamento dos procedimentos a adotar para a inserção do Serviço

Operacional na plataforma do Recenseamento Nacionaldos Bombeiros Portugueses.

o O Despacho n.e L/IRB/?.O2O que permitiu aos Corpos de Bombeiros, devido à pandemia

COVID19, excecionalmente, a passagem de elementos do Quadro de Reserva para o

Quadro Ativo, não havendo obrigatoriedade de vacatura no quadro de dotação,

permitindo por esta via o empenhamento de mais operacionais;
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Portaria n.e 99/2021, de 16 de março, que suspendeu do ciclo de serviço operacional dos

bombeiros voluntários da Região Autónoma da Madeira.

ì
a

4.3. A Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiros

4.3.1. Formação

4.?.2. Formação para Agentes de Proteção Civil

O catálogo formativo do SRPC, IP-RAM advém da necessidade de incrementar

conhecimentos técnicos e operacionais aos agentes de proteção civil, em especial aos

bombeiros da RAM, nas seguintes áreas formativas:

Emergência Pré-Hospita lar;

Gestão e Liderança;

Risco Florestal;

Risco Urbano;

Matérias Perigosas;

Risco Rodoviário;

Salvamentos em Grande Ângulo;

Proteção Civil.

4.3.2.1. Formação para Bombeiros

Assim sendo, a EFPCB elabora, até ao final de cada ano, o Plano de Formação e respetivo

orçamento, tendo em conta os Diagnósticos de Necessidades enviados pelos Corpos de

Bombeiros da RAM.

4.3.2.L.L. Plano de Formação 2021

O Plano de Formação para 2021, que se encontra refletido na tabela seguinte, previu a

realização de 148 ações, distribuídas pelos quatro trimestres. No entanto, o Plano de Formação

teve de ser revisto e foram definidas apenas 126 ações de formação, tendo em conta as

seguintes limitações:

. A suspensão da atividade formativa no período de 0L de janeiro a 21 de março de 2027,

devido à pandemia de COVID-19.
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O recomeço condicionado da atividade formativa, em março, devido às medidas de

medidas de contingência, em vigor, referentes à pandemia de COVID-19.

A entrada em vigor da Diretiva Operacional Regional L/2O21- POCIF que no ponto 7.1.

Conceito de Operação - Formação define que "Face à situação resultante da Pandemia

covlD 1.9, ficam suspensas as recertificações, sendo que a formação dos novos

elementos que ingressam no POCIF deverão ser equacionadas individualmente

mediante as condições e privilegiando o modelo e-learning".

A solicitação de formação para o Corpo de Polícia Florestal e Corpo de Vigilantes da

Natureza do lnstituto das Florestas e conservação da Natureza, lP-RAM, em março.

A abertura do aviso para as provas de seleção para integração nas equipas

helitransportadas de 1.e lntervenção em operações de extinção de incêndios florestais.

E

I
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4.3.2.1.2. Cumprimento do Plano de Formação202l ?

Durante o ano 2O2L, a execução do plano ocorreu de acordo com a seguinte tabela:

Tabela 34 Cumprimento do Plano de Formação 2021

O gráfico seguinte ilustra a sua distribuição, por trimestre, dos 100 cursos realizados:

Número de Cursos porTrimestre

2A

1e Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 49 Trimestre

Figura 66 Número de cursos ministrados por trimestre

Relativamente à distribuição dos participantes nas ações realizadas, esta encontra-se

refletida no seguinte gráfico:

E
W

42

28

2

cuRsos
PIÂNEADOS
ANO 2021

cuRsos
PROJETADOS

ANO 2020

RESUTTADOS

cuRsos
REALIZADOS

CURSOS

CANCELADOS

TOTAL DE

PARTTCTPAçÕES

TOTAL

HORAS

FORMAçÃO

VOLUME

HORAS

FORMAçÃO

726 108 100 8 !277 3207 41256,5
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Número de participações por Corpos de Bombeiros e Agentes de Proteção
LIVII

218

150
724 134

g
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-
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61

I
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Figura 67 Número de participações por Corpos de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil

Em termos de ações realizadas por área formativa, a tabela seguinte apresenta as

respetivas q ua ntificações:

Tabela 35 Número de ações e formandos por área formativa

Área Formativa N.e total de ações Número de Formandos

Emergência Pré-Hospitalar 19 L75

Gestão e Liderança 10 L37

Risco Florestal 19 293

Risco Urbano 8 Lt7

Matérias Perigosas 3 35

Risco Rodoviário 22 2s6

Salvamentos em Grande
Ângulo 5

53

Proteção Civil T4 27L

Totais 10 t277

4.3.2.L.2.t. Formação para lngresso na Carreira de Bombeiro Voluntário

O Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM apoia os Corpos de Bombeiros Voluntários

na formação de ingresso na carreira de bombeiro voluntário através da implementação dos
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cursos previstos no Despacho n.e 459/2020, de 25 de novembro, bem como também apoia nas

provas de ingresso na carreira de bombeiro voluntário.

A tabela seguinte específica as ações realizadas e o número de estagiários envolvidos.

Tabela 36 Ações realizadas e número de estagiários

*BVM -A Prova de lngresso está prevista para2022.

*BVCL - A Formação de lngresso iniciou no final de novembro de 2021.

4.?.2.1.2.2. Comparação do número de cursos de Formação ao longo dos anos

No ano 2O2I, o número de cursos de formação ministrados pelo SRPC, IP-RAM

apresenta um ligeiro aumento em relação aos restantes anos, conforme ilustrado no gráfico

seguinte:

:$,

Curso

N.e de

Ações

N.s de formandos

BMRBPS BVC BVSVPM BVM'I' BVCL'T

Organização do Serviço de

Bombeiros
5 L2 18 16 18 2I

Tecnologia de Base na Atividade

de Bombeiro
5 LL 18 16 t7 18

Extinção de lncêndios Urbanos -
lniciação

4 10 18 L5 !7

Extinção de lncêndios Florestais

- lniciação
4 13 18 L5 15

Sistema lntegrado de

emergência médica, abordagem

à vítima e reanimação

7 10 18 15 16

Abordagem pré-hospitala r básica

de emergências médicas e de

trauma

7 10 18 15 15

Salvamento rodoviário -
iniciação

6 10 18 15 15

Salvamento e

Desenca rceramento - lniciação
6 9 18 15 15

N.e Total de Ações 44

N.e Total de Estagiários participantes nas

Provas de lngresso
7 18 t4
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Número de Cursos de Formação desenvolvidos entre 2OI5 e2021"

74

100

67

2015 2076 2017 2018 2079 2020 2021,

Figura 68 Número de Cursos de Formação desenvolvidos entre 2015 e Z02l

4.3.2.2. "ProteçãoCivilMaisPróxima"

O SRPC, IP-RAM decidiu dinamizar, em 201-9, 2020 e 2021,, um conjunto de ações

formativas especialmente vocacionadas para os trabalhadores dos Serviços Municipais de

Proteção Civil, denominado "Proteção Civil Mais próxima".

No ano 202I foram planeados cinco cursos de formação profissional, dos quais apenas

quatro foram concluídos (8O%1, conforme expresso na seguinte tabela:

Iaoeia 37 Nr.tínero rje cur;os e parttcipações

Curso

Análise de Riscos e Vulnerabilidades
Planeamento de Emergência

Coordenação Operacional Municipal de
Proteção Civil

Exercícios de Coordenação Operacional
Municipal de Proteção Civil

Segurança contra risco de incêndio em
edifícios

N.e Cursos
Planeados

1

1

1.

N.e Cursos
Concluídos

L

I

N.e Cursos
Cancelados

0

0

0

N.e de
Participações

T2

t2
t7

LL
7

1

t

0

4

t
5 46
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4.r.2.t. Formação para Outros Agentes de Proteção Civil

No Plano de Formação também são incluídos os Agentes de Proteção Civil, através da

disponibilização de formações e vagas de formação nas várias áreas de Socorro e Emergência.

No ano 2O2Iforam realizadas três ações de formação exclusivas na área formativa do

risco florestal e duas ações de formação na área da gestão e liderança, destinadas ao Corpo de

Polícia Florestal e Corpo de Vigilantes da Natureza do lnstituto das Florestas e Conservação da

Natureza, IP-RAM. No que concerne à área do risco urbano, foi também ministrada uma ação

de formação exclusiva destinada aos Delegados de Segurança Escolar.

Relativamente às vagas de formação, foram atribuídas vagas ao SANAS Madeira, Cruz

Vermelha Portuguesa, Guarda Nacional Republicana Corpo de Polícia Florestal e Corpo de

Vigilantes da Natureza do lnstituto das Florestas e Conservação da Natureza, lP-RAM, Corpo de

Bombeiros Sapadores de Lisboa e técnicos do SRPC, lP-RAM, nas áreas formativas do risco

florestal, emergência pré-hospitalar, gestão e liderança, risco urbano e salvamentos em grande

ângulo.

A tabela seguinte ilustra o número de formandos distribuídos por área formativa.

Tabela 38 Número de açòes e formandos por área formativa

4.3.2.4. Formação para Empresas e lnstituições

Tendo em conta a oferta formativa para empresas e/ou instituições, no ano 2021foram

realizados onze cursos de formação, conforme expresso na seguinte tabela:

Área Formativa N.e total de ações N.e total de Formandos

Risco Florestal 3 55

Emergência Pré-Hospita la r 3 8

Gestão e Liderança 2 29

Risco Urbano t 1.3

Salvamentos em Grande Ângulo t 2

Total 10 LO7
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Ìabela 39 Formação para Empresas e lnstituições

Dos onze cursos realizados, o gráfico seguinte ilustra a sua distribuição por trimestre:

Número de Cursos por Trimestre

0

1e Trimêstre 2e Trimestre 3e Trimestre 4e Trimestre

Figura 69 Número de cursos ministrados por trímestre

Em termos de ações realizadas, por área formativa, a tabela seguinte apresenta as

respetivas q ua ntificações:

ïabela 40 Número de ações e formandos por área formativa

Em termos de receitas, as onze ações de formação destinadas a empresas e/ou

instituições, apenas 2 foram propinadas, tenso sido obtido uma receita de 9.120,00 €.

E

7

22

cuRsos
ANO 2021

RESUTTADOS

TOTAL DE

PARTTCTPAçÕES

TOTAL HORAS

FORMAçÃO
VOLUME HORAS

FORMAçÃO

11 t25 r02 LO23

Área Formativa N.e total de ações N.s total de Formandos

Risco Urbano 4 44

Emergência Pré-Hospitalar 7 81

Total 11 125
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4,3.2.4.1. Comparação do número de Cursos de Formação ao longo dos anos

No ano de 2O2L, o número de cursos de formação ministrados pelo SRPC, IP-RAM

apresenta uma ligeira diminuição em relação aos anos anteriores, conforme ilustrado no

seguinte gráfico. Tal decréscimo advêm da opção estruturante de em contexto pandémico, a

Escola de Formação em Proteção Civil e Bombeiro se focar quando em exclusivo à sua missão

primária

77

Cu rsos pa ra Em presas e I nstituições entre 2075 e 202L

18

...19
1,4

I

T4

10

20L5 2016 2017 2018 2019 2020

Figura 70 Cursos para Empresas e lnstituições entre 2015 e 2021

4.3.3. Melhoramento de processos internos no âmbito da Formação

4.3.3.1. Criação e atualização de novos Regulamentos de Apoio à Escola de Formação

de Proteção Civile Bombeiros

Durante o ano 2O2L, a EFPCB procedeu à atualização do "Regulamento de

Funcionamento da Formação" e do "Regulamento lnterno da Bolsa de Formadores".

Foitambém elaborado um Despacho do Vogal deste Conselho Diretivo do SRPC, lP-RAM

sobre a prorrogação dos prazos de validade dos cursos de emergência pré-hospitalar até 31 de

março de2O22.

A publicitação dos mesmos encontra-se disponível para visualização no sítio da lnternet

do SRPC, lP-RAM: https://www.procivmadeira.pt/otlformacao/reeulamento-da-formacao.html

4.3.4. Conselho Científico e Pedagógico

Durante o ano de 2O2L,o Conselho Científico e Pedagógico não reuniu formalmente e

presencialmente, tendo sido, todavia, auscultado para análise e validação do curso "Equipa

Medicalizada de lntervenção Rápida" e do curso "Salvamento e Desencarceramento -
lniciação", o qual obteve parecer positivo do Conselho.

I il
2021,
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4.3.5. Alargamento da Bolsa de Formadores do SRPC

Considerando a importância de assegurar a necessidade do SRPC, lP-RAM de proceder

à contratação de fornecedores externos, com vista a viabilizar a normal implementação e

desenvolvimento das ações de formação profissional aos Corpos de Bombeiros, bem como a

empresas e instituições, que promove através da EFPCB, procedeu-se à abertura de

procedimentos concursais para as áreas de risco florestal, risco urbano e telecomunicações.

Analisando a Bolsa de Formadores do SRPC, lP-RAM, este Serviço Regional dispõe dos

seguintes elementos:

Tabeia 4t N.? de Formadores da Bolsa de Fcrmadores do SRPC, tP-RAtVt

Cursos
N.e de Formadores da Bolsa de Formadores do

SRPC

Emergência Pré-hospita lar T7

Risco Urbano 6

iR isco Florestal 5

Risco Rodoviário

Matérias Perigosas

Condução Fora de Estrada

;i Telecomunica çoes

Psicologia e desenvolvimento

pessoal

No que se refere aos três procedimentos concursais para o recrutamento de formadores

externos, abertos em 20L9 (Risco florestal; Condução Fora de Estrada; Telecomunicações;

Emergência pré-hospitalar), os mesmos já se encontram concluídos, sendo que:

' No procedimento concursal para o recrutamento de formadores externos na área de

risco florestal, foram aprovados para formação, pela Escola Nacional de Bombeiros, dois

elementos. Destes, um já frequentou o curso e concluiu com aproveitamento o estágio

durante o ano de 2O2t. O outro elemento desistiu da frequência do curso.

5 '1

2

4

L

Salvamento em Grande Ângulo 6

T
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. Na área da condução fora de estrada foram aprovados para formação, pela Escola

Nacional de Bombeiros, quatro elementos. Todos eles já frequentaram a formação,

tendo três sido aprovados. Dos três aprovados, os mesmos concluíram com

aproveitamento o estágio durante o ano de 2021.

' Relativamente ao procedimento concursal para recrutamento de formadores externos

na área da emergência pré-hospitalar, foram aprovados seis candidatos a frequentar

workshops de emergência pré-hospitalar, organizados pelo SRPC, lP-RAM e pelo INEM,

em 2019. Durante o ano de 2O2L o último dos seis candidatos implementou o tirocínio

de SBV-DAE pelo que já todos podem ministrar o referido curso. Quanto ao tirocínio de

TAS os mesmo encontram-se em fase de execução, devendo terminar durante o ano de

2022.

No ano 2021 decorreu o curso de formação de formadores na área da condução de

Emergência e Defensiva, bem como um primeiro momento de tirocínio para os candidatos a

formadores.

Foram abertos também três novos procedimentos concursais para o recrutamento de

formadores nas áreas risco florestal; risco urbano e telecomunicações, e os mesmos encontram-

se a decorrer nos seguintes moldes:

. No procedimento concursal para o recrutamento de formadores externos na área de

risco florestal, foram aprovados para formação, pela Escola Nacional de Bombeiros, três

elementos. Todos os elementos aguardam pela frequência da formação no ano 2022.

. Na área do risco urbano foram aprovados para formação, pela Escola Nacional de

Bombeiros, três elementos. Todos eles já frequentaram a formação, não tendo ainda

sido rececionado o aproveitamento dos mesmos.

r Na área das telecomunicações, o procedimento concursal encontra-se aberto para

receção de candidaturas até ao dia 12 de janeiro de 2O22.

4.3.6. Alargamento da oferta formativa do SRPC, lP-RAM

Considerando a necessidade de alargamento e melhoria contínua do Portefólio da

Formação, a EFPCB, em colaboração com os seus formadores, iniciou a revisão e atualização da

oferta formativa, conforme expresso na tabela seguinte:

\
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Tabela 42 Número de novos cursos e programas de formação atualizados por área formativa

Área Formativa N.9 de novos cursos
N.e de Programas de

Formação atualizados

Risco Rodoviário L 0

Risco Florestal 0 T

Total I t

4.3.7. Formação dos Formadores pertencentes à Bolsa de Formadores

Tendo em conta que só é possível assegurar um serviço de qualidade e de excelência

por parte da EFPCB se os formadores da Bolsa de Formadores deste Serviço Regional detiverem

conhecimentos e competências apropriadas às funções que desempenham, no ano 2O2t, foi

possibilitado aos formadores a frequência em 10 formações.

A tabela seguinte expressa o número de formadores e os respetivos cursos que

frequentaram.

Iabela 43 Número de formadores que participâram em cursos oor área formativa

4.3.8. Processo de certificação do SRPC, lP-RAM como Entidade Formadora

Decorrente do processo de certificação do SRPC, IP-RAM como entidade Formadora

Certificada, Processo n.e IL/ZOL7, nas áreas de Educação e Formação O9O, 345, 723,861 e 862,

e no cumprimento do preceituado no art.e 15, n.s 3 da Portaria n.e 2O8/2OL3, foi elaborado e

enviado ao lQ, lP-RAM, o Relatório de Autoavaliação referente a2O2L, onde foram identificadas

E

Área Formativa Cursos N.e de Formadores

Risco Rodoviário Workshop de Salvamento e

Desencarceramento
5

Risco Urbano Curso Básico de Sobrevivência em

lncêndios Urbanos
3

Matérias Perigosas Workshop de Acidentes com Matérias

Perigosas
2

Total 10
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algumas áreas e ações de melhoria e também realizada a revisão de objetivos e metas para o

Plano de Atividades 2022.

As ações de melhoria identificadas relacionam-se com o recrutamento de novos

formadores, implementação de software de gestão da formação, aquisição de equipamentos e

criação de novas á reas/insta lações formativas.

No que concerne aos objetivos e metas do ano de 202L, todos foram superados à

exceção do objetivo "Melhorar a divulgação da formação junto dos públicos-alvo - agentes de

proteção civil", o qual não foi cumprido.

Face ao exposto, para o ano de 2021, propusemos o aumento da taxa de execução do

Plano de Formação para 7OYo, proporcionando a frequência de um número mínimo de 700

formandos.

A análise efetuada aos resultados de participação e conclusão das ações permite

concluir que das 100 ações realizadas para um universo de 1277 formandos, registou-se L,6%

de faltas/desistências e a percentagem de não aprovados situou-se em0,SYo.

No ano de2O2L, o SRPC, IP-RAM solicitou ainda o alargamento do perfilde certificação,

tendo obtido a certificação nas áreas de Educação e Formação 146 - Formação de Professores

e formadores de áreas tecnológicas.

4.3.9. Avaliação da Satisfação

No final de cada ação de formação, os formandos preenchem um questionário de

avaliação da satisfação, que avalia a entidade formadora, a ação de formação e o desempenho

do formador.

Os dados recolhidos nestes questionários são tratados estatisticamente, com o objetivo

de melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados.

4.3.9.1. Avaliação da Satisfação dos formandos às formações

A satisfação global dos formandos às formações obteve uma percentagem anual de

91.,8To, distribuída da seguinte maneira pelos trimestres:

-l^ç
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Satisfação dos formandos às formações

94,Oyo

92,Lyo

90,7o/o 90,syo

le Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 4s Trimestre

Figura 7l Satisfação dos formandos às formações

4.3.9.1.1. Comparação da Avaliação da Satisfação dos formandos às formações ao
longo dos anos

O seguinte gráfico ilustra a percentagem de satisfação dos formandos às formações ao

longo dos anos:

Satisfação dos formandos às formações ao longo dos anos 2016 a 2O2t

95%

.............92%
90% 9o%..'..."""""

"'89óÀ"'

20L6 20t7 2018 20L9 2020 202L

tìgttra 72 Satisìação ,ios Íc;'rnanCos às fcrmações ao longo dos anos 2016 a 202 I

4.3.9.2. Avaliação da Satisfação dos formandos à coordenação das formações

A satisfação global dos formandos à coordenação das formações obteve uma

percentagem anual de 93,oyo, distribuída da seguinte maneira pelos trimestres:
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Satisfação dos formandos à coordenação das formações

95,2yo

93,0oÁ
93,7yo

1e Trimestre 2e Trimestre 3e Trimestre 4e Trimestre

tiguraT3 Satisfação dos formandos à coordenação das formações

4.3.9.3. Avaliação da Satisfação dos formandos aos formadores

A satisfação global dos formandos às formações obteve uma percentagem anual de

98,2yo, distribuída da seguinte maneira pelos trimestres:

Satisfação dos formandos aos formadores

99,3Yo

98,2Yo

96,8oÁ
97,4Yo

1e Trimestre 2e Trimestre 3s Trimestre 4e Trimestre

Figure 74 Satisf ação dos formandos aos f ormadoras

4.3.9.4. Maximização da ocupação das vagas disponiblllzadas

Com vista ao preenchimento do número máximo de vagas por curso, a EFPCB ao atribuir

vagas aos Corpos de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil, solicitou sempre a indicação de

suplentes em todos os cursos, bem como procedeu sempre à atribuição de novas vagas a outros

Corpos de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil.

Assim sendo, nos cem cursos realizados, foram preenchidas 52% das vagas

disponibilizadas aos Corpos de Bombeiros e Agentes de Proteção Civil.

Ë

I
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4.3.10. Disponibilização de Salas e Cenários de Formação

Tendo em conta as solicitações externas, a EFPCB acedeu favoravelmente a sete pedidos

de disponibilização de salas e/ou cenários de formação a empresas e/ou instituições, com um

total de vinte e quatro horas e 605,00 € de receitas.

Face ao exposto, a tabela seguinte expressa as solicitações de salas e cenários de

formação:

Tabela 44 Solicitações de sala e cenários de f ormaçào

Disponibilização sala e cenários de formação
Cenários de Formação

Sala e Cenários de Formação
Cenários de Formação

Cenários de Formação

Cenários de Formação

Cenários de Formação
Sala, Cenários de Formação e Consumíveis

Valor da Adjudicação

75,00 €
70,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

100,00 €
135,00 €
605,00 €Total

4.3.1L. Ações de Sensibilização no âmbito da Comunidade Escolar

4.3.11.t. Projeto "Segurança em casa, na rua e na escola"

Este é um projeto da Secretaria Regional de Educação em parceria com o SRPC, IP-RAM

e a Associação lnsular de Geografia, que tem como objetivos sensibilizar e consciencializar toda

a comunidade escolar para a importância da aplicação dos Planos de Prevenção e Emergência

nas escolas, do Plano de Emergência Familiar e, consequentemente, desenvolver a dimensão da

prevenção e autoproteção perante os riscos naturais e tecnológicos.

A intervenção nos estabelecimentos de ensino é dinamizada por técnicos das

instituições parceiras, através de jogos didáticos, ações de sensibilização e exercícíos de

evacuação, abarcando toda a comunidade escolar - alunos, docentes, não docentes e

encarregados de educação. Estas visam a promoção de uma cultura de segurança e a criação de

estratégias e comportamentos pessoais e coletivos que contribuam para uma melhor

preparação e resiliência da sociedade face aos diferentes riscos.
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Este projeto tem intervenções semanais em todas as escolas da Região Autónoma dí
Madeira, públicas e privadas, de todos os níveis de ensino.

Em virtude das medidas implementadas nas escolas, devido à pandemia da COVID-19,

não foi possível realizar sessões do projeto entre os meses de janeiro de 2O2I e junho de 202L.

Em outubro de 202L, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) informou os

parceiros do Projeto que no ano letivo de 202L/2022 não iriam ser calendarizadas sessões do

Projeto, em virtude das medidas de combate à pandemia da COVID-19 que ainda se mantinham

em vigor. Nesse sentido, nos meses de outubro, novembro e dezembro de2O2I, também não

foram realizadas sessões no âmbito do projeto.

Conclui-se por isso que, no ano de 2027,não foram realizadas ações no âmbito deste

Projeto.

Tabela 45 Tabela indicativa da estatística do Projeto no período 2011-2021

ANO Alunos Docentes
Não

Docentes
Pais Sessões TOTAT

Totais do
Projeto

lzott-zozLl

3t6s2 9063 5277 3653 896 49645

4.3.11..2. Projeto "Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos"

O projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, da Secretaria Regional de

Educação, em parceria com o SRPC, IP-RAM, Direção Regional de Saúde, Serviço de Defesa do

Consumidor e Associação lnsular de Geografia, visa desenvolver uma cultura de segurança na

escola e na sociedade, partindo da dinâmica interna do próprio estabelecimento de ensino,

sendo o Delegado de Segurança da escola o principal dinamizador.

Os objetivos são, por um lado, a aplicação dos Planos de Prevenção e Emergência das

escolas e a dinamização de atividades inerentes (sensibilização da comunidade educativa,

realização de simulacros, entre outras) e, por outro lado, a intervenção direta junto dos alunos

(do pré-escolar e do ensino básico), desenvolvida pela incorporação curricular de conteúdos

vocacionados para a segurança e a prevenção de riscos.

E N
\

(
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Esta sensibilização abrange cerca de 22.OOO alunos da rede escolar da RAM, do 1e ao 9e

ano de escolaridade, recebendo cada aluno várias sessões de 45 a 60 minutos. São também

sensibilizados elementos docentes e não docentes das escolas, bem como encarregados de

educação.

No âmbito da ímplementação do projeto nas escolas, é da competência do SRPC, lP-

RAM elaborar materiais didáticos sobre as seguintes temáticas: Plano de Prevenção e

Emergência da Escola; Plano de Emergência Familiar; Riscos Mistos e Tecnológicos; Proteção

Civil; e Gestos que Salvam Vidas. Estes materiais são depois apresentados e trabalhados, na sala

de aula, pelo Delegado de Segurança ou por um aplicador do Projeto.

Para além desta prestação indireta, o SRPC, lP-RAM presta também um apoio direto,

nomeadamente: formação dos novos Delegados de Segurança; apoio na elaboração dos Planos

de Prevenção e Emergência das Escolas; colaboração na realização de exercícios internos e

simulacros nas escolas; dinamização de ações de sensibilização nos estabelecimentos escolares.

No ano de 2O2L, os técnicos do SRPC, IP-RAM realízaram 8 ações de sensibilização nas

escolas, num total de 10 sessões, para um total de 300 participantes, sendo algumas das ações

realizadas de forma online.

Foram aceites a totalidade das ações solicitadas. No entanto, devido à pandemia da

COVID-19, as intervenções estiveram suspensas durante os meses de janeiro a março, pelo que

4 ações anteriormente marcadas para esse interregno foram, entretanto, canceladas.
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Outras ações de sensibilização de âmbito escolar

Para além das ações realizadas no âmbito dos dois projetos anteriormente

mencionados, o SRPC, lP-RAM dinamiza nas escolas, para os vários integrantes da comunidade

educativa (alunos, docentes, não docentes e encarregados de educação) outras ações de

sensibilização pontuais.

No ano de 2O2L, realizaram-se 3 ações deste tipo, para um total de 130 participantes,

sendo algumas das ações realizadas de forma online.

Foram aceites a totalidade das ações solicitadas. No entanto, devido à pandemia da

COVID-19, as intervenções estiveram suspensas durante os meses de janeiro a março, pelo que

1 ação anteriormente marcada para esse interregno foi, entretanto, cancelada.

4.3.1L.4. Simulacros/exercícios

Segundo o disposto no Decreto Legislativo Regional n.e LL/2OLO/M, de 25 de junho, que

adapta à Região Autónoma da Madeira o Decreto-lei n.e 22O/2008, de 12 de novembro e a

respetiva Portaria regional n.e 29/2OL3, de 22 de abril, que adapta à Região Autónoma da

Madeira a Portaria n.e L532/2008, de 29 de dezembro, os estabelecimentos de ensino devem

realizar, periodicamente, simulacro/exercícios com vista à críação de rotinas de comportamento

e de atuação, bem como ao aperfeiçoamento dos procedimentos inscritos nos seus planos de

emergência.

Devido à pandemia da COVID-L9, não ocorreram quaisquer simulacros/exercícios no ano de

202L.

ffimdotraLft6
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Formação Delegados de Segurança das escolas da RAM

No âmbÌto do projeto "Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos", realizou-se,

de L a 22 de outubro, no auditório do SRPC, lP-RAM, uma formação de vinte e cinco horas para

os novos Delegados de Segurança das escolas da RAM.

Os docentes com este cargo têm a missão de desenvolver anualmente, em cada escola,

as medídas obrigatórias por lei relativas à segurança contra incêndios, nomeadamente a

sensibilização da comunidade escolar relativa aos seus planos de prevenção e emergência, assim

como a execução de exercícios internos de evacuação e abrigo, bem como de simulacros com

as autoridades. Estes docentes dinamizam ainda conteúdos relativos a outras situações de

segurança e de risco, incluindo os gestos que salvam vidas ou a prevenção de riscos naturais.

Nesta formação, creditada pela Direção Regional de Educação, estiveram presentes

técnicos do SRPC, IP-RAM, que abordaram as seguintes temáticas: Plano de Emergência da

Escola e Plano de Emergência Familiar; Riscos Mistos e Tecnológicos; Proteção Civil; Gestos que

salvam vidas.

Releva-se o facto de que, devido à pandemia da COVID-19, a formação esteve limitada

a 36 formandos.

4.t.12. Divulgação do Serviço Regionalde Proteção Civil, |P-RAM

Um dos objetivos do SRPC, IP-RAM é aumentar a cultura de Proteção Civil da População

da RAM, mostrando-se como um serviço moderno, eficiente, eficaz e participativo. As redes

sociais estão cada vez mais presentes no dia a dia da população, sendo estas ferramentas que
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permitem ao SRPC, IP-RAM divulgar toda a envolvente de proteção civil, aumentando a

visibilidade e aproximação entre os mesmos.

No ano de 2O2L,3 523 novas pessoas seguiram a página de Facebook do SRPC, IP-RAM,

perfazendo um total de249L6 seguidores.

Foram realizadas 204 publicações, com a rúbrica maior pertencendo à formação, treinos e

exercícios promovidos pelo SRPC, lP-RAM.

No dia 30 de junho comemorou-se o Dia Mundial das Redes Sociais com o lançamento

da Página Oficialdo SRPC, IP-RAM no lnstagram. Foram realizadas 130 publicações, as mesmas

do Facebook a partir daquela data.

Até 31 de dezembro de 2O2L,963 perfis seguiram a nossa página.

As publicações com maior alcance dizem respeito a vídeos formativos e celebrativos, e

fotos da vacinação COVID-19:

. Vídeo: Condução de Emergência e Defensiva para formadores - 233.31L pessoas

alcançada e 117 mil visualízações;

. Vídeo: Recruta Brigada Helitransportada - L23.377 pessoas alcançadas e 47 mil

visualizações;

. Vídeo: Binómio Cinotécnico CBSF - 6L.5t2 pessoas alcançadas e 19 mil

visualizações;

. Vídeo: Dia Regional do Bombeiro - 46.190 pessoas alcançadas e 19 mil visualizações;

. Fotos: Vacinação de Agentes de Proteção Civil - 42.862 pessoas alcançadas.

A rúbrica "Sabia Que ..." tem a intenção de transmitir à comunidade alguns pormenores

do dia a dia do SRPC, IP-RAM, assim como dar a conhecer algumas das suas valências,

sensibilizando sempre a população para a sua salvaguarda. Foram realizadas 4 publicações com

os seguintes temas:

. Binómio Cinotécnico do CBSF - L3.94L pessoas alcançadas;

. ttz - 14.038 pessoas alcançadas;

. Princípio da subsidiariedade - 4.727 pessoas alcançadas;

. EMIR - 30.336 pessoas alcançadas.

No ano de2O2L, foram celebrados os aniversários dos diversos agentes de proteção

civil, deixando uma mensagem de apreço e gratificação. Foram também assinalados os dias

internacionais que estão presentes na atividade da Proteção Civil:

U
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. Dia lnternacional do Obrigad o -26.406 pessoas alcançadas;

. Dia Europeu do 1,12 -9.096 pessoas alcançadas;

. Aniversário do SRPC, IP-RAM - L5.L46 pessoas alcançadas;

. Dia Mundial da Proteção Civil - 2L.IL9 pessoas alcançadas;

. Dia Mundial da Floresta -7.239 pessoas alcançadas;

. Dia Mundial da Meteorologia - 9.368 pessoas alcançadas;

. Dia Nacional do Doente com AVC - L4.513 pessoas alcançadas;

r DÍa Mundial da Atividade Física - 5.769 pessoas alcançadas;

. Dia MundÍal da Voz - 20.915 pessoas alcançadas;

' Dia lnternacional da Cruz Vermelha Portuguesa -1L.337 pessoas alcançadas;

. Dia lnternacional do Enfermeiro - 11.329 pessoas alcançadas;

. Dia Mundial das Telecomunicações -7.453 pessoas alcançadas;

' Aniversário do Comando Territorial da Madeira - 6.387 pessoas alcançadas;

r Aniversário da Força Aérea Portuguesa - 6.831 pessoas alcançadas;

. Aníversário da PSP -7.796 pessoas alcançadas;

r Dia Mundial da Conservação da Natureza - 6.909 pessoas alcançadas;

. Aniversário INEM - 6.758 pessoas alcançadas;

. Dia Europeu sem Mortes na Estrada -32.3\9 pessoas alcançadas;

. Dia Mundial do Turismo - 2.855 pessoas alcançadas;

' Dia lnternacional para a Redução de Catástrofes-4.924 pessoas alcançadas;

. Aniversário do Exército Português - 4.053 pessoas alcançadas;

. Dia Mundial do AVC - 13.645 pessoas alcançadas;

A sensibilização à população através das redes sociais tem um resultado sempre muito

positivo, pois é uma maneira de transmitir formação e informação útil para a sociedade, a qual

pode auxiliar a população em situações de emergência. Foram 8 as publicações nesta rúbrica:

. "Fique em casa" - 30.741- pessoas alcançadas;

. "Salvar + Vidas" - 13.007 pessoas alcançadas;

. Segurança em viaturas - 21.086 pessoas alcançadas;

. RVM 2O2L- 5.830 pessoas alcançadas;

. Um Cidadão, Um Socorrista: Epilepsia - 15.283 pessoas alcançadas;

. A Terra Treme - 79.46t pessoas alcançadas;

I
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I MIUT 2O2L- 9.441 pessoas alcançadas;

. "Todos os dias brilhamos": Equipas de SGA - 19.585 pessoas alcançadas;

Em suma, no ano de 202L, as 2O4 publicações resultaram num alcance total de 2 520

035 pessoas.

4.3.13. Ações de Sensibilização na Sociedade Civil

4.3.13.1. Dia Mundialda Proteção Civil

No ano de 202L, e devido à situação pandémica da COVID-19, foram canceladas as

comemorações alusivas ao dia Mundial da Proteção Civil, que habitualmente se realizam na

Praça do Povo, com diversas exposições e demonstrações, dinamizadas pelos diversos Agentes

da Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira.

4.3.13.2. Visitas de Estudo ao Serviço Regionalde Proteção Civil,IP-RAM

O SRPC, lP-RAM encontra-se sempre disponível, e de portas abertas, para receber

escolas, associaçôes e outras instituições que queiram melhor conhecer a estrutura, organização

e funcionamento deste Serviço.

Durante as visitas, os participantes têm a oportunidade de visitar e conhecer a Sala de

Operações, bem como a missão e o funcionamento da Equipa Médica de lntervenção Rápida

(EMIR). Na altura do POCIF os visitantes têm também a oportunidade de conhecer a missão da

equipa helitransportada e do helicóptero de combate a incêndios florestais.

No ano de2O2t foram totalizadas 19 visitas, num total de 355 visitantes. Releva-se o

facto de que, devido à pandemia da COVID-19, as visitas estiveram suspensas nos meses de

janeiro a maio.

Foram aceites a totalidade das visitas solicitadas.

T
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4.3.13.3. A Terra Treme - 5 de novembro de202l,11h05

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) promove anualmente o

exercício público, de âmbito nacional, de sensibilização para o risco sísmico "ATerra Treme".

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através do SRPC, lP-RAM, associou-se,

uma vez mais, a este exercício que se realizou a 5 de novembro, às 11h05.

O objetivo desta ação é capacitar todos os cidadãos nas medidas a adotar em caso de

sismo, pelo que durante o mesmo se deve exercitar os "3 gestos que salvam: Baixar, Proteger e

Aguarda/', sendo imperioso o conhecimento por todos, das medidas preventivas e os

comportamentos de autoproteção a adotar, Antes, Durante e Depois da ocorrência de um

sismo.

O exercício tem a duração de apenas 1 minuto, durante o qual os participantes são

convidados a executar os 3 gestos que salvam: Baixar, Proteger e Aguardar.

No exercício participaram 116 escolas da RAM, 2 Corpos de Bombeiros, nomeadamente,

Bombeiros Voluntários da Calheta e Bombeiros Voluntários do Porto Santo e 2 Municípios,

nomeadamente, Santa Cruz e Porto Santo, totalizando cerca de 23506 participantes.
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4.3.14. Ações de Sensibilização para Agentes de Proteção Civil

4.3.14.L. Oficinas de Proteção Civil

Tendo em conta que o SRPC, IP-RAM decidiu dinamizar um conjunto de ações de

sensibilização denominadas por Oficinas de Proteção Civil, com diferentes destinatários, no ano

202L realizaram-se 2 Oficinas de Proteção Civil,

Tabela 46 Oficinas de Proteção Civil

Oficinas
Proteção Civil

de Técnicos Destinatários N.e
participantes

lnstalagão e
funcionamento dos

Arq.o 4n. Pinheiro -
DAROT

Serviços Municipais de Proteção Civil,
DAROT, CROS, Aeroportos da

L4
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E

N
I

necrotérios
provisórios

Avaliação da
estabilidade em
taludes de natureza
vulcânica.

Eng.e Fernando
Vieira e Eng.e 1s5.
Perneta - LREC

Madeira, Gabinete Médico Legal e

Forense da Madeira;
SRPC, Câmaras Municipais,
VIALITORAL - Concessões Rodoviárias

da Madeira, S.A, Concessionária De

Estradas Via expresso Da Madeira,
S.A, Direção Regional de Estradas,
Direção Regional do Equipamento
Social e Conservação, SDM

Sociedade De Desenvolvimento Da

Madeira,

30

Total 4

4,3.L4.2. Workshop: Fogos Estruturais e Busca, Resgate e Salvamento

O SRPC, IP-RAM em parceria com as empresas Vianas S.A. e Group Leader, promoveu

um Workshop em Fogos Estruturais e Busca, Resgate e Salvamento, entre os dias 5 e 8 de

outubro de2O2L.

Este evento foi da responsabilidade do Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM e

destínou-se a fornecer aos participantes os conhecimentos dos novos equipamentos e

ferramentas, bem como as atuaÍs metodologias para socorro e resgate, através da demostração

in loco de equipamentos de alta tecnologia.

Participaram 29 bombeiros dos diversos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da

Madeira orÍentados por 4 instrutores.

INASorlc
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4.3.15. Protocolos

4.3.15.1. Universidade Lusófona do Porto

A 7 de janeiro de 2O2L foi assinado um protocolo entre a Universidade Lusófona do

Porto, entidade titulada pela COFAC - Cooperativa de Formação e Animação Cultural, Crl., e o

Serviço regional de Proteção Civil, 1P-RAM e visa:

a) lntercâmbio de informação de interesse comum;

b) Colaboração ao nível de iniciativas relacionadas com a missão de ambas as instituições;

c) Colaboração e participação em projetos financiados nacionais ou estrangeiros;

d) Apoio mútuo à realização de parcerias, protocolos e/ou acordos no âmbito das suas

zonas de intervenção;

e) Cooperação na organização e celebração de atos, atividades, jornadas, seminários e

conferências de interesse comum, especialmente no âmbito da Proteção Civil e Segurança;

f) Divulgação e/ou cooperação em iniciativas a realizar, nomeadamente em cursos, pós-

graduações e/ou estudos desde que adaptadas à missão de ambas as entidades e de interesse

para ambas as partes;

g) Apoio do SRPC, aos estagiários provenientes da ULP, especialmente dos cursos de

Mestrado em Proteção Civil, Licenciatura em Engenharia de Proteção Civil e pós-graduações e

outros, no âmbito do desenvolvimento de trabalho e ou projetos;

h) Apoio à realização de trabalhos académicos por parte de estudantes da ULP,

especialmente dos cursos de Mestrado em Proteção Civil, Licenciatura em Engenharia de

Proteção Civil e pós-graduações e outros;

i) Outras iniciativas acordadas por ambas as partes.

E
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4.3.16. Programa BombFit RAM

Com vista ao melhoramento da condição física dos bombeiros da RAM, o SRPC, IP-RAM

decidiu implementar o Programa BombFit RAM através do destacamento de um professor de

educação física para o efeito.

Este Programa tem como objetivos gerais:

. Prevenir lesões, baixas médicas, doenças crónicas;

. Promover a saúde - mudança de atitude (hábitos de vida saudáveis);

. Melhorar performance, rapidez e eficácia das tarefas;

. Criar autonomia e motivação para realizar os treinos sozinhos;

. Fomentar um bem-estar geral entre o grupo;

. Melhoria da autoestima.

E como objetivos específicos:

o Evidenciar uma caracterização dos bombeiros da RAM, relativamente à sua

composição corporal e condição física e associá-las às exigentes tarefas praticadas

no socorro;

. Desenvolver linhas diretoras que permitam identificar necessidade e possibilitem a

atuação na manutenção e/ou melhoria das capacidades físicas dos bombeiros para

o melhor desempenho profissional.

O Programa foi implementado através da seguinte metodologia:

. Avaliação: Medir os parâmetros corporais dos bombeiros envolvidos no socorro e

combate a incêndios; avaliar a condição física de cada elemento, para suportar as

exigências das atividades inerentes à profissão;

. Programa de vacinação;

. Planeamento/Operacionalização: Análise de dados; Planeamento;

Operacionalização; Avaliações seguintes.

Durante a maior parte do ano não foi possível realizar treinos com vista a minimizar o

impacto, potencialmente adverso, do circuito do professor de educação física nos diversos

corpos de bombeiros.

De igual forma, não foram realízadas as avaliações físicas periódicas que estavam

devidamente planeadas. As mesmas só vieram a decorrer durante o mês de dezembro, para os

E
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corpos de bombeiros aderentes da ilha da Madeira, e irão ser implementada ao corpo dos

Bombeiros Voluntários do Porto Santo em fevereiro de 2022, data a partir da qual poderemos

fazer uma nova monitorização e avaliação do programa, conscientes das limitações que a

pandemia poderá ter detido na condição física dos bombeiros da RAM.

4.?.L7. Projeto "Eu sei proteger!"

O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM apresentou em novembro de 2021, o

projeto de sensibilização sobre medidas de autoproteção "Eu Sei Proteger!".

Este projeto pretende comunicar à população escolar, de todos os concelhos da RAM,

com idades compreendidas entre os L2 e os 18 anos, em ambiente escolar, as diversas medidas

de autoproteção que devem ser tomadas em situações diversas de risco, promovendo uma

cultura de segurança.

As ações serão implementadas de forma itinerante, nas escolas básicas de 3.e ciclo e

secundárias, onde os alunos, através da colocação de óculos VR, ver-se-ão posicionados num

mundo virtual que recriará um cenário com fatores de risco, nomeadamente: lncidente na

floresta; Aluvião; lncidente em casa, lncidente em túnel e Kit de emergência.

O Projeto decorre ao abrigo de uma candidatura, aprovada e globalmente cofinanciada,

ao Fundo de Coesão do PO SEUR.

Tabela 47 Número de açòes realizadas

N.s de escolas visitadas

N.e de alunos participantes

E

4

546

N.e de ações realizadas 4
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4.3.18. Projeto "Qualificação dos Agentes de Proteção Civil da RAM"

O projeto "Qualificação dos Agentes de Proteção Civil da RAM" advém da necessidade

de incrementar os conhecimentos técnicos e operacionais dos agentes de proteção civil, em

especial dos bombeiros da RAM, nas áreas de Emergência Pré-Hospitalar; Gestão e Liderança;

lncêndios Florestais e Condução Fora de Estrada; lncêndios Urbanos e lndustriais; Matérias

Perigosas; Salvamento e Desencarceramento; Salvamentos em Grande Ângulo.

O projeto foi aprovado pelo Programa Operacional Regional da Madeira, com o n.e

M1420-10-5763-FSE-000007, no montante de 799 947,I3€, prevendo uma vigência até julho de

2027.

Em virtude da pandemia COVID-19, foi efetuado uma reprogramação física e financeira

do projeto, tendo sido aprovado no final de 2O2t a reprogramação até dezembro de 2022 e um

montante de 930.385,23€.

No que concerne à implementação financeira refere-se que até à data foi cofinanciado

investimento no valor de 373.584,68 €.
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4.3.19. Apetrechamento da EFPCB

Durante o ano 2O2L foi adquirido pelo SRPC, lP-RAM, para apetrechamento da EFPCB o

seguinte equipamento:

o Equipamentos para desinfeção de superfícies

o Máquina fotográfica e respetivo equipamento

o Aquisição de materialde papelaria

o Fornecimento de garrafas de água

o Aquísição de carregador para máquina fotográfica

o Aquisição de cartões em PVC

o Aquisição de Carretel para cenários da EFpCB

o 2 mantas ignífugas

o Aquisição de 2 manequins SBV pediátrico

o Aquisição de 2 manequins SBV adulto

o Aquisição de 2 manequins SBV júnior

Relatório de Ativídades 2021 Página 148 | 199



5 R.T
REGÉO AUTONOMA DA iíADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SEGRETTRn REGTONIL Dt SAÚD! I pROï!çlO GtVrL

sERVrçO RECTONAL DE PROTEçÃO ClVrL, rP-RAt

4.4. Direção de Serviços de Prevenção e Segurança (DSPS!

No âmbito das atribuições cometidas a esta unidade orgânica nuclear, considera-se de

salientar, durante o ano de 2021:

r Processo de concurso e posterior execuçâo de Estudo Geológico e Geotécnico na área

de construção do Edifício de apoio à componente operacional e à Escola de formação do SRPC,

lP-RAM, ver fotografias n.e 1 a n.e 3.

Fotografias n.e 1, n.e 2 e n.e 3

Realização de sondagens na área de construção do Edifício de apoio à Componente operacional e à

Escola de Formação do SRPÇ lP-RAM

. Contrato de Prestação de Serviços para a Elaboração do Projeto Geral do "Edifício de

Apoio à Componente Operacional e à Escola de Formação do SRPC, IP-RAM", ver fotografias n.e

4an.e6.

\
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Fotografias n.e 4 e n.e 5

Plantas do piso 0 e piso 1 do edifício

Fotografia n.e 6

Planta do piso 2 do edifício

o Processo de concurso da empreitada e posterior execução da construção das lnstalações

para formação: Cenário de "Flash Over" e Cenários Técnicos para Acidentes com Multi-Vítimas:

Vala Técnica e Desencarceramento de veículos pesados e autocarros nas instalações do SRpC,

lP-RAM (lnclui a canalização do Ribeiro das Árvores), incluindo contrato de prestação de serviços

para Coordenador de Segurança em obra, ver fotografias n.s 7 e n.s 8.
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Fotografias n.e 7 e n.e 8

Vista geral da plataforma das instalações de formação e da canalização do Ribeiro das Árvores

. Processo de Concurso de Empreitada de Construção das "Fundações lndiretas - Estacas

em Betão do Edifício de apoio à Componente operacional e à Escola de Formação do SRPC, lP-

RAM", incluindo contrato de prestação de serviços para Coordenador de Segurança em obra,

ver fotografias n.s 9 a n.s 11.

.üdllffi#

Fotografias n.e 9 e n.e 10

Localização da empreitada de construção das "Fundações indiretas" do Edifício de apoio à

Componente operacional e à Escola de Formação do SRPC, lP-RAM
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Fotografia n.e 11

lmplantação das "Fundações indiretas" do Edifício

r Processo de Concurso, incluindo acompanhamento de estudo de solução/projeto de

especialidades e posterior execução, da Aquisição e instalação de reservatório em unidade

contentorizada com capacidade de 15.000 I para armazenamento e abastecimento de

combustível de aviação JET A1, sito as instalações do SRPC, IP-RAM. lnclui todo o processo de

licenciamento junto das entidades competentes para o efeito e o arranque da instalação, ver

fotografias n.e 12 e n.e 13.
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Fotografias n.e 12 e n.e 13

lnstalação de armazenamento e abastecimento de combustível ao meio aéreo

. Estudo prévio para "Edifício de Parqueamento Automóvel" nas instalações do SRPC, lP-RAM,

ver fotografias n.e L4 a n.s 16.
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Fotografias n.e 14

lmplantação / localização do Edifício de Parqueamento Automóvel
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Fotografias n.e 15 e n.e 16

Vista interior e vista exterior do Edifício de parqueamento Automóvel

o I coordenação e acompanhamento das obras e serviços, relativos à beneficiação das

instalações do SRPC, lP-RAM, nomeadamente:

E
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. lnstalação de Caixilharia em Alumínio nas lnstalações Provisórias da Equipa

Helitransportada nas lnstalações do SRPC, lP-RAM, ver fotografias n.e 17 e n.e L8. -

Fotografias n.e 17 e n.e 18

Fecho em caixilharia de alumínio das instalações provisórias da Equipa Helitransportada

o Processo de consulta ao mercado, incluindo estudo de solução, de fornecimento

e montagem de guarda metálica de proteção ao longo do canal hidráulico.

Divisão de Segurança Contra lncêndios em Edifícios

No âmbito da segurança contra incêndios (SCIE) a intervenção da DSCIE é efetuada, na fase de

licenciamento/construção dos edifícios e recintos, através de:

. Análise e parecer aos respetivos projetos de especialidade de segurança contra

incêndio em edifícios (PSCIE);

. Realização de vistorias (VlS).

e ainda na fase de utilização/exploração dos mesmos, através de:

. Análise e parecer às correspondentes medidas de autoproteção (MAP);

o Realização de inspeções regulares (INSP) para verificação da manutenção das

condições de segurança e da implementação das medidas de autoproteção;

I
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Participação em simulacros (Sl)e em ações de formação e sensibilização

623 610 674
553

515

U

a

O gráfico seguinte traduz o número de solicitações anuaís referentes aos serviços de SCIE,

nomeadamente PSCIE, MAP, INSP, VlS, Sl, entre outros:

Serviços SCIE
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O gráfico seguinte traduz as solicitações mensais, referentes aos serviços de SCIE:

Serviços SCtE 2021 - 1.e pedidos/mês
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O gráfico seguinte traduz a percentagem relativa das principais solicitações da DSCIE:

Serviços SCIE 2021

VIS;4; t%
Sl;5;2%

lR:43; t2%

PSCIE; 133; 38%

MAP. 164;47%

O quadro seguinte traduz, ao nível dos projetos de SCIE (PSCIE), das medidas de

autoproteção (MAP) e de inspeções regulares (INSP), as taxas de execução em percentagem -
leia-se taxas de resposta face às solicitações efetuadas - durante o ano de 2021:

Taxa de Execuçãot2O2L

96%

94%

92%

90%

88%

86%

84%

82%

80%

78%

76%

9s%

86%

83%

PSCIE MAP INSP

Considera-se ainda relevante salientar que no decorrer do ano de 2021:

U
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- A taxa de execução referente a outros pedidos de parecer, de esclarecimento ou de

intervenção, não incluídos no quadro anterior, foi de 93 o/o;

- A taxa de execução relativa a vistorias foi de 100 %.

As taxas de execução, no decorrer dos últimos anos, e traduzida em número de

processos, são os indicados no gráfico seguinte:

N.e de processos-Saídas da DSCIE-DSPS
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O gráfico seguinte mostra, por categoria de risco, as solicitações de serviços de SCIE, no

ano de 2021:

2017 20zo
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Categorias de Risco
4ê CR; 9

,_. 
*le CR; 68

13%

CR; 341

66%

* 1Ê CR apenas UT lV e UT V

O quadro seguinte mostra por utilização-tipo, para o ano de 2O2L,as solicitações de

serviços de SCIE:

uflLrzAçÕes-ilpo UT l-Habitacionais; 68

UT Xl-Bibliotecas; 1
UT Xll-lndustriais; 56

UT ll-Estacionamentos; 5

UT X-Museus; 7

UT lX-Desportivos; 54 UT lll-Administrativos; 51

U

I

I

uT vlll-
Comerciais; 71

U'i iV-Ë'coiares, 62

UT V-Hospitalares e Lares;

60

UT Vll-Hoteleiros e Restauração;
UT Vl-Espetáculos; 1

A formação recebida pelos técnicos da DSCIE, no ano de 202I, foi a seguinte
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1. "Webinar Técnico APSEI - A resistência ao fogo de estruturas em aço lnoxidável com base no

Eurocódigo 3", a 07 de abril de 2027, com duração de L hora;

2. "Webinar Técnico APSEI - Centrais de bombagem - NT n.e 15", a L2 de maio de 2O2!, com

duração de t hora;

3. "Formação ANEPC sobre Nota Técnica 23 - lluminação de emergência",a28 de maio, com

duração de 3,5 horas;

4. "Webinar Técnico APSEI - CENTS 54-L42OL8 - Orientações para conceção, instalação e

manutenção de SADI", a 1L de novembro de 202L, com duração de t hora;

5. "OPEN DAY APSEI Hoje - A Proteção Passiva em Portugal", a 20 de outubro de 2O2L, com a

duração de 3 horas;

6. "Webinar Técnico APSEI - Atividades de Manutenção Preventiva e Corretiva das Condições

de SCIE", a 24 de novembro de 2O27, com duração de t hora;

7. "Webinar Técnico APSEI - BIM aplícado a Projetos de SCIE", a 2 de dezembro de 2021, com

duração de L hora.

Divisão de Análise de Riscos e Ordenamento do Território

O trabalho desenvolvido, em 2021, consistiu essencialmente na área da prevenção e

preparação da resposta, a situações de acidente grave ou catástrofe.

A prevenção e a mitigação

subcomissão da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de catástrofes

Participação nas atividades da Subcomissão da Plataforma Nacional para a Redução do Risco

de Catástrofes, alinhadas com as decisões emanadas pela Comissão Nacional de Proteção Civil, e com

as medidas constantes na Estratégia Nacional para uma Proteção Preventiva, com especial destaque

para as atividades do grupo 5 "Base de dados de perdas".

Adaptação às alterações climáticas
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Participação no grupo de trabalho criado no âmbito do Projeto Soclimpact, no qual estão a

ser estudadas para os territórios insulares europeus, medidas de adaptação às alterações climáticas

para vários sectores da economia azul (economia do mar- utilização e exploração do Oceano).

Avaliação de riscos

Promoção e participação em Oficina de Proteção Civil, com o tema: "Avaliação da

estabilidade em taludes de natureza vulcânica", realizada em parceria com o Laboratório

Regional de Engenharia Civil, com o objetivo de sensibilizar os participantes para a análise do

risco dos diversos tipos de taludes, apresentando uma metodologia aplicada a maciços

rochosos de origem vulcânica com o intuito de avaliar, qualitativamente, a estabilidade dos

ta ludes desta natureza.

Análise de diversas situações de risco, reportadas ao SRPC, lP - RAM, encamínhando-as para

as entidades competentes.

Encaminhamento de pedidos de parecer, em razão da localização, de diversas operações

urbanísticas, para efeitos de pronuncia sobre eventuais condicionantes ao nível dos riscos e

do ordenamento do território, pelas entidades competentes.

Planeamento territorial

No âmbito do Sistema Regional de Gestão Territorial, foram desenvolvidos trabalhos de

acompanhamento aos seguintes programas de âmbito regional:

Acompanhamento dos trabalhos de elaboração da proposta de Programa Regional de

Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira (PROTRAM), integrando a

respetiva Comissão Consultiva. Este Programa visa estabelecer a estratégia regional de

desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e regional e

considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local e constituirá o quadro de

referência para a elaboração dos programas e planos territoriais da Região Autónoma da

Madeira;

Participação no Grupo de acompanhamento da elaboração do Plano de Ação para a Energia

Sustentávele Clima da Região Autónoma da Madeira 2OZL-2O3O-2050 (PAESC-RAM);

Prestação de esclarecimentos, no âmbito do processo de revisão do Plano de Gestão de

Riscos de lnundações na Madeira (PGRI-RAM). Este Plano abrange os aspetos da gestão dos

T

I
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riscos de cheias e inundações, e tem como objetivo reduzir o risco nas áreas de possível

-inundação, através da implementação de medidas que minimizem as consequências

prejudicais para a saúde humana, as atividades económicas, o património cultural e o meio

ambiente;

Acompanhamento dos trabalhos de elaboração da proposta de Programa para a Orla

Costeira da llha da Madeira, (POCMAD), integrando a respetiva Comissão Consultiva. Este

Programa visa promover uma utilização sustentável e harmoniosa da zona costeira,

compatibilizar as utilizações com a sua proteção e valorização, bem como promover o

ordenamento das ocupações e a proteção e salvaguarda de pessoas e bens, considerando os

fenómenos de risco associados à dínâmica costeira e às alterações climáticas.

Minimização de impactes ambientais

Emissão de pareceres, na vertente da proteção civil, a projetos públicos suscetíveis de

provocar efeitos signíficatívos no ambiente:

lntegração na Comíssão de Avaliação de lmpacte Ambiental, para o Projeto de Execução da

obra do "Caminho das Ginjas - Paul da Serra", a fim de avaliar o projeto e dos seus potenciais

impactes ambientais;

Emissão de Pareceres Técnicos setoriais, sobre os seguintes projetos de execução, em sede

de Avalíação de lmpacte Ambiental:

o "Requalificação da Frente-Mar do Calhau de São Vicente";

o "Estabilização do Talude e Proteção da VE2 entre os Túneis da Ladeira da Vinha

e João Delgado - Troço entre o km 3+600 e 3+800";

o "Caminho das Ginjas - Paúl da Serra".

Outros pareceres técnicos

Emissão de parecer sobre o "Projeto de Decreto-Lei que estabelece o Regime Jurídico do

Arrendamento Forçado de Prédios Rústicos que sejam objeto de Operação lntegrada de Gestão da

Paisagem".

Emissão de Parecer Técnico sobre o "Projeto de revisão do Regulamento Municipal de

Proteção Civil do Município de Câmara de Lobos.

E
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U

A preparação

Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil

)

Continuação do processo de revisão do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da

Região Autónoma da Madeira, tendo sido integradas no Plano as disposições resultantes do parecer

da Comissão Regional de Proteção Civil e as observações apresentadas pela Autoridade Nacional de

Emergência e Proteção Civil, bem como a atualização dos contatos das entidades intervenientes.

Planos Especiais de Emergência de Proteção Civil:

Verificação de documentação relativa à Unidade Autónoma de Gás Natural

dos Socorridos e seu encaminhamento, para efeitos de elaboração do

respetivo Plano de Emergência Externo;

Análise de documentação relativa ao Parque de Armazenagem de

Combustíveis do Caniçal, para efeitos de atualização da informação relativa

à elaboração do Plano de Emergência Externo.

Operacionalização de Planos de Emergência de Proteção Civil

Elaboração de um Plano Prévio de lntervenção para os Teleféricos da Região Autónoma da

Madeira, de modo a operacionalizar as linhas de orientação estratégicas contidas no Plano Regional

de Emergência de Proteção Civil da RAM, incorporando os aspetos específicos de acidentes com

teleféricos na RAM.

Outra documentaçâo operacional:

Atualizações ao Plano de contingência para COVID-19 e implementação

das respetivas medidas preventivas nas instalações do SRPC, lP - RAM.

Elaboração de proposta de alteração ao Regulamento da Comissão

Coordenadora, bem como atualização do Plano de Regresso Setorialda

Região Autónoma da Madeira, que é parte integrante do Plano de

Regresso Geral, que tem por objetivo ser aplicado quando ocorram

situações num país de residência de portugueses e que determina a sua

evacuação para a RAM;

Elaboração de avaliação intercalar no âmbito do Plano Regional para a

lntegração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PRIPSSA) para o
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período 20L8-2022, no qual o SRPC, lP - RAM é parceiro, que tem como

objetivo principal potenciar recursos por forma a melhorar a capacidade

de resposta da Região Autónoma da Madeira a esta problemática

multidimensionaldas Pessoas em Situação de Sem-Abrigo;

Sensibilização/ Formação

Elaboração de proposta de celebração digital do Dia lnternacionalda Proteção Civil

Divulgação de uma Orientação Técnica, com o objetivo de apoiar o patamar municipal e as

autoridades portuárias e aeroportuárias na instalação e funcionamento dos Necrotérios Provisórios,

no âmbito da execução dos Planos de Emergência de Proteção Civil, em cenários de exceção ou de

ocorrências com multivítimas mortais.

Promoção e lecionação de uma Oficina de Proteção Civil, com o tema "lnstalação e

Funcionamento dos Necrotérios Provisórios", direcionada para os Serviços Municipais de Proteção

Civil e Aeroportos da Madeira, com o objetivo de sensibilizar os participantes para a área de

intervenção dos serviços mortuários e proceder à identificação de um, ou mais locais, para a

instalação de Necrotérios Provisórios ao nível regional.

Acolhimento e acompanhamento de estudante do 2.s ano do curso de Licenciatura em

Proteção Civil e Gestão de Riscos, na Universidade dos Açores, em estágio, ao abrigo do Programa de

Estágios de Verão, promovido pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da

sua Direção Regional de Juventude.

Formação contínua frequentada :

o Curso lntensivo de Segurança e Defesa, inserido nas Jornadas Descentralizadas de Segurança

e Defesa Nacional, promovidas pelo IDN - lnstituto da Defesa Nacional;

e "lmplementação da Gestão Documental no SRPC, IP-RAM: Formação dos utilizadores" -
ministrado por XGT - Soluções lnformáticas, S.A;

. QGIS iniciação, ministrado pela Ordem dos Engenheiros, Região Norte;

o Cursos de "Análise de Riscos e Vulnerabilidades" e de "Planeamento de Emergência",

promovidos pelo SRPC, IP-RAM, no âmbito do Ciclo de Formação "Proteção Civil mais

Próxima", vocacionados especialmente para os Coordenadores Municípais de Proteção Civil;

o Colóquio "OPEN DAY APSEI Hoje - A Proteção Passiva em Portugal", organizado pela

Associação Portuguesa de Segurança;
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"4e Colóquio de Riscos Naturais - NATRisk2021", organizado pelo lnstituto Politécn

Tomar;

Sessão sobre a temática da "lnstalação e funcionamento dos Necrotérios Provisórios",

promovida pela Autoridade Nacionalde Emergência de Proteção Civil

Outras atividades

Colaboração com a elaboração de trabalhos e projetos, de caráter académico e científico,

fornecendo informação diversa no âmbito da atividade da proteção, designadamente:

o "Levadas da Madeira";

o "Avaliação de riscos naturais na ilha da Madeira";

r "lndústrias SEVESO";

o "Projeto AGEO - Plataforma Atlântica para a Gestão do Risco Geológico".

Participação nos briefings Técnico-Operacionais do Comando Regional de Operações de Socorro,

que têm por objetivo a transmissão de informação relevante para o apoio à decisão operacional.

4.5. Direção de Serviços de Apoio à Gestão

4.5.1. GestãoFinanceira

O SRPC, IP-RAM presta contas de acordo com o SNC-AP.

O orçamento do SRPC, IP-RAM para2O2L constou do orçamento da RAM, aprovado e

publicado pelo Decreto Legislativo Regional n.28-A/2O21/M, de 30 de dezembro e posto em

execução pelo Decreto Regulamentar Regional n.e 5/2O21/M, de 3 de maio.

Para o ano de 2021 tinha disponível um orçamento inicial de € 8.591.751,00, e

orçamento corrigido de € 10.648.919,00.

A verba executada ascendeu €7.Ot!.328,25.

a

O
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Funcionamento 8.216.772,00' 5.277.O98,77

' -- -;.. - :

PTDDAR i. 2.q3Z.t47,OO' r.734.229,48

TOTAT 10.648.919,00 7.0rt.328,25

Moeda - €

A aplicação dos fundos encontra-se afeta às rubricas abaixo discrimínadas, por capítulo

orçamental.

Despesas Recursos Humanos

I Aquisição de Bens e Serviços 2 875 243,00 2.062.792,94

Transferências Correntes

Aquisição de Bens de Capital 1.389.334,74

Moeda - €

A taxa de realização orçamental em 3L de dezembro foi de 6G%.

Projetos de lnvestimento

E

52037 - COMUNTCAçÃO e SENSTeTL|ZAçÃO SOBRE PROTEçÃO
CIVIL À POPULAçÃO EM GERAL NA RAM

s2038 - ApOrO À rOnvnçÃo DE AGENTES DE PROTEçÃO CtVtL
DA RAM

52T27 - UMEMAC - UNIDADE MODULAR DE ATENDIMENTO DE

EMERGÊNCIA NA MACARONÉSIA

52L28 - PLESCAMAC 3 - PLANO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE

EM CASO DE CATÁSTROFE NA MACARONÉSIA - 3.8 EDIçÃO

44 118,00

26779,00

299 505,56

RealizadoOrçamento Planeado

28!6387,OO 2.795.802,56

Orçamento Planeado Realizado

t2I8794,OO 763.398,07

3 738 495,00

TOTAT 10.648.919,00 7.O1L.328,25

26780,00

375 359,00

Descrição do Projeto Planeado Realizado
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496 776,OO',

-.r

51878 - TMPLEMENTAçAO DOS METOS AEREOS NA RAM
1 456 082,00 1 190 489,25

2 432 L47,00 1734 229,48 |

4.5.1.1. Aquisição de Bens, Serviços e Empreitadas

Para o cumprimento do funcionamento geral e missão do SRPC, IP-RAM foram

efetuados por esta Divisão, no ano de 2021,21.8 procedÍmentos de contratação pública, num

total estimado de 3.468.253,56€ (valores sem IVA).

Procedimentos de Contratação Pública Concluídos em
202L

2.000.000,00 €

1.800.000,00 €

L.600,000,00 €

1.400.000,00 €

1.200.000,00 €

1.000.000,00 €

800.000,00 €

600.000,00 €

400.000,00 €

200.000,00 €

0,00 € rc
Ajuste Direto no Ajuste Direto no Contratação Excluída Consulta Previa - 4 Concurso Público - 5

Regime Simplificado Regime Geral - 33 - 10 Procedimentos Procedimentos Procedimentos
- 166 Procedimentos Procedimentos

lAjuste Direto no Regime Simplificado - 166 Procedimentos

lAjuste Direto no Regime Geral - 33 Procedimentos

r Contratação Excluída - 10 Procedimentos

I Consulta Prévia - 4 Procedimentos

I Concurso Público - 5 Procedimentos

Os procedimentos efetuados foram publicitados no portal dos contratos públicos -
Portal Base, - conforme previsto no artigo n.s L27 do Código dos Contratos Públicos (CCP), para

72L 7í455,6

Total
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finqde eficácia dos respetivos contratos, independentemente da sua redução ou não a escrito,

exceto os dispensados ao abrigo do disposto no n.e 3 do artigo 128.q do ccp.

Os procedimentos anteriormente mencionados foram controlados através de mapas de

registo interno, nos quais foram registadas todas as informações acerca dos mesmos,

designadamente, o tipo de procedimento, a sua descrição, o serviço afeto (expressão da

necessidade), a respetiva rubrica orçamental, as empresas convidadas, as entidades

adjudicatárias, a data de adjudicação, número das encomendas e respetivos números de

compromisso, os prazos estipulados para o fornecimento e/ou execução dos mesmos, datas de

publicitação no BASE, assim como outras informações necessárias e/ou afetas aos respetivos

procedímentos. Foi ainda efetuado o controlo relativo à calendarização dos contratos de todos

os procedimentos de aquisição plurianuais.

Relativamente às formalidades legais prévias, os mencionados processos de aquisição

foram analisados, nos termos exigidos no Decreto Legislativo Regional n.e 78/2O2O/M, de 31 de

dezembro de 2O2O (aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2021) e no

Decreto Regulamentar Regional n.e 5/2O2L/M, de 3 de maio de 2O2L (estabelece as disposições

necessárias à execução do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2OZ:.1,

tendo este Serviço procedido aos pedidos de autorização prévia necessários ao lançamento dos

procedimentos.

lmporta salientar ainda que, no ano de 2O2t, devido aos constrangimentos impostos

pela pandemia de COVID 19, para além dos procedimentos de contratação públicos ditos

"normais" foram desenvolvidos um conjunto de procedimentos de aquisição de bens e serviços

no âmbito do combate à mencionada pandemia, nomeadamente para "oquisições, com a

móxima celeridade, dos equipamentos, bens e serviços necessórios à avaliaçõo dos cosos

suspeitos e oo tratamento de sintomas e complicações associadas ao COVTD-77, e, oindo, o

tomada de outro medidas consideradas urgentes e imprescindíveis, designadamente em matério

de recursos humonos (...)"., procedimentos esses, que foram regulados ao abrigo de um regime

excecional de contratação pública, o que obrigou a um esforço redobrado por parte desta

Divisão, no sentido de estar apta a enquadrar os referidos procedimentos, dentro das normas

legais aplicáveis.

U
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Neste regime excecional de contratação pública, previsto no Decreto-Lei n.q IO-A/2O2O,

de L3 de março foram contabilizados 11 procedimentos, num total de 361.422,28 €*, tendo

este Serviço, ao abrigo do disposto no n.e 4 do artigo 2.s do mesmo diploma legal, feito a

publicitação dos mencionados procedimentos no portal dos contratos públicos e da sua

comunicação aos membros do governo responsáveis pela área das finanças e pela respetiva área

setorial, garantido o cumprimento dos princípios de publicidade e transparência da contratação.

*valores sem lVA.

4.5.1.2. Projetos Comunitários

Ainda no âmbito das atribuições da Divisão de Apoio Jurídico e Contratação, e após a

aprovação, no ano de 2O2O, da candidatura do "Projeto de Sensibilização sobre Medidas de

Autoproteção: Eu Sei Proteger!", esta Divisão tem víndo a auxiliar pontualmente, a Escola de

Formação em Proteção Civil e Bombeiros, nas reprogramações físicas, temporais e financeiras

de que o supramencionado projeto tem sido alvo.

Esta operação contou até à presente data, com um financiamento, em fundo de coesão,

de 100 % do investimento, devido à aplicação de uma majoração com o objetivo de diminuir e

mitigar os impactos a nível económico e social desencadeados pela pandemia do novo

coronavírus (COVID 19) junto dos beneficiários.

Relativamente aos projetos aprovados ao abrigo do Programa Operacional MAC 2Ot4-

2020 verificou-se uma baixa execução derivada às limitações impostas pela pandemia por

COVID-19 que impediram que os parceiros envolvidos pudessem executar as suas atívidades,

nomeadamente troca de experiências em matérias de socorro e emergência em situações

comuns às três ilhas, Madeira - Açores - Canárias, e à realização de eventos.
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A operação PROTECFLOR 3 aguarda ainda análise, por parte do organismo intermédio

do Programa Operacional SEUR - lnstituto de Desenvolvimento Regional, lP-RAM - para efeitos

de transferência do saldo final.

o Mo nta nte máximo elegível:2.6 66.L82,69 €;
.Contribuição Com u nit ária: 2.27 5.LL,29 €;
. Financiamento Público: 39LO7 t,4O €;
oEstado da Operação: Relatório Final submetido a 05/1L/2O2O - Em análise.

4.5.2. Recursos Humanos

Em 31 de dezembro de 2O2L o SRPC, lP-RAM contava com 60 efetivos distribuídos pelas

diversas categorias constantes no quadro seguinte, aos quais acresce 49 operacionais do SEMER

e 9 trabalhadores para além do quadro em regime de mobilidade, requisição, destacamento ou

em diversos programas de emprego promovidos pelo lnstituto de Emprego da Madeira.

ïabela XLV|ll Recursos Humanos SRPC, lP-RAM

U

MAC 2014-2020

(lnterreg - Fundo de
Desenvolvimento

Regional)
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Pessoal dos quadros

T

Anos

Dirigentes 5 5 5 10 10 9

Técnicos Superiores I t2 27 25 23 22

Técnico de lnformática I T 1 7 7 1

Assistentes Técnicos 16 16 L4 19 19 t9

Assistentes Operacionais 3 4 5 5 5 9

Anos

Médicos 15 t7 16 L6 16 L5

Enfermeiros T2 TL 10 26 28 34

Anos

Técnicos Superiores T 5 6 0 2 4

Assistentes Técnicos L 1 L L L 2

Assistentes
Operacionais

3 4 4 6 3 3
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Total

Casamento

Maternidade/
Paternidade

Nascimento

Falecimento de Familiar

Doença

Doença Prolongada

Assistência a Familiar

Trabalhador-Estudante

Por conta do período de férias

Outras

lnjustificadas
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0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0
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0
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5
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0
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0

0

0
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0

0

22

0

22

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

5

13

18

0

0

0

3

5

8

0

0

0

0

0

0

7L

297

368

0

0

0

0

90

39

0

0

0

0

0

0

56

0

56

0

0

0

0

13

L3

0

0

0

t
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5

0

t94
794

0

0

0

784

T4

798

1048

543

1591

0

0

0

22

240

262

0

0

0

5

2

7

923

10

933

0

0

0

5

40
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0

0

0
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784
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4.5.3. Auditorias de Qualidade

4.5.3.1. Auditoria Externa ao Sistema de Gestão da Qualidade

Desde 20L2 que o SRPC, IP-RAM encontra-se certificado para a Qualidade pela norma ISO

9001.

A auditoria externa ao Sistema de Gestão da Qualidade, referente a2027, foi realizada pela

Associação Portuguesa de Certificação (APCER) e teve lugar no dia 17 de setembro.

Da auditoria externa resultaram:

Área sensível:

'/ Não conformidade menor (NCm)- 1

,/ Áreas sensíveis (AS) - 4

,/ Oportunidades de melhoria (OM)- 3

E

\

4

3

3

2

L

0

I1 111,

PSQO1 PSQO2

I Não Conformidades

PSQ 04

I Áreas sensíveis

P5QO5 PSQT

Oportunidades de Melhoria

Figura 75 Estado das ações desencadeadas em função da auditoria externa ao SGQ segundo a NP

EN ISO 9001:2015

Não conformidade menor

o Não foram evidenciadas quais as competências requeridas para os colaboradores das

áreas operacionais, nomeadamente quanto a competências educativas, formação ou

experiência. A organização evidenciou fichas de perfÍs de competência que não

elucidam esta matéria; as fichas têm ainda uma lista de competências
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comportamentais, mas para muitos colaboradores as mesmas não estão preenchidas.

"A organização deve: a) determinar as competências necessárias da(s) pessoa(s) que,

sob o seu controlo, executam tarefas que afetam o desempenho e a eficácia do sistema

de gestão da qualídade; b) assegurar que essas pessoas são competentes com base em

educação, formação ou experiência adequadas;-O manual apresenta um diagrama, no

cap. lV, com um mapeamento dos processos organizados por procedimentos.

Áreas sensíveis

o A lista de Partes lnteressadas relevantes apresenta um conjunto de requisitos e

expetativas; em muitos dos casos a expetativa identificada é "estreitamento de relação

entre entidades"; é relevante ser mais explícito quanto aos requisitos, normalmente

associados com prestação de informação em determinadas matérias.

o A organízação identificou um conjunto de 6 processos enquadrados como de Gestão,

Suporte e Melhoria; como processos de Prestação de Serviços apresenta um conjunto

de unidades orgânicas e 13 procedimentos; de acordo com a abordagem requerida é

relevante considerar a necessidade de caracterízar quais são efetivamente os processos

de prestação de serviço que permitem suportar o âmbito da certificação.

o O fícheiro de avaliação de fornecedores remete para um "plano de melhoria" a

implementar aos fornecedores avaliados entre 0,5 e 2, mas na prática não está definido

que ações devem ser realizadas pelos gestores de contrato.

o Foi detetado o uso sistemático de uma versão obsoleta do logótipo de certificação em

diversos registos do sistema. Deveria ter sido realizada a transição para a nova marca

APCER associada ao logótipo de certificação até L de maio de 2020.

Oportunidades de melhoria

o Nos registos de manutenção de equipamentos, quando uma determinada tarefa não for

realizada, esta informação poderá ficar definida no último relatório de verificação de

forma que não fique esquecida e possa serverificada na próxima manutenção.

o Avaliar a oportunidade de fundir as várias partes do Manual da Qualidade, num único

documento; considerar igualmente o interesse de simplificar os métodos de revisão de

documentos (manter revisão ou edição e não as duas em simultâneo).

E
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O SRPC poderá sintetizar num mapa geral o histórico dos resultados das inspeções

anuais realizadas às várias corporações de bombeiros de forma a terem um registo

sintetizado dos vários anos para cada corporação o que poderá facilitar nas novas

inspeções.

U

a

Estado das ações
4

3

33

2

11
L

0 ll
Concluído

I Não Conformidades I Áreas sensíveis
Em execução
Oportunidades de Melhoria

FiguraT6 Estado das ações desencadeadas em função da auditoria externa ao SGQ segundo a NP EN l5O

9001:2015

4.5.3.1.1. Auditorias lnternas aos Processos

O programa de auditorias interno foi realizado a7OTo, não tendo sido realizada auditoria

aos processos refentes ao Sistema de Gestão da Qualidade.

Das auditorias internas resulta ram

o Não conformidade - 1

o Oportunidades de melhoria - 6
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Estado das ações

E

3

2

1

0

!-i1 i

$r

PSQ O2 PSQ 07 PSQ 12 PSQ 13

r Oportunidades de Melhoria

PSQ 14 PSQ 15

;.Não Conformidades

PSQ 16

Figura 77 Estado das ações desencadeadas em função da auditoria interna ao SGQ segundo a NP EN ISO

9001:2015

4.6. Serviço de Emergência Médica Regional

Considerando que são atribuições do SRPC, lP-RAM no âmbito da emergência médica pré-

hospitalar, e em conformidade com as disposições legais em vigor, compete ao SEMER a

coordenação do Sistema lntegrado de Emergência Médica (SIEM), no quadro da qual se inclui

toda a atividade de urgência/emergência, nomeadamente, o sistema de socorro pré-hospitalar

e a formação em emergência médica, em estrita colaboração com o Departamento de Formação

do SRPC, lP-RAM.

' Definir, organizar, coordenar, avaliar e fiscalizar as atívidades de socorro de emergência

pré-hospitalar, nas suas vertentes medicalizada e não medicalizada;

I Assegurar o acompanhamento e aconselhamento das chamadas com pedidos de

socorro de emergência médica;

' Coordenar o acionamento dos meios de socorro apropriados no âmbito da emergência

pré-hospitalar;

I Assegurar a prestação do socorro medicalizado de emergência pré-hospitalar e orientar

e coordenar a prestação do socorro não medicalizado concomitante;

' Promover e coordenar a formação a todo o pessoal indispensável às ações de

emergência médica pré-hospitala r;
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Promover e coordenar a articulação do socorro de emergência pré-hospitalar com os

serviços de urgência;

Assegurar, quando solicitado, o acompanhamento no transporte de doentes críticos de

e para fora da Região;

Orientar a atuação coordenada dos agentes de saúde nas situações de acidente grave

ou catástrofe;

Desenvolver ações de sensibilização e informação aos cidadãos no que respeita ao

socorro em gerale em especial à emergência pré-hospitalar;

Exercer as atribuições que a lei lhe confere no domínio da atividade de transporte de

doentes, designadamente no âmbito do licenciamento e fiscalização.

Todos os meios logísticos para a operacionalidade do SEMER são da responsabilidade

do SRPC, IP-RAM.

O SEMER dispõe de uma organização interna que contempla estruturas com funções

distintas:

a) A EMIR - que garante a

intervenção operacional de um médico e

um enfermeiro, em viatura medicalizada

apropriada, em situações de

urgência/emergência - 24 horas por dia,

em toda a Região, incluindo o socorro em meio marítimo ou aéreo. lnterveio diretamente em

diversas ocorrências, no âmbito da emergência pré-hospitalar, fez o acompanhamento de

outras, facultando as orientações necessárias, assim como, o aconselhamento dos diversos

técnicos de saúde.

No quadro seguinte podemos observar a atividade por semestre:

19 SEMESTRE

496

2 SEMESTRE

516 r.039

E

I

I

\

Ocorrências de Emergência

Pré-Hospitalar

Ocorrências com

intervenção da EMIR

Ocorrências

acompanhadas no CROS
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Também assegurou a prestação de socorro medicalizado de emergência pré-hospitalar

na llha do Porto Santo, durante 166 dias de missão, totalizando cerca de 379 intervenções.

O SEMER através da sua componente operacional no terreno - EMIR, à semelhança dos

anos anteriores, manteve em 2021 a missão no porto Santo, tinha como objetivos:

o Assegurar a prestação de socorro medicalizado de emergência pré-hospitalar, e

coordenar a prestação de socorro local;

o Articulação do socorro de emergência pré-hospitalar com o serviço de urgência

local, assegurando o acompanhamento no transporte de doentes críticos;

o Desenvolvimento de ações de formação e de sensibilização aos cidadãos, no que

respeita ao socorro em geral e em especial à emergência pré-hospitalar em

coordenação com a DRApS.

Apresenta-se um breve resumo estatístico da intervenção naquela missão

E

Mi$ão JAN.FEV Missão

BV'PuÈgffilo

CIGCROS

Orh@

Bì/PoüEÜlb

crGcRos

Olüoô

@,ffE
b) A Equipa do Sistema de Triagem e Aconsethamento Telefónico (STAT) -

constituída inicialmente por dois enfermeiros em permanência no Centro lntegrado de

Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (C|C-CROS), com a função de

atendimento, triagem, aconselhamento e respetivo encaminhamento/acionamento do socorro;
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Tipo de Ocorrências Tipo de Ocorrências

E

a vêdr.o I r,ìu@

i\l I 1J

Psdido dc obçcrvação de docúc
(C Saúde)

S€guirnenlo dê utente

Transferência AEROM (#2 COVID)

EPH

Outros

atlédr(o rTrãunà

N 267

àãkt
7

s

Pedido de observaçáo de doente

{C Saúde}

Seguimento de utente

Outros 1t

Transferência AERoM (#4 covlD) ÈSii
EPH g

Depois de criadas as bases operacionais de trabalho, em 2019, deu-se seguimento à

atividade STAT e posteriormente consolidou-se o sistema de trabalho com a utilização e

atualização de protocolos regionais de triagem telefónica. Estes têm como objetivo atribuir uma

prioridade clínica, tendo por base a queixa principal, a que se associa a pesquisa de sinais e

sintomas relacionados, que no conjunto se comportam como discriminadores.

Ns de ocorrências triadas:33316

Tipo de ocorrências triadas:

{'dê Oóíèmaas F Fp de ô.oÍíecir

P1 - emergentes

P2 - Urgentes

P3 - Não Urgentes

P4 - Não Urgentes

Sem Triagem

TOTAIS 35321

O.r.,",.mente, foi elaborado e aprovado o procedimento de auditoria, importante para

operacionalizar um sistema de controlo de qualidade do processamento da chamada telefónica,

que mede periodicamente os aspetos importantes desta atividade assistencial, com a utilização

98!2
18368

607L

23L

839

Prioridades aribuídas Número
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de indicadores objetivos que permitirão identificar oportunidades de melhoria e uniformizar o

trabalho em equipa.

Também em 2O2L, continuou-se com o desenvolvimento da plataforma web - o Registo

Único de Emergência da RAM, com o objetivo de registo de todas as ocorrências por todos os

intervenientes ao longo do SIEM a curto prazo, materializado pelo Verbete Regional de Socorro.

c) Equipa da Linha SRS24 - atendimento permanente

efetuado por enfermeiros, com a função de atendimento,

aconselhamento e referenciação de utentes não urgentes, nesta

fase ainda muito dirigida para o atendimento de situações relacionadas com COVID-19.

Devido ao número crescente de chamadas não urgentes no Centro lntegrado de

Comunicações do Comando Regional de Socorro relacionadas com a evolução da pandemia

COVID, foicriada a linha de Saúde 24 Regional (800242420), que desde então tem tido um papel

preponderante na contenção da pandemia na RAM, nomeadamente através da referenciação

de casos suspeitos, no aconselhamento de situações não suspeitas e no encaminhamento de

utentes para as unidades de saúde e de acordo com procedimentos específicos.

Esta atividade tem sido realizada em estreita colaboração com a Unidade de Emergência

de Saúde Pública da RAM, bem como as Unidades Operacionais de Saúde Pública Locais e

Serviço de Saúde da RAM.

A evidência deste indicador está patente nas escalas de serviço.

No quadro seguinte podemos observar a sua atividade:

Totalde Chamadas 51965

E

I

Chamadas referenciadas com rastreio Positivo para COVID

Chamadas de âmbito COVID na linha 112

11458- -t-l

SRS24 MADEIRA

è soo 2424 20

Atividade linha SRS24 Número
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1. Objetivos Operacionais SRPC / Objetivo Operacional 27 SEMEROOI. Reforçar a

capacidade de intervenção do SRPC lP-RAM no Dispositivo Regional de Operações de

Socorro

Elaborar verbete Regional de Socorro 1 1 104%

Elaborada proposta de acordo

com adaptação ao modelo

nacional existente

Foi elaborado modelo de registo base de emergência pré-hospitalar em suporte físico,

tendo como base o modelo do Verbete Nacional de Socorro implementado pelo INEM. A sua

operacionalização em termos de informatização e implementação foi comprometida pelas

necessidades de adaptação para a versão eletrónica e pelo facto do recurso humano afetado à

programação/informatização ter sido requisitado pelo SESARAM (para elaboração de outros

projetos considerados u rgentes).

2. Objetivos Operacionais SRPC / Objetivo Operacional 5 SEMEROOI. Reforçar a

capacidade de intervenção do SRPC lP-RAM no Dispositivo Regional de Operações de

Socorro

Generalizar o uso do verbete de emergência pré-

hospitalar (Ns. de Corpos de Bombeiros Junho

aderentes ao verbete informático)

Não foi possível operacionalizar

este objetivo em tempo útil.
o%

Devido aos constrangimentos apresentados no parágrafo anterior, foi decidido pelo CD do

SRPC que o verbete informatizado só seria operacionalizado no ano 2022, após proposta de

norma de procedimento, transversal a todos os CB.
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3. Obietivos Operacionais SRPC / Objetivo Operacional 5 e 6 SEMEROS1. Reforçar a
capacidade de intervenção do SRPC lP-RAM no Dispositivo Regional de Operações de
Socorro

O STAT assegura um atendimento permanente das chamadas de socorro e aplica um

processo de TRIAGEM com base em protocolos cientificamente testados que permite adequar

o acionamento dos meíos, de acordo com a gravidade.

Nas situações P3 (Cuidados Não Urgentes) poderá ser incentivado o auto-transporte e

nas P4 (Situações Não Urgentes) não é recomendado o transporte, traduzindo-se na não

ativação de um meio de emergência - melhorando a eficiência na gestão dos meios regionais

de emergência.

A fonte de dados deste indicador é o relatório de fim de turno dos operacionais STAT

onde respondem objetivamente à questão: Quantas ambulâncias não foram ativadas para

situações triadas como P3/p4.

Relativamente à taxa de pedido de socorro triado como P4, o resultado obtido não

traduz o real resultado pois, devido à pandemia COVID, utilizou-se uma fluxograma Suspeita de

COVID-l9 (em que foi atribuída a prioridade pelo risco de contágio e não pela perigosidade

clínica), que representou cerca de 22 % das triagens, e que só levou ao acionamento de

ambulâncias de socorro em situações pontuais. Sendo assim, consideramos que este indicador

foi amplamente atingido.

E
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4. Objetivos Operacionais SRPC / Objetivo Operacional 26 SEMERO01. Reforçar a

capacidade de intervenção do SRPC lP-RAM no Dispositivo Regional de Operações de

Socorro

I

o. r

DE\

Taxa de redução do número de evacuações

aeromédicas pela presenta da EMIR em Porto 172

Santo, em comparação a 2Ot4 (L7 2 e / 207 d)

165
Os resultados de 2021 foram 165

evacuações com 212 utentes

Este indicador não foi devidamente mensurado pelo facto de se considerar que a forma

de medição é altamente imprecisa. O número de evacuações diminuíu ligeiramente, mas não

poderá ser comparada com os dados de 2OL4, devendo ser feita extrapolação para o número de

turistas em causa. Consideramos globalmente que, durante a permanência da EMIR no Porto

Santo, são vários os utentes que ficam em observação no Centro de Saúde, à responsabilidade

da EMIR, quando antes eram transferidos para o Hospital Central do Funchal. A título de

exemplo, no ano 2013 foram efetuadas cerca de 85 evacuações aeromédicas no mês de agosto,

e desde a ida da equipa EMIR, a média de transferências é de cerca de 26.

5. Objetivos Operacionais SRPC / Objetivo Operacional 31 SEMEROOI. Reforçar a

capacidade de intervenção do SRPC lP-RAM no Dispositivo Regional de Operações de

Socorro

Desenvolver procedimentos de triagem e

aconselhamento para situações não urgentes,

Linha SRS 24

3 4 133%
Atualizações frequentes mediante

situação epidemiológica da RAM

O procedimento de triagem amplamente utilizado na Linha SRS24 é o da "suspeita de

COVID-19". Este procedimento foi desenvolvido e atualizado em 4 vezes no ano 2021., com

intuído de dar resposta à situação epidemiológica regional, com a referenciação para as

Autoridades de Saúde Pública.
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Avaliando a procura da Linha SRS24, não se identificou casuística suficiente para gerar

um novo procedimento não urgente.

6. Objetivos Operacionais SRPC / Objetivo Operacional 69 SEMER 005. Melhorar o

funcionamento interno do SRPC, lP-RAM

Taxa de preenchimento dos relatórios de fìm de

turno, no STAT e EMIR
90% 92% LO2%

7. Objetivos Operacionais SRPC / Objetivo Operacional 69 SEMER 005. Melhorar o

funcionamento interno do SRPC, lP-RAM

Obter a Certificação da Qualidade da DGS como

Unidade e Emergência (mês de obtenção do

certificadol
10 o%

No âmbito do processo de certificação em curso, foram elaboradas evidencias para dar

resposta aos standards exigidos para acreditação do SEMER como Unidade de Urgência e

Emergência. Foram trabalhados aspectos relacionados como:

o Política de divulgação de direitos dos utentes, consentimento informado;

r Constituição da equipa com mapa de funções e responsabilidades;

o Procedimentos assistenciais (STAT e vias verdes);

o lnformação clínica, continuidade dos cuidados e proteção de dados;

o Políticas de divulgação interna dos objetivos e estratégias em curso com

envolvimento da equipa;

o lnquérito de satisfação aos utentes atendidos;

o Organização e gestão de bens e serviços

Foi elaborada apenas o processo

de candidatura de Certificação da

Qualidade da DGS como Unidade e

Emergência
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Durante o decorrer do ano 2021., devido ao impacto da pandemia em termos de

capacidade de resposta e concretização dos indicadores, procedeu-se transição de dois deles

pelos para o ano seguinte: 1 - "Apresentação de proposta para aprovação de protocolo que

regule as transferências aeromédicas na RAM"; 2 - "apresentação de proposta de atualização do

PRDAE".

8. Atividade Formativa

lmporta referir que o SEMER desempenha um papel nuclear no Sistema lntegrado de

Emergência Médica (SIEM) no âmbito da formação, integrando o núcleo de formadores do

Centro de Formação de Proteção Civil e Bombeiros, na vertente de Emergência Pré-hospitalar,

garantindo o leccionamento de Cursos de Tripulante de Ambulância de Socorro - TAS e

Recertificações de TAS, Cursos de Tripulante da Ambulância de Transporte - TAT, Recertificações

de TAT, bem como a participação nas recertificações dos cursos de Desencarceramento.

O desenvolvimento de ações de sensibilização e

informação aos cidadãos foi também considerado,

realizaram-se várias sessões de sensibilização escola,

com o objetivo de educar as crianças para gestos

simples que salvam vidas.

I
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Tal como referido anteriormente, e em pleno contexto de pandemia, a Coordenação do

SEMER teve um papelfundamental na conceção e implementação de procedimentos específicos

para a abordagem dos utentes com COVID/Suspeitos. Foram desenvolvidas atividades como:

- Formação das equipas dedicadas para os transportes COVID na llha da Madeira e Porto

Santo

- Normas específicas para orientação dos Corpos de Bombeiros, em consonância com os

PPCIRa e normas do IASAÚDE

As$nto:

ORIEÍìITAção PARA ABoRDAGEM DE

DOENIES EM CONTEXTO DE

socoRRo

T

=_=_=_ o
Comdolcjlonrl Opcnçla Socono

Data: S€MER

ctc
5TAÌ
DROR

NOP

1397

2021

Folha I / 12

30/1ol202t

Hmlogo:

O PEdentê
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Operacional
Permanente
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- Monitorização/acompanhamento de procedimentos nos casos de Abordagem dos

utentes covlD:

- Participação em programas televisivos de esclarecimento público de questões relativas

à Pandemia e atividade da Linha SRS24

- lnterligação permanente com as autoridades de Saúde para adaptação de

procedimentos, conforme evolução da Pandemia e seu impacto na llha da Madeira

I
I

Relatório de Atividades 202L Página 187 | t99



'Gil-
REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA

COVfRNO REGIONAT
SECRETARTA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEçÃO GTVIL

SERVIçO REG|ONAL DE PROTEçÃO CtVrL, lp-RAM

ra,:ftÌútÀ ?Ei!lr[ oa $!É E m!ÌÉcA.. . ilf,

FLI'XOGR.qIT{A DE TRÂ8AI.HO

INFEçÃO RESPnATóRIA ÁcnDA

l

ÚdÚ*.n
fÉ-

r-__=l

a. Visitas ao SEMER

lntegrando as campanhas de informação e sensibilização levadas a cabo pelo SRPC, o

SEMER assegurou a receção das várias instituições que vísitaram as instalações do serviço,

mostrando as suas componentes operacionais.

Formações no Porto Santo: devido à pandemia COVID, os programas de

sensibilização/formação nas praias, bem como as sessões clínicas no Centro de Saúde foram

suspensas.
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b. Estágios

O SEMER, através da sua componente operacional EMIR e STAI promove a

aprendizagem especializada de médicos e enfermeiros, proporcionado aos estagiários uma

prática clínica avançada específica em situações de urgência e emergência. Apesar de estarmos

em plena evolução pandémica, foram muitas as solicitações aceites, havendo sensibilidade à

limitações impostas aos profissionais de saúde da Madeira - condicionados à saída da região. No

ano 2021 foram realizados os seguintes estágios na EMIR e STAT:

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica (4-6 turnos)

Pós-Graduação de Emergência e Cuidados lntensivos (14 turnos) 19

Estágios de Licenciatura L

Médicos Especialistas t
Médicos lnternos de Formação Específica

Total

2

35

c. Outras Atividades

O SEMER, na sua vasta componente operacionalem 2018 englobou:

- Controlo de auditoria e reposição das malas Medicalizadas das ambulâncias de socorro;

- Acompanhamento das vistorias de todas as AMS da RAM;

- Participação nas reuniões de Comissão Regional de Proteção Civil;

- Participação em eventos nacionais de Emergência Extra-hospitalar (2e SEEH 20211;

- Substituição de alguns equipamentos e medicação usados nas ambulâncias. (kits

partos, pás de DAE, baterias de DAE);

- Promoção de acreditação a entidades formativas;

- Elaboração de relatórios para fins judiciais, quando solicitados;

- Participação em eventos desportivos como equipa medicalizada (Rali, MIUT, IPC);

- Candidatura do SEMER à certificação da Qualidade como Unidade de Urgência e

Emergência - Direção Geral de Saúde.

t2

Número de

estagiários
Tipo de Estágio

Relatório de Atividades 202L Página 189 | 199



R,U
REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SEGRETARIA REGIONAL DE SÂÚDE E PROTEçÃO GIVIL

sERVtçO RËGTONAL DE PROTEçÃO GtVtL, tp-RAr

5. Avaliação Final

Os objetivos principais do Serviço Regionalde Proteção Civil(SRPC, lP-RAM)consistiram

em assegurar a mobilização, prontidão, empenhamento de meios e gestão do Teatro de

Operações, com vista a providenciar uma resposta célere e assertiva às mais diversas ações de

proteção civil, apostando numa maior e melhor coordenação de todos os agentes que

convergem para a concretização global desses mesmos objetivos.

Durante o período em avaliação constatou-se um especial empenho de todos os

colaboradores do SRPC, lP-RAM na concretização da tarefa, com observância pela missão, visão

e valores inerentes a este Serviço, aplicando uma dinâmica própria deste tipo de atividade,

evidenciando o que de melhor se pratica em matéria de proteção civil.

Tem sido notória a qualidade do serviço prestado por todos os funcionários do SRPC, lP-

RAM, quer numa vertente mais operacional quer numa vertente administratíva e fínanceira, a

qual tem sido patenteada através das avaliações efetuadas pelos diversos stackholders que,

direta ou indiretamente, interagem com este lnstituto Público, cuja taxa de satisfaçã o é de 94%.

AdemaÍs, tem sido evidente o profissionalismo e empenho demonstrado por todo o

dispositivo afeto ao SRPC, o qualtem-se estendido a todo o Sistema de Proteção Civil da RAM,

cujas evidências têm sido reiteradamente reportadas e apreciadas.

No que concerne a uma análise qualitativa dos resultados obtidos, constatamos que o

SRPC, IP-RAM apresentou objetivos estratégicos que visam assegurar a execução da política

definida pelo Governo Regional, sendo delineados os objetivos operacíonais associados a

indicadores de execução, de forma a contribuírem para o cumprimento dos objetivos

estratégicos, os quais foram agrupados em parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade.

Neste âmbito, efetuada a monitorização dos objetivos, que se traduziu na apresentação

semestral de resultados, sendo que, deste acompanhamento do QUAR SIADAP RAM 1, podemos

aferir que o SRPC, IP-RAM apresenta uma avaliação final de LO}%, distribuída pelos respetivos

parâmetros, revelando-se tratar de uma avaliação final positiva.
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O Conselho Diretivo,

António José Nunes

(P

Marco Aurélio ndes Lobato

T

(Vogal)
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E

Anexos

ll - lnquérito de Satisfação a colaboradores externos/parceiros;

ll - lnquérito de Satisfação a colaboradores internos;

I - QUAR SIADAP RAM 1 _2027,

Relatório de Atividades 2O2t Página 192 | 199



T
REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA

COVERNO REGIONAL
SEGRETARTA REOTONAL DE gAÚDE E PROTEçÂO ctvrl.

aERVrçO REGTONAL DE PROTEçÃO CtVtL, tP.RAt

ll- lnquérito de Satisfação a colaboradores externos/parceiros

lnquórlüo dr Solbloçôo dr C[cntrr

frae l!ilr-

tìÊlqEËrË qÌì9, o ffi áeqdo .Nl cb rdfqô rbt t.W clcrter. P@ üttg, gË úielho Eb.Ís o €b€tE
n tìqràllo (b úçôo {b gE {È ldqôo lsb &t lw ctÍi?r tgÍúc6E o m opÍ{b rc q[ c$êao
ü v&lq tança q€ çertqru c o h.m cm rtu qÊlld6 c p.úE (l! úpãE m po{q ('o R lãvlpo rc
gEaíE rËlao dãË íqrar0o a€trc,f tr& ãlo o cobbdú pqo qË rId talE ilü ! r iìt*oÒÌ-.-.
À ÍPla cdËFExËín õ icgrtEÍ orcll4&r:

t|*bsÉ llolío +fdÉEbcn aiolCsru|lohín t{A.l{bÀla€ôbGt

ltaStL

I I, Cre cbr*o o íoffic E cú{orkr/ (ipqrebdqt

I 2 AÍ @rlG ÇFbcbr .Gtpoíìèín s GqJrrG !*iao('or I

I ! Cre 6db ! rtrDoÍb óor ãvÍ$ o<titrrEiw/t'oKf,iB 4' pPC

I 4 Ho gbôd com s-Jo a srç6 ,úff'61Ìqtlr.a,tü{sü,jú llPC P
QAf

2 ì. qr(' d M cpítâo !õbë o Fiqú€oçôE ío k.ECôol

ll Cw.heo 6 À€OÊ! FmstÈü qtüio.ry:mtÊ.doi
ffidl

2 + qrd o s .$ít!a il Éqtlo r át*! dõ A.ç6q! ! FdÌrEE(lof

!-l Cffi:JGíko I cpor:o.ã pc-ldd *.tfôF 
" 

poÈãer ff
tÇnü cte íWa(Ëta

! ! Ord q M Jpftôú m tetoçôó tr .atÈ€ ats. ÉFtEi rertodoa

ll Cm mao rl€Ìlo&.:tÊ.oísüfo ird íq ffilEEírd l?

1] Cm mao â Éc!ÊEdoËtÇ têcrco ócffit.xb OGt ígalJc& ito!
Es oaEòhÉt

I I' Oud o M ,pÍlôf m tdifÇôo f ,JGE. rtÉd. Co .llrrcÇôo
ch!.gd pé€ lFC f l^Àlt

t]EEnn
tlE

trNEEE

ETTnrf
t]NIEItl

2.,4- Cm Nh c scrcqJoçüo iÍü cortulG ,ÍË Jçócr de
ffidroçtui

21 qdü)oru ffiÊÉçâo €.tbboirtdË,lo rroÈlodÊ ctc,r'âdcd.Je 
n E f] E E

I .r cm ftah i.tffiac,! ,+o.Èã m or.rd s Fr.cÈtrìffioori 
tr n f]

I ] ârd o N teceHôo rcm ü Ëtoçúai,jor fttrq üto IIPC tP-

nAM mq€lcfcü

Relatório de Atividades 202L Página 193 | 199



c R,

REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

srcRrTARrA REG|ONAL DC SAúDË I PROTEçÀO Clvll.
slRvrço RlcroNAL DE pRoTEçÃO ctvtl., tp-RAü

I
tlaarL

I Ctrf,EÌ'Fao

a AltJde/'gÍFaüo
III

III
rII

III
t.I - FÍElürbísàrE

a2.AÉãâtú

11 lQ*la

JaÉkÉÉ

L3 ác(t@

Oucb.ìOlo GPa.ÚElo Pr:

FTÍEôo Eob:

Relatório de Atividades 202t Página 194 | 199



5, R,

REGÉO AUTÓNOMA DA MADEIRA
OOVFRNO REOIONAL

slcRrraRta RIGIoNAL D! saÚD! I pRor!çÂo ctvt|.
sERVrçO REGTONAL DE PROÌEçÃO GlVrL, rp-R^il

E
N

ll- lnquérito de Satisfação a colaboradores internos
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f - QUAR STADAP RAM 1-2021 :y\
(

Relatório de Atividades 2O2L Página 197 | 199





SECRETARIA REGIONAI. DE SAÚDE E PROTEçÃO CIVIT

sERV|çO REGTONAL DE PROTEçÃO CrVrr, rP-RAM

SIADAP RAM 1 - Quadro de Avaliação e Responsabilização de 2021 Nprotegendo os seus bens.

Visão: Serviçr-r cle Prr.rl.eção Civil Moderno, Eficiente, Eficaz e Participativo.

Objetivos Estratégicos

OE 1: Prestar socorro eficaz e eficiente em todas as suâs dimensões adequado à RAM;

OE 2: Aperfeiçoar as capacidades de Comando, Controle e Comunicações das ações de Proteção Civil;

OE 3: Aumentar a cultura de Proteção Civil da População da RAM;

OE 4: Reforçar a capacidade de prevenção dos Riscos.

Objetivos Operacionais

EÍìcácia Ponderação: 5Oo/.

OO 2: PotenciaÍ o papel do SRPC, IP-RAM nos diversos agentes da sociedade Peso:

DesvioMeta Valor Taxa de

ffi

Classific.
liz.

702% Superou

713% 13% Superou

700% o% Atingiu

toj% o% Atintiu

Peso:

Desvio

INDICADORES

lnd 7. Taxa média de emissão de pareceres aos processos

recebidos no âmbito dos projetos SCIE, em 20 dias uteis.

lnd 8. Taxa de emissão de pareceres, aos processos

rrecebidos no âmbito das Medidas de Autoproteção de

edifícios e recintos.

lnd 9. Definir um projeto de sensibilização destinado à

sociedade civil (mês de apresentação do projeto)

lnd l0.Desenvolver procedimentos de triagem e

aconselhamento para situações não urgentes, Linha SRS 24
(mês de entrada em funcionamento)

PESO 2019 2020

2s%

25%

Tolerância Resultado

OO 3: lncrementara capacidade de operação do programa POCIF

25% 80% r20% 8:t%

25% 90/o 97% 75% L13% 95%

59

3 2 3

INDICADORES PESO 2019 2020
Meta Valor Taxa de

M

Classific.Toleíâncla Resultado

lnd 11. Elaborar a Diretiva Operacional POCIF 2021 (mês

de apresentação da proposta) 35% 5 3 5 100% o% Atingiu

lnd 12. Assegurar aLÈrÌ'ìpadàíiìente o prucedìnrerrttr de
contratação do meio aéreo afeto ao POCIF 2021 na Região
(Mês de assinatura do contrato)

30% 5 5 3 6 88% L3%

lnd 13. lmplementar a formação dos elementos que

compõem as equipas POCIF, antes do início do mesmo
(Taxa de cursos implementados até a data do início do
POCTF)

35% 700% 93% r43% turx 703% 3% Superou

Não Atingiu



Eficiência Ponderação: 30%

OO 1: Reforçar a capacidade de intervenção do SRPC, IP-RAM no Dispositivo Regional de Operações de Socorro Peso:

Dccvio

ffi

Classlflc.INDICADORES

lnd 1. Apoiar o apetrechamento do Dispositivo de Socorro
avançado em Emergência Pre-Hospitalar através da

PESO i 2019 2020 I Mata
Iolgrâncl.

t5%

volor Toxa dc

LOO% OYo AtinBiu

Superou

Rcsult do

aquisição de Viaturas de emergência pré-hospitalar (ns de

novas viaturas adquiridas)

lnd 2. Elaborar o processo de concurso para a obra do
edifício de apoio à componente operacional do SRPC (mês

de apresentação da proposta)

lnd 3. Assegurar o correto funcionamento da Plataforma

do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses e
rcspctiva articulação com os Corpos de Bombeiros e os

serviços da ANEPC (número de auditorias remotas

efetuadas a toda a informação relativa ao

"Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses")

(Xl 4: ReÍoçar os níveis de formação e quallftcação dos agentes de F,toteção clvll na RAM Pesol

Desvio

ffi6

Classific.

13 20 13

L5% 4 3 6 88% -13% Não Atintiu

15% 100 150 Í20 tlo% to%

lnd 4. Apoiar o apetrechamento dos CB destínada à

renovação/substituição e reforço de Equipamentos (Ne de
novos equipamentos e outros materiais do âmbito
operacional adquiridos com base no levantamento anual

das necessidades)

15% 783 331 3(xt 450 1311 269% t69% Superou

lnd 5. Generalizar o uso do verbete de emergência pré-

hospitalar (Ne. de Corpos de Bombeíros aderentes ao

verbete informático)
20% 2 3 0 0% -LOO% Não Atingiu

lnd 6. Melhorar a triagem (Taxa de ocorrências STAT

triadas como P3lP4 sem ativação de ABSC)
20% to96 t5% ts,l% L26% 26% Superou

lnd 14. Melhorar a capacidade formativa do SRPC (número

de novos cenários de apoio à formação em fase de
construcão)

2OYo 1 2 I r00% o% AtinBiu

hd 15. lmplementar o Plano de l-ormaçao (taxa de
cumprimcnto)
lnd 16. lmplementar o Plano de Formação destinado aos

Serviços Municipais de Proteção Civil (taxa de
cumprimento)

20%

20%

86% 68% ú96

7496

90%

!05Yo

7\rX

agx

Lt6%

lo7%

t6%

7%

Superou

Superou

lnd 17. Avaliar a satisfação das ações de sensibilizações
ítaxa de sãtisfacãoì

20% 95r82% L23% IOBY' 8% Superou

lnd 18.Taxa de satisfação dos formandos às formações 2QYo 80% 720% 9ir,3 708% a% Superou

Qualidade Ponderação: 20%

INDICADORES PESO 20L9 2020

O() 5: Melhorar o funcionamento interno do SRPÇ lP-RAM e a sua operacionalidade

Meta
202r

ToleÍância
Valor
Crítico

Resultado
Taxa de

realiz.

Peso:

Desvio

IM

Classific.
Meta Valor Taxa de

INDICÂDORES PESO 20L9 zo20 Tolêráncla Resültado

lnd 19. Manter o Sistema de Gestão da Qualidade pela NP

9001:2015 (no de não conformidade de maior)
25/o 2 1 I 725v" 25% Superou

lnd 20. Avaliar a satisfação do grupo de referência dos SH,

relativo ao serviço prestado (Taxa de satisfação obtido
através de inquérito)

rs% 7Olo ro5% !A% IT7% t7% Superou

lnd 21. Definir os fluxos de documentação do sistema de
gestão documental (Xisconnet) (mês de apresentação da
prooosta)

1S% 4 2 I L38% 38% Superou

lnd 22. Elaborar relatórios de monitorização dos centros
de custo/receita nas respetivas contas (classe 6/7), em

cumprimento da NCP27 (ne de relatórios elaborados)
L5% 2 3 0 0% -ro0% Não Atingiu

lnd 23. Taxa de preenchimento dos relatórios de fim de
turno, no STAT e EMIR

73% 82% r23% g:tx 106% 6% Superou

lnd 24. Obter a Certificação da Qualidade da DGS como
Unidade e Emergência (mês de obtenção do certificado)

rs% 9 5 o o% -roo% Não Atingiu



Valor CrÍtlco: Aproximação ao melhor valor obtido desde 2015 ou valor que se considera de referência para superar a expetativa das partes interessadas.

ì

\



Meios disponíveis

RecuÍsoc Humanoc (t|
DiriBenter - Dirsção Superior

Dirigentes - Direção lntermedia c Chefcs dc cquipa

Técnico Superior

Coordenador Iécnico

Técnlco de lnformátlcã

Assístente Técnico

Assistente operacional

OÍçamento
Funcionamento

lnvestimento

?o

16

72

9
q

I
5

TOÍ,U

494

7976

5414

247

247

4693

2223

15314

494

t703
5344

247

242

4325

I425
13780

Í)esvio

0

-273

-gn

-5

-368

-798

-1534

TOTAT

Estimadría

8.276.772,00 €

2.432.747 ,00 €.

10.648.919,00 €

RealÍrado

5.277.098,77 €

t.734.229,48 €

7.0rr.328,25 €

Desvio

-2.939.673,23 €

-697.9L7,s2€

-3.637.590,75 €

Apoiar o apetrechamento do Dispositivo de Socorro avançado em Emergência Pré-Hospitalar através da

aquisição de Viaturas de emergência pré-hospitalar (ne de novas viaturas adquiridas)
Data de publicação no Portal Base

Elaborar o processo de concurso para a obra do edifício de apoio à componente operacional do SRPC (mês de
apresentação da proposta)

Publicação no Portal AclNGoV

Assegurar o correto funcionamento da Plataforma do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses e
respetiva articulação com os Corpos de Bombeiros e os serviços da ANEPC (número de auditorias remotas
efetuadas a toda a informação relativa ao "Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses")

Os Relatórios retirados da Plataforma (RNBP) e enviados
às corporações.

Apoiar o apetrechamento dos CB destinada à renovação/substituição e reforço de Equipamentos {Ne de novos
equipamentos e outros materiais do âmbito operacional adquiridos com base no levantamento anual das
necessidades)

Ficheíro de controlo de material atribuído. / Autos de

cedência / Publicação no Portal Base

Generalizar o uso do verbete de emergência pré-hospitalar (N9, de Corpos de Bombeiros aderentes ao verbete
informático) Norma Operacional Permanente (NOP)

Melhorar a tÍiagem {Taxa de ocorrências STAT triadas como P3/P4 sem ativação de ABSC) Relatórios de fim de turno.

Participar em exercícios LIVEX e CPX (Ne de participações) Reletório dos exercícios.

Desenvolver plataformas de forma a aumentar a efìciência de registos das situações referentes a atividade
Operacional (mês de apresentação da proposta) Relatório de apresentação da Proposta.

Ìaxa mêdia de emissâo de pareceres aos processos recebidos no âmbito dos projetos SCIE, em 20 dias uteis. Mapa de Situação (Ficheiro Excel)

Taxa de emissão de pareceres, aos processos recebidos no âmbito das Medidas de Autoproteção de edifícios e

recintos.
Mapa de Situação (Ficheíro Excel)

Deflrrlr unr pruJel.u de serrslblllzação destlnado à socledade clvll (mês de apresentação do proJeto)

lnformação da Proposta da Díretiva Operacional POCIF
Elaborar a Oiretiva OpeÍacional POCIF 2021 (mês de apresentação da proposta)

202r

Data da informação interna com a apresentação do
projeto

Assegurar atempadamente o procedimento de contratação do meio aéreo afeto ao POCIF 2021 na Região (Mês

de assinatura do contrato)
Publicação no Portal Base

lmplementar a formação dos elementos que compõem as equipas POCIF, antês do início do mesmo (Taxa de

cursos implementados até a data do início do POCIF)
Base de dados de Gestão da Formação

Melhorar a capacidade formativa do SRPC (número de novos cenários de apoio à formação em fase de
construção)

Data de publicação no Portal Base

lmplementar o Plano de Formação (taxa de cumprimento) Base de dados de Gestão da Formação

lmplementar o Plano de Formação destinado aos Serviços Municipais dê Proteção Civil (taxa de cumprìmento) Base de dados de Gestão da Formação

Avaliar a satisfação das ações de sensibilizações (taxa de satisfação) Base de dados de Gestão das aÇões de sensibilização

Taxa de satisf"ção dos formandos às formações Base de dados de Gestão da Formação

Manter o Sistema de Gestão da Qualidade pela NP 9001:2015 (ne de não conÍormidade de maior) Relatório da Auditoria da APCER.

Avaliar a satisfação do grupo de reÍerência dos SH, relativo ao serviço prestado (Taxa de satisfação obtido
através de inquérito) lnquéritos de Satisfação

Definir os fluxos de documentação do sistema de gestão documental {Xisconnet} {mês de apresentação da
proposta) lnformacão lnterna com a Apresentação da Proposta
Elaborar relatórios de monitorização dos centros de custo/receita nas respetivas contas (classe 6171, em
cumprimento da NCP27 (ne de relatórios elaborados) Relatórios Elaborados

IN DICADORES FONTES DE VERI

Dcsenvolvcr procedimcntos dê trisgêm c aconsclhrmcnto prrr situações não urgentes, Linha SRS 24 (rnês de

enÜada em íuncionamento)
Programa lnformático de Registo de Emergência da RAM



Taxa de preenchimento dos relatórios de fim de turno, no STAT e EMIR
Relatórios de Fim de Turno

Plataforma da DGS (Plataforma AQREDITA)f
Obter a Certificação da Qualidade da DGS como Unidade e Emergência (mês de obtenção do certificado)

ì








