






















'º' 
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

GOVERNO REGIONAL 

SECRETARIA REGIONAL DA SAUDE 

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, IP-RAM 

Renovação da frota automóvel do SRPC, IP-RAM 

Aplicação para telemóvel "ProcivMadeira" 

Intervenção alargada a todo o território da Região 

• 

• 

• 

• Capacidade abrangente no âmbito dos meios de socorro em toda as suas vertentes 

operacionais 
• Cooperação generalizada com os diversos agentes de Proteção Civil, através dos Briefings

Semanais e das reuniões semestrais com os municípios
• Deter certificação interna no âmbito da Norma ISO 9001:2009

• Experiência e competência
• Porfolio formativo adequado à RAM
• Proximidade de intervenção e proximidade de resposta
• Reconhecimento externo da EMIR na prestação de socorro diferenciado
• Implementação de um Sistema de Triagem e Aconselhamento telefónico junto do CIC CROS
• Ser a Autoridade Regional no âmbito da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE)
• Ser uma Entidade Formadora Certificada, pelo IQ, IP-RAM

3.1.1.2. Pontos Fracos 

 

 

 

3.1.2. Envolvente Externa 

3.1.2.1. Oportunidades 

• Capacidade para incrementar as receitas próprias
• Maior atenção da população para as temáticas de Emergência e Socorro

• Formação/ sensibilização aos agentes económicos
• Formação contínua e especializada aos Bombeiros
• Possibilidade de financiamento comunitário

• Proximidade com a tutela

• Proximidade na articulação com os diversos agentes de proteção civil
• Relação com a Escola Nacional de Bombeiros e outras entidades de referência nacional
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SECRETARIA REGIONAL DA SAUDE 

SERVIÇO REGIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL, IP-RAM 

3.1.2.2. Ameaças 

 

3.1.3. Matriz SWOT 

SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Adequado apetrechamento ao nível dos meios de  
socorro 
• Renovação da frota automóvel do SRPC, IP-RAM  
• Aplicação para telemóvel "ProcivMadeira"
• Intervenção alargada a todo o território da Região
• Capacidade abrangente no âmbito dos meios de
socorro em toda as suas vertentes operacionais
• Cooperação generalizada com os diversos agentes
de Proteção Civil, através dos Briefings Semanais e
das reuniões semestrais com os municípios
• Deter certificação interna no âmbito da Norma ISO
9001:2009
• Experiência e competência

 

 

 

 

 
• Porfolio formativo adequado à RAM
• Proximidade de intervenção e proximidade de
resposta
• Reconhecimento externo da EMIR na prestação de
socorro diferenciado
• Implementação de um Sistema de Triagem e
Aconselhamento telefónico junto do CIC CROS
• Ser a Autoridade Regional no âmbito da Segurança
Contra Incêndios em Edifícios (SCIE)
• Ser uma Entidade Formadora Certificada, pelo IQ,
IP-RAM

Oportunidades 

• Capacidade para incrementar as receitas próprias
• Maior atenção da população para as temáticas de
Emergência e Socorro
• Formação / sensibilização aos agentes económicos
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• Formação contínua e especializada aos Bombeiros
• Possibilidade de financiamento comunitário
• Proximidade com a tutela
• Proximidade na articulação com os diversos
agentes de proteção civil
• Relação com a Escola Nacional de Bombeiros e
outras entidades de referência nacional

 

 

 

 

 

3.2. Análise de Principais Destinatários/Stakeholders 

A analise de Principais Destinatários (Stakeholders) é apresentada nos quadros abaixo, 

através de uma matriz de interesses, tentando ilustrar o poder de influencia que os mesmos 

têm sobre a organização e o interesse que demostram sobre esta. 

A dimensão das esferas que representam cada um dos Principais Destinatários (Stakeholders) 

avalia a importância que os mesmos representam para a estrutura. 

3.2.1. Stakeho/ders Internos 

Internamente, o SRPC, IP-RAM na prossecução das suas atribuições relaciona-se com: 

• Centro de Coordenação Operacional (CCOR),
• Comissão Regional de Proteção Civil (CRPC)
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