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Mensagem do Conselho Diretivo

Quase no final de 2020, um ano atípico, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM continua
motivado em prestar o melhor serviço à população, no contexto especial que vivemos e que

provavelmente ainda se manterá durante grande parte de 2021.

Por causa da COVID-L9, estamos cientes das limitações e desafios que vamos ter de enfrentar nos
próximos tempos, mas temos também a profunda convicção que, tal como fizemos em 2020, iremos
saber adaptar-nos, reinventarmo-nos e encontrar soluções para dar a resposta que se espera do
Serviço Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira.

Queremos continuar a prestar um socorro adequado, eficaz e eficiente em todas as suas dimensões.

lremos continuar a aperfeiçoar as capacidades de Comando, Controlo e Comunicações das ações de

Proteção Civil.

Continuaremos a trabalhar para aumentar a cultura de Proteção Civil dos cidadãos e reforçar a

capacidade de prevenção de Riscos.

A incerteza em que ainda vivemos e o fato de estarmos altamente condicionados nas nossas

atividades, impede-nos de ser mais ambiciosos nos objetivos a alcançar em 2021. Sem descurar
qualquer área de atuação do SRPC, IP-RAM a prioridade terá de se focar nas ações que nos permitam

viver com a pandemia e em pandemia.

Neste contexto, há que acelerar o "mundo digital" integrando-o ainda mais no nosso "mundo físico"
potenciando as ferramentas informáticas e privilegiando o "on-line", o "e-learning", a

"desmaterialização", a "teleassistência" e todo o universo digital que veio abrir novas oportunidades
de trabalho e de cooperação.

Em março de2O2O, o país entrou em confinamento, situação esta que poderá voltar a acontecer, este

facto mandata-nos a desenvolver novas praticas de trabalho, adaptadas às contingências da

pandemia.

De um momento para o outro, tivemos de implementar uma linha de assistência à população - a linha

Saúde 24 (800 242420Ì'com repercussão no incremento do número de postos de trabalho do serviço.

No cenário de incerteza atual existe uma elevada probabilidade de alterações inusitadas das

prioridades, pelo que o caminho anteriormente traçado poderá deter alguma desaceleração ou

mesmo sofrer alterações. Todavia, estamos certos de que a estratégia traçada para o triénio 2O2O-

2022 será substancia lmente atingida, especialmente através do esforço coletivo necessário para que

oimpactoeaperceçã uem necessita da Proteção Civil Jao tntmo

Presidente retivo do Conselho Diretivo

José liveira Dias José Miguel B Andrade da Silva Branco
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1. Enquadramento

1.1. Missão e visão

Missão

Prevenir os riscos inerentes a situações de acidente grave ou catóstrofe, bem como resolver os efeitos

decorrentes de tais situoções, socorrendo pessoos e protegendo bens.

Visão

Serviço de Proteção Civil Moderno, Eficiente, Eficoz e Participativo.

2. Estrutura organizacional

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

em 2009, através do Decreto Legislativo Regional n.e L7/2OO9/M,30 de junho em sequência da

extinção do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Madeira. 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 L7 /2OO9/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, lP - RAM orientar, coordenar e fiscalizar

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

socorro.

O SRPC, IP-RAM tem a sua organização atual que decorre do Decreto Legislativo Regional ne

L7/2OO9/M, de 30 de junho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais nesS/2010/M, de 26 de

maio e L2/2OL'3/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.

\
de Atividades 2O2L

Caminho do Pináculo, n.e14, São Gonçalo - 9060 - 236 - FUNCHAL - Telef: 291 700 110 - Contribuinte Ne 509 079 911l+ Eã.i1. ..^.ôó-/ôir- d^r, â+ Cifô 
^Ê.i-1. 

rr^rrr, 
^r^^n,ó.Áôir- ^+

Página 2 de 21



c

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTA REGTONAL DA SAUDE E PROTEçÃO CrVrL
sERVrçO REGTONAL DE PROTECçÃO GtVtL, IP-RAM

B-

ryuloorsmrcrctrllÌÀrtÈhsfl
oüfrs dTFlOASGEüO

itirir[A

oülrQ'iftEasÌ
EÇq*!s..lie

soqm
I

I

@uEortR 00cs

cttur E tdi6tE €
orf.,mrcüel

CA.ITAE
mffi

mÃaÀloÀ

GIITEÍÊ *
comrerclo €
ffiurdo

crilclE occetío
ffnrÈll r

GrttrEÍË 0Ê tfoJitos
R.IIIG

6âlr{Ett ocâlm
o?aamtlllE

locgÍro
GrSrErE E6E5ilOqnjr€m(

corõartooafthco !
PlDrcúGrO aru goEs6lns€{r6

E6tSüO

3

3.1. Recursos Humanos

Em dezembro de 2020, o SRPC, IP-RAM, contava com 58 trabalhadores, em regime de contrato de

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, ao que acrescem 45 elementos no Serviço

de Emergência Médica Regional, em regime de acumulação de funções no âmbito do ns 1 do artigo

13e, do Decreto Legislativo Regional n.s 12/201,3/M, de 25 de março.

Os colaboradores em regime de contrato de trabalho em funções públicas distribuem-se conforme a

figura abaixo pelas diferentes áreas funcionais.

I Conselho Diretivo

r lnspeção Regional de
Bombeiros

r Comando Operaclonal Reglonal

:r Direção de Serviços de Apoio à

Gestão

Direção de Serviços de

Prevenção e Segurança

Escola de Formação em
Proteção Cìvil e Bombeiros

Atualmente, decorre o processo de recrutamento de cinco enfermeiros para consolidação do Sistema

de Triagem e Aconselhamento Telefónico, em regime de acumulação de funções no âmbito do ne 1

Recursos

lrh,., 
de Atividades 2021

t lY 
.,',"n"::::r

ffi#C,iGl*:x*:,l:::'* R^",, I

f

4 DE\

CONSELHO DIREÏIVO

3a'.r34 ics
:: ,:4,"::ai i rr: s!i. :a :a

:..,a:!.4.,! i ,.,:t:j
t:aroi/;:

áculo, n.e14, São Gonçalo - 9060 - 236 - FUNCHAL - Telef: 291 700 110 - Contribuinte Ne 509 079 911
..^-âh-iôiÍ. d^t, 

^t 
Ci+- 

^fì-ì-1. 
ú,,r^r, ^'^-i\tmaiôi.. ^+



E

G@*.t@l
-lmc-

Enlldode tmodoío CêíllÍcodo
trr€As oE orc^çÃo E mçÃo

ül-?obçed.ry.h

R,

REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTA RECTONAL DA SAUDE E PROTEçÂO Clv|L
sERVtçO REGTONAL DE PROTECçÃO CrVrL, rp.R^r

do artigo 13e, do Decreto Legislativo Regional n.e L2/2OL3/M, de 25 de março. Decorre, igualmente,

o recrutamento de 3 Assistentes Operacionais para reforço da EFPCB.

No que concerne aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por

tempo indeterminado, este Serviço Regionaltem dois dirigentes em cargos de Direção Superior e oito

em cargos de Direção lntermédia, um Chefe de Departamento, vinte e dois Técnicos Superiores,

dezanove Assistentes Técnicos, um Técnico de lnformática e cinco Assistentes Operacionais. Sendo

que 55% dos colaboradores integram a carreira Técnica Superior.

I Dirigente de Direção

Su perior

I Dirigente de Direção

lntermédia

lTécnico Superior

I Assistente Técnico

r Técnico de lnformática

Assistente Operacional

O mapa de pessoal contempla dois Técnicos Superiores requisitados à Secretaria Regional de

Educação, Tecnologia e Ciência e um Técnicos Superiores em regime de destacamento à mesma

entidade, uma Assistente Técnica e um Assistente Operacionalem regime de mobilidade.

O SRPC, IP-RAM recorre ao apoio de sete (dois deles licenciados) trabalhadores do âmbito de

programas de apoio, através do lnstituto de Emprego da Madeira, lP-RAM.

A reestruturação implementada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM. desde 2Ot7,foi
possível através de um crescimento no que concerne a recurso humanos.

de Atividades 202L
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Carreira Profissional

30

25

20

15

10 ilr il 11
--

rIlre-I
Dirigente de Dirigente de

Direção Direção
Superior lntermédia

Tecnico
Su perior

Médico Enfermeiro Assistente
Técnico

Técnico de Assistente
lnformática Operaclonal

9.2. RecursosFinanceiros

3.2.1. Despesas

.2018 .2020

Despesa para 2O21, por tipo de despesa

(valores em

Despesas correntes
Despesas com o pessoal

Aquisição de bens e serviços

Tra nsferências Correntes

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital
Transferências de capital

3 005 377,00

7 720 939,00

1000000,00

2 776 887,00

67 000,00

2 533 483,00

587 759,00

740 000,00

7 775 287,00 -

477 828,00

533 180,00

260 000,00

347 600,00

67 000,00

SubTotal 7310131,00 5636523,00 - 167?608,00

Despesas correntes

Aquisição de bens e serviços

Despesas de Capital

Despesas de capital

2 372 883,00 7 872 883,00 - 500 000,00

7 082 345,00 1082 345,00

SubTotal 3455228,00 2955228,00 - 500000,00

G@#,Íol Enlldode FormqdoÍo CeÍlllïcodo
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Despesa para2O2L, por Fonte de Financiamento

(valores em €)

Proposto 2021 Aprovado 2021

Receitas provenientes de:

Transferências do Orçamento Regional

Receitas Próprias do SRPC lP-RAM

Financiamento da União Europeia

3.2.2. Receitas

Total 10765359,00 8591751,00 - 2L73608,00

Receitas parc 2021, por tipo de receita

7 960 691,00

2 400 000,00

404 668,00

5 307 083,00

2 880 000,00

404 668,00

Variação

2 6s3 608,00

480 000,00

Receitas correntes
Taxas, multas e outras penalidades

Tra nsferências correntes
Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Tra nsferências de ca pital

SubTotal

2 2s0 000,00

3 235 911,00

7s 440,00

1748 780,00

7 310 131,00

2 410 000,00

2 764 083,00

395 440,00

67 000,00 -

5 636 523,00 -

160 000,00

471828,00

320 000,00

1681780,00

1 673 608,00

Receitas correntes

Taxas, multas e outras penalidades

Tra nsf erências correntes
Receitas de Capital

Transferências de capital

SubTotal

74 560,00

2 315 i01,00

1065 367,00

3 455 228,00

74 560,00

7 875 301,00 -

1065 367,00

2 955 228,00 -

s00 000,00

500 000,00

Plano de Atividades 2021
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Receitas para2O2í-, por Fonte de Financiamento

T

lores em

Despesas suportadas por:

Transferências do Orçamento Regional

Receitas Próprias do SRPC lP-RAM

Financiamento da União Europeia

7 960 697,00

2 400 000,00

404 668,00

5 307 083,00 -

2 880 000,00

404 668,00

2 653 608,00

480 000,00

3.3. Recursos Tecnológicos

A utilização de tecnologias de informação e comunicação é um elemento vital na gestão da informação

e no apoio à tomada de decisões, deste modo, e considerando a importância destes sistemas de

informação, o Serviço Regional de Proteção Civil, lP-RAM desenvolveu e implementou um conjunto

de ferramentas operacionais dos quais de destacam:

r
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.O Sistema lntegrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal é a rede de comunicações rádio de
emergência utilizada pelo dispositivo de resposta operacional regional e que permite a comunicação entre os
agentes nas operações de emergência,

3.4. lnstalações e Património

Sendo um lnstituto Público com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, o SRPC, lP-RAM

detém a sua sede no Caminho do Pináculo, n.e 16, em São Gonçalo, concelho do Funchal. Trata-se de

de Atividades 202L
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rPlataforma de Produtividade e Colaboração permite ter acesso às ferramentas mais atuais de processamento de
texto, folha de cálculo e elaboração de apresentações, para além de ser disponibilizada uma ferramenta para a

colaboração entre funcionários - Microsoft Teams - que simplifica o trabalho conjunto e simultâneo em
documentos e a comunicação virtual, através de mensagens instantâneas, chamadas de voz e videoconferência. A
capacidade de videoconferência em alta definição permite dotar a Escola de Formação em Proteção Civil e
Bombeiros de uma ferramenta para a realização de formação em formato E-Learning.

OfÌce 365

rO Sistema de Gestão é essencial para a desmaterialização na circulação de documentos, sendo uma vantagem
tanto para o aumento da eficiência no registo documental dos processos inerentes ao funcionamento do SRPC, lP-
RAM como para o meio ambiente, ao ser possível diminuir a quantidade de impressões em papel necessárias.
Permite igualmente monitorizar a eficácia e a eficiência na execução das tarefas, devido à possibilidade de
supervisionar vários dados estatísticos disponibilizados no sistema e verificar a realização efetiva das tarefas

s de
gestào

documental

oO Sistema lntegrado de Gestão Operacional é uma plataforma que irá permitir a gestão de um teatro de operações
em qualquer ternrirral autorizado com acesso à internet.

SIGO

.O GESCORP é uma plataforma online para o registo de ocorrências de emergência e gestão dos recursos humanos e
materiais dos corpos de bombeiros, bem como ao inventário de bens do SRPC.

GESCORP

.A App "Prociv Madeira" é uma aplicação criada para os sistemas Android e iOS com o objetivo de permitir uma
comunicação mais eficaz para a população que oferece a consulta dos avisos meteorológicoscom as respetivas
recomendações, notificações integradas, consulta de pontos de interesse, consulta de folhetos de interesse e a
possibilidade de transmitir a localização e perfil (voluntariamente) durante uma chamada de socorro 112.

APP Procìv

lvla de ira

SIRESP

oO Sistema de Apoio à Decisão Operacional é a plataforma utilizada pelo Comando Regional das Operações de
Socorro para o registo, desenvolvimento e monitorização das ocorrências de emergência.

SADO
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um edifício construído de raiz, em 2013, para o fim em questão integrando no logradouro diversos

cenários de formação prática e um heliporto, construído em 2018.

O SRPC, lP-RAM é igualmente proprietário dos quarteis dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e

Ponta do Sol e dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Ao longo de 202I iremos continuar a nossa política de intervenções preventivas no edifício sede e

proceder a algumas obras de beneficiação dos quarteis da sua propriedade.

lremos também dar início à empreitada de Construção do Edifício de Apoio à Componente

Operacional cujo projeto encontra-se em execução, em sequência de procedimento lançado para o

efeito em 2019.

4. 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:

E

t

I )

ü )

A política de Qualidade do SRPC, lP-RAM encontra-se consubstanciada no processo de certificação no

Sistema de Gestão da Qualidade pela NP 900L:2015. No ano2O2L dar-se-á continuidade ao trabalho

desenvolvido no ciclo atual
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ReglonaI

Política de
qualidade
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rnleqral Ca
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índices crescentes
de qualidade da

prestação de
serviços à

sociedade

indices crescentes
de eficacia do

sistema cìe gestão
da qualidade
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5. Análise Estratégica

5.1. Análise SWOT

Pontos Fracos

/ Forte pressão sobre os colaboradores afetos ao

Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico
e Linha SRS24 em virtude da pandemia

/ Necessidade de instalações adequadas às

acomodações da Brigada Helitransportada em
permanência

/ Estrutura física reduzida para a Escola de
Formação em Proteção Civil e Bombeiros face ao

incremento a atividade formativa e às

contingências COVID
/ Necessidade de renovação da frota automóvel do

SRPC, lP-RAM afeta aos serviços gerais e à

formação
r' Oferta limitada de cenários para fazer face ao

incremento de atividade formativa
/ Condicionamentos na execução orçamental
/ Necessidade de implementação de uma

ferramenta informática de gestão de processos

SCIE

/ Necessidade de implementação de uma
ferramenta mais eficaz de gestão de formação

/ Necessidade de incrementação do número de
elementos na Bolsa de Formadores

/ Necessidade de incrementar a regulamentação
sobre as receitas do SRPC, lP-RAM

/ Necessidade de melhorar as ferramentas de
gestão patrimonial e da frota

/ Necessidade de melhorar o projeto "Por um local
de trabalho saudável"

/ Reduzida operacionalidade das ferramentas de
gestão documental e patrimonial

/ Reduzida perceção de alguns agentes
económicos aos regulamente SCIE e de matérias de
Proteção Civil

Plano de Atividades 2021

Pontos Fortes

/ Experiência e competência
/ Cooperação generalizada com os diversos agentes

de Proteção Civil, através dos Briefings Semanais e

das reuniões com os municípios
r' Capacidade abrangente no âmbito dos meios de

socorro em toda as suas vertentes operacionais,
em todo o território da RAM

r' Adequado apetrechamento ao nível dos meios de
socoÍro

r' Proximidade de intervenção e de resposta
y' Reconhecimento externo da EMIR na prestação de

socorro diferenciado
/ Sistema de Triagem e Aconselhamento Telefónico

e Linha SRS24
r' lmplementação de um sistema de avisos à

população
/ Ser uma Entidade Formadora Certificada pelo lQ,

IP-RAM, ENB e INEM
/ Portfolio formativo adequado aos Agentes de

Proteção Civil da RAM
r' Certificação da forma de organização da formação

presencial e à distância
r' Deter certificação interna no âmbito da Norma ISO

9001:2015
/ Ser a Autoridade Regional no âmbito da Segurança

Contra lncêndios em Edifícios (SCIE)

/ Existência do Conselho Regional de Bombeiros
/ Existência do Conselho Pedagógico e Científico
r' Forte ligação com a Secretaria Regional de

Educação, Ciência e Tecnologia em projetos de
sensibilização para a comunidade escolar

/ lncremento das receitas próprias em virtude dc
uma gestão mais eficaz com as seguradoras

r' A implementação do sistema de Gestão
documental no fìnal de 2020

y' Constante atualização de aplicação para telemóvel
"ProcivMadeira
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Envolvente Externa

G@*t@l Enlldode toÍmodoro Cerllfcodo
Árras of rDucaçÀo E Fouaç^o:
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Ameaças

r' Pandemia de COVID-19;
/ lmponderabilidade de comprimentos de ações

planeados em virtude de medidas de
confinamento e redução da mobilidade, no âmbito
da pandemia (inspeções, auditorias e formação)

r' Maior probabilidade de ocorrência de eventos
meteorológicos extremos, decorrentes das
alterações climáticas

/ Orografìa da Região propensa a riscos naturais
com preponderância para a ocorrência de
acidentes graves

r' Oificuldades no socorro decorrentes da orografia
regional

/ lndefinição quanto aos novos euadros
Comunitários de Financiamento

r' Condicionamentos económicas da Região
/ Baixos níveis de preocupação/atenção da

população para as problemáticas da prevenção
r' Abandono das áreas florestais e rurais

potenciando o deflagrar de fogos
r' Políticas de prevenção deficitárias

Oportunidades

r' Proximidade na articulação com os diversos
agentes de proteção civil

r' Formação contínua e especializada aos
Bombeiros

/ Fundos Comunitários disponíveis e direcionadas
para a nossa área de atuação (adaptação da RAM
para uma resposta mais resiliente às alterações
climáticas)

/ Proximidade com a tutela
r' Decisão do Conselho de Governo de deter

durante todo o ano um helicóptero de apoio ao
socorro

/ Autorização pela tutela de iniciação dos
procedimentos para edificação da nova estrutura
de apoio à formação e à componente operacionaly' Procura por Formação / sensibilização pelos
agentes económicos

/ Maior atenção da população para as temáticas de
Emergência e Socorro

r' Proximidade de articulação com a Secretaria
Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

r' Relação ativa com instituições de ensino superior
público, regionais e nacionais

/ Relação com a Escola Nacional de Bombeiros e
INEM

/ Protocolo com o Regimento de Sapadores de
Lisboa;

r' Protocolo com Universidades com vista à

diversificação formativa na área da Proteção Civil

de Atividades 2O27
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5.2. Análise de Principais Destinatáriosl Stakeholders

A analise de Principais Destinatários (Stakeholdersl é apresentada nos quadros abaixo, através de uma

matriz de interesses, tentando ilustrar o poder de influência que os mesmos têm sobre a organização

e o interesse que demostram sobre esta.

oColaboradores

rConselho Cientifico
e Pedagógico

oConselho Diretivo
rConselho Regional
de Bombeiros

oDirigentes

olRB

oSEMER

Plano de Atividades 2021

rGoverno Regional
da Madeira

rVice-presidência
oSecretaria Regional

da Saúde e Proteção
Civil

oCâmaras Municipais
oComissão Regional
de Proteção Civil
(cRPC)

oCentro de
Coordenação
Operacional (CCOR),

oSESARAM E.P.E

oDireção Regional da
Saude

oDelegação Regional
do IPMA

oDireção Regionalde
Estradas

rLaboratório
Regional de
Engenharia Civil

oDireção Regional do
Equipamento Social
e Conservação

olnstituto das
Florestas e
Conservação das
Natureza, lP-RAM

rlnstituto de
Segurança Social da
Madeira

oUniversidade da
Madeira

oARM - Águas e
Resíduos da
Madeira, S. A.

oAeroporto da
Madeira

oAltice

oAgentes Hoteleiros
TANACOM

oAssociação de
Municípios da
Região Autónoma
da Madeira

oAssociações

Humanitárias de
Bombeiros
Voluntários

oCompanhia
Logística de
Combustíveis da
Madeira, S. A.

rComunicação Social
rComunidade

Educativa
rDelegação da
Madeira da CVP

oEmpresa de
Eletricidade da
Madeira, S.A.

rFederação dos
Bombeiros da RAM

rGáslink S.A.

oOperadores de
Telecomunicações

rOutras Empresas
rPopulação flutuante
rPopulação residente
TSANAS Madeira
oVIAEXPRESSO.

TVIALITORAL

.Corpos de
Bombeiros

oAssociação Nacional
de Bombeiros
Profissionais

oAutoridade
Marítima

oAutoridade
Nacional de
Emergência e
Proteção Civil

oEscola Nacional de
Bombeiros

.Forças Armadas

.Forças e Serviços de
Segurança

.lnstituto Nacional
de Emergência
Médica

oLiga dos Bombeiros
Portugueses

oRegimento dos
Sapadores de Lisboa

oTribunal de Contas

(ffi#Glo
--riuc_
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Colaboradores

6. Estratégia Organizacional

Realizado o diagnóstico da situação atual do Serviço Regional de Proteção Civil, efetuado com base na

Análise SWOT e da Análise de Stokeholders foram estabelecidas as grandes linhas de orientação

estratégica a seguir para, respeitando os seus Valores, cumprindo com a Missão e atendendo à

envolvente do organismo, alcançar a Visão.

O Sistema lntegrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, regulado pela

Lei n.s 66-8/2007, de 28 de dezembro, alterada pela Lei n.e 66 -B/2O72 de 31de dezembro, estabelece

e prevê a avaliação dos serviços da administração direta e indireta do Estado.

A avaliação destes organismos assenta num Quadro de Avaliação e Responsabilização (aUnn1 no qual

são evidenciados os objetivos estratégicos e operacionais, os indicadores de desempenho e respetivas

fontes de verificação e os meios disponíveis dos resultados obtidos na prossecução dos objetivos.

Assentes nos objetivos estratégicos, os objetivos operacionais são estabelecidos de acordo com os

G@*tGl
-lmc-

de Atividades 2021 Ênlldqdc Formodorq Cedlf codo
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Secrataria Regional da Saude e Proteção civil

Corpos de Bombeiros da RAM

Outros Agentes de Proteção Civil

Comissão Regional de Proteção Civil (CRPC)

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

lnstituto Português do Mar e Atmosféra
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parâmetros de eficácia, eficiência e qualidade e com a identificação de indicadores de desempenho

que obedecem aos princípios da (a) pertinência face aos objetivos que pretendem medir; (b)

credibilidade; (c) facilidade de recolha; (d) clareza; e (e) comparabilidade.

Deste modo, para 2O2L, o SRPC, lP-RAM pretende dar continuidade à sua estratégia para apetrechar

o dispositivo regional de operações de socorro com equipamentos adequados ou promovendo a

substituição dos existentes por novos e mais modernos dispositivos, dado que os atuais se tornaram

obsoletos ou atingiram a sua vida útil. Nesse sentido realça-se, entre outros projetos, a aquisição de

12 Ambulâncias de Socorro tipo B, a aquisição de uma viatura EMIR todo o terreno e a substituição

integral dos EPI urbanos.

Concretizando um desígnio do Governo Regional, já em 2O2L, pretendemos operacionalizar na RAM

um meio aéreo multi-mission, capaz de dar resposta não só ao combate aos fogos florestais, mas

também a outras valências do socorro como é o resgate em montanha. lgualmente previsto para o

segundo semestre de 2O2I, pretende-se lançar no terreno do novo edifício de apoio à componente

operacional que írá permitir alojar em condições e em permanência a Brigada Helitransportada assim

como aumentar a valência formativa do SRPC.

No que concerne a formação, visa-se, igualmente, diversificar os nossos cenários de formação, onde

destacamos a construção de diferentes cenários, entre os quais um cenário de flashfire/Íloshover.

No âmbito da manutenção preventiva do nosso património edificado, iremos dar continuidade aos

procedimentos instituídos na sede do Serviço Regional e desenvolver um plano de intervenção nos

quarteis da Ribeira Brava e do Porto Santo.

Contribuindo também para concretização de mais um desígnio do Governo Regional, pretender-se dar

continuidade ao processo de gestão e desmaterialização documental, iniciado já em 2020, com a

implementação do procedimento de gestão documental, disponibilizado pelo XisConnect (já em uso

na Gestão Financeira) e avançar com ferramentas digitais específicas na Gestão da Formação e nos

processos de Segurança Contra lncêndios.

Contribuindo para a minimização do impacto sobre os madeirenses em virtude da pandemia que nos

assola, pretende-se proceder à consolidação da linha SRS24, através da contratação de mais

enfermeiros para o STAT.

No que diz respeito à Prevenção e Segurança, pretende-se em 2021 ver concretízada a revisão do

Plano Regional de Emergência de Proteção Civil, que se encontra para parecer da Comissão Regional

de Proteção Civil e posteriormente pela Autoridade Nacional. Vamos continuar a sensibilizar os

d;: 
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análise do edificado por meios alternativos, previstos recentemente na legislação. É igualmente muito
importante manter a rotina regular de proximidade com as autarquias e com os Serviços Municipais

de Proteção Civil, acompanhado as suas atividades, principalmente na avaliação e elaboração das

cartas de risco do território.

Daremos continuidade à participação do SRPC em projetos nacionais e internacionais relacionados

com a Gestão do Risco de Catástrofe, designadamente o projeto Deslnventar (base de dados de

perdas) onde somos parceiros com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

7. Objetivos Organizacionais

No âmbito da Proteção e Socorro, da Avaliação e Prevenção de Riscos, da Formação e Sensibilização

de Agentes de Proteção Civil, Empresas, lnstituições e Cidadãos e da Gestão dos recursos internos do

SRPC, IP-RAM, a operacionalidade da estratégia definida para 2O2O para este Serviço Regional será

assegurado por 4 grandes objetivos Estratégicos e 5 objetivos operacionais:

Missão: Preveniros riscosinerentesa situações de acidentegraveou catástrofe, bem como resolveros
efeitos decorrentes de tais situações, socorrendo pessoas e protegendo bens.

E

OE l - Prestar soconp efcaz
e eftciente em todas as suas
dlmensões adequado à RAM

OE 2 -Ap€rftiçoar as
capacidades de Comando,
Controle e Comunicações

das ações de Proteção CMI

OE3-Aumentaraculhrra
de Proteção Civll da
População da RAM

OE 4 - Rehrçar a capacldade
de prercnção dos Riscos

I
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8. Plano de Atividades 2021

8.1. Indicadores Previstos no âmbito dos Objetivos Operacionais (QUnn1

OO 1- Reforçar a capacidade de intervenção do SRPC, lP-RAM no Dispositivo Regional de Socorro:

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)

Elaborar o processo de concurso para a obra do edifício
de apoio à componente operacional do SRPC (mês de

apresentação da proposta)

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 Naciona I dos Bombeiros Portugueses")
Apoiar o apetrechamento dos CB destinada à

renovação/substituição e reforço de Equipamentos (No de

novos equipamentos e outros materiais do âmbito
operacional adquiridos com base no levantamento anual
das necessidades)

Generalizar o uso do verbete de emergência pré-
hospitalar (Ns. de Corpos de Bombeiros aderentes ao
verbete informático)

Melhorar a triagem (Taxa de ocorrências STAT triadas
como P3/P4 sem ativação de ABSC)

Taxa média de emissão de pareceres aos processos

recebidos no âmbito dos projetos SCIE, em 20 dias uteis

13 16

5 4

100 125

300 375

2

70% 73o/o

800Á roo%

10

75 150

225 450

8o/o ts%

6U/o 120%

6

20

3

323

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

ffi@Glol*:r*+:ï=^-*
de Atividades 2O2L
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75% 94%

9 7

Taxa de emissão de pareceres, aos processos recebidos no
âmbito das Medidas de Autoproteção de edifícios e

reci ntos.

Definir um projeto de sensibilização destinado à sociedade
civil (mês de apresentação do projeto)

Desenvolver procedimentos de triagem e aconselhamento
para situações não urgentes, Linha SRS 24 (mês de entrada
em funcionamento)

Elaborar a Diretiva Operacional POCIF 2021 (mês de
apresentação da proposta)

Assegurar atempadamente o procedimento de contratação
do meio aéreo afeto ao POCIF 202L na Região (Mês de

assinatura do contrato)

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 POCIF)

3 2 4

s6%

11

1,1-3"/"

3

t43%

5

2

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

5 364

5 4 6

95% 719Yo 7!%

o

DE\

f

OO 4 - Reforçar níveis de formação e qualificação dos agentes de proteção civil:

Melhorar a capacidade formativa do SRPC (número de novos

cenários de apoio à formação em fase de construção)

lmplcmcntar o Plano de Formação (taxa de cumprimento)

lmplementar o Plano de Formação destinado aos Serviços
Municipais de Proteção Civil (taxa de cumprimento)

Avaliar a satisfação das ações de sensibilizações (taxa de

satisfaçã o)

Taxa de satisfação dos formandos às formações

1

60o,('

7úÁ

82%

8Oo/o

1tr O/

88%

103o/o

IOOo/o

1 1 2

45o/r 9096

53% rO5%

62% t23o/o

6ú/o t2O%

de Atividades 2Q2L
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OO 5 - Melhorar o funcionamento interno do SRPC, IP-RAM e a sua capacidade operacional:

Manter o Sistema de Gestão da Qualidade pela NP 9001:2015
(no de não conformidade de maior)
Avaliar a satisfação do grupo de referência dos SH, relativo ao

serviço prestado (Taxa de satisfação obtido através de

inquérito)

Definir os fluxos de documentação do sistema de gestão

documental (Xisconnet) (mês de apresentação da proposta)

Elaborar relatórios de monitorização dos centros de

custo/receita nas respetivas contas (classe 6/711, em
cumprimento da NCP27 (no de relatórios elaborados)

Taxa de preenchimento dos relatórios de fim de turno, no
STATe EMIR

Obter a Certificação da Qualidade da DGS como Unidade e

Emergência (mês de obtenção do certificado)

9. Fontes de verificação

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)

Elaborar o processo de concurso para a obra do edifício de

apoio à componente operacional do SRPC (mês de
apresentação da proposta)

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")
Apoiar o apetrechamento dos CB destinada à

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

necessidades)

820Á 103% 62% 123%

9 L1" 5

Data de publicação no Portal Base

Publicação no Portal ACINGOV

Os Relatórios retirados da Plataforma (RNBP)e

enviados às corporaçôes.

Ficheiro de controlo de material atribuído. /
Autos de cedência / Publicação no Portal Base

2

70% 88%

4

7

s3% I05o/o

2

3

32

2

5

2

3

3
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5 R.

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTA REGTONAL DA SAUDE E PROTEçÃO GtVtL
sERVtçO REGTONAL DE PROTECçÃO CrVtL, tP-RAM

B

Participar em exercícios LIVEX e CPX (Ne de participações) Relatório dos exercícios.

Generalizar o uso do verbete de emergência pré-hospitalar
(Ne. de Corpos de Bombeiros aderentes ao verbete
informático)

Melhorar a triagem (Taxa de ocorrências STAT triadas como
P3lP4 sem ativação de ABSC)

Desenvolver plataformas de forma a aumentar a eficiência de
registos das situações referentes a atividade Operacional
(mês de apresentação da proposta)

Taxa média de emissão de pareceres aos processos recebidos
no âmbito dos projetos SCIE, em 20 dias uteis.

Taxa de emissão de pareceres, aos processos recebidos no
âmbito das Medidas de Autoproteção de edifícios e recintos.

Definir um projeto de sensibilização destinado à sociedade
civil (mês de apresentação do projeto)

Desenvolver procedimentos de triagem e aconselhamento
para situações não urgentes, Linha SRS 24 (mês de entrada
em funcionamento)

Elaborar a Diretiva Operacional POCIF 2027 (mês de
apresentação da proposta)

Assegurar atempadamente o procedimento de contratação
do meio aéreo afeto ao POCIF 202I na Região (Mês de
assinatura do contrato)

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 POCIF)

Melhorar a capacidade formativa do SRPC (número de novos
cenários de apoio à formação em fase de construção)

lmplementar o Plano de Formação (taxa de cumprimento)

lmplementar o Plano de Formação destinado aos Serviços
Municipais de Proteção Civil (l"axa de currrprirrrento)

Avaliar a satisfação das ações de sensibilizações {taxa de
satisfação)

Taxa de satisfação dos formandos às formações

Manter o Sistema de Gestão da Qualidade pela NP 9001:2015
(ne de não conformidade de maior)

Avaliar a satisfação do grupo de referência dos SH, relativo ao
serviço prestado (Taxa de satisfação obtido através de

Norma Operacional Permanente (NOP)

Relatórios de fim de turno

Relatório de apresentação da Proposta

Mapa de Situação (Ficheiro Excel)

Mapa de Situação (Ficheiro Excel)

Data da informação interna com a

apresentação do projeto

Programa lnformático de Registo de

Emergência da RAM

lnformação da Proposta da Diretiva
Operacional POCI! 2021

Publicação no Portal Base

Base de dados de Gestão da Formação

Data de publicação no Portal Base

Base de dados de Gestão da Formação

Base de dados de Gestão da Formação

Base de dados de Gestão das ações de
sensibilização

Base de dados de Gestão da Formação

Relatório da Auditoria da APCER.

lnquéritos de Satisfação
inq uérito)

[$'"-
ividades 2021 ffi#G,lG

_ÍFúlc_

Enlldodc Formodoro Cêrliflcodo
Ánras oE roucaçÀo t roiMAçÀo:
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REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARIA REGIONAL DA SAUDE E PROTEçÃO GIVIL
sERVtçO REGTONAL DE PROTEGçÃO GtVtL, tP-RAt

Relatórios Elaborados

E

Elaborar relatórios de monitorização dos centros de
custo/receita nas respetivas contas (classe 6/7), em
cumprimento da NCP27 (ne de relatórios elaborados)

Obter a Certificação da Qualidade da DGS como Unidade e

Emergência (mês de obtenção do certificado)
Plataforma da DGS (Plataforma AQREDITA)

G@G.ÍG
-lElc/

EnlldadG tonnodoÍo Cêdlicodo
Áru oE EDUcAç^o tronaçÃe
23-tu$
üt-tDhçõôre.h
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RecÉo AUToNoMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SEGRETARTA REGIoNAL DA SAUDE 
= 

rnorrçÃo ctvtt
sERvtço REctoNAL DE pRorEcçÃo ctvtl., tp-RAt

10. Conclusão

Apesar das vicissítudes porque estamos a passar e conscientes que 2021 continuará a ser um ano

altamente focado na pandemia que atravessamos, interferindo e condicionando a vida das pessoas e

das organizações, estamos convictos que o Serviço Regional de proteção Civil irá manter o nível de

serviço que acostumou os seus concidadãos.

A qualidade do nosso Capital Humano, em todas as áreas de atuação, o facto de sermos um serviço

vocacionado para a emergência e o socorro e a forte relação estabelecida com a tutela, são atributos
que acreditamos que vão atenuar o impacto da COVID-l9, no desempenho do SRPC e acima de tudo
naqueles para quem, todos os dias do ano, nos colocamos ao dispor.

de Âtividades 2027
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Di.psiltvo Rcgionat ds OpêEçô3s MstuEs de €mÍ!ênda pÉ+orpitalsr (n dc nffi vi€tuEs adquiÍtdôt)
d€S@m

OUAR

OUAR

QTJAR

roí3 DSAG

DSPS

SEilER

DSAG

EFPCB

OO 1 - Reíorçara €pacidade de
if,leNenção do SRPC lP-RAM no
Disposilivo Regionãl de OpeÍações
de Socoro

OO í - R8lqçs a €pacidade úr
intcw{âo do SRFC lPdArú m
Dilpo6ii[ Rogim€t de Oponçô6
dcS6m

ElaboraÍ o processo de concuGo para a obra do ediíicio de apoio à componenle operacional do SRPC (mês de
apresentaçâo da proposla)

Arsog@ o 6cto fumiomrE{D da PlatsÍom do R€nrêÍFoto i{acaoítra d,or BoínbrlG Poítugw$s ô Espriiva
aÍtielaçâo m G CrÍpos ítc Bon!€iG r 6 s(s dE Át€PC (nt|rw d! audttdbs Gmtas eíatuádas 8 to{Ía 8
inÍoínaçlo clâlin s ?€ffimnto tlelqEl d,os BonüElw PoÍh{ffi')

5 Semeskel

100 Sam3trsl

300 Semeslíal
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Detâ ds publieção m Po.tst Bas

Publicaçâo no Portet ACTNGOV

OE Rôl€tóíhE rdiE{tor d, Plâtsbm
(RNBP) € wiados àr @íeoÍ8çõc.

Ficheiro de controlo de mateÍial atribuído.
/Autos de cedência / Publicaçâo no
Portal Base

Nqm OpcEcloíìd P€ínrcíü (NO4.

Relãlórios de Íìm de tumo-

Relatório de apresentação da Proposts.

ìl+N d. Siirgao (Ftdr.tD Éo.t)

Mapa de Situação (Ficheiro Êrcet)

Drtr ítr inlbm.Éo hEm m e
apGrrâCodoFqdo

PÍograma lnÍomático de Regislo d€
Emergènciã da RAM

lnlbín8Co dr @oí. ú Otrütn
Opdrcbí.| PCICIF 202t

Publicaçào no Podal Base

B.s dô alsíba dr cadâo de Fcn*lo

Data de publicação no Poítal Base

Ba$ dr dâdc dr ccClo d8 FffiEçlo

Base de dados de Gestão da Fomação

Bas d. daít6 (b c6tlo d.s sS (b
sntsili.{9á0

Base de dados de cestão da Fomação

Rd€tôíio da tuditqis da ÂPCER.

lnquéritos de Satisíaçâo

lníqÍneção tídcro m I Apíssr|ação
dâ PÍopostg

Relalórios Elaborados

Rálâtô{ps d€ Fim dr Tum

OO 1 - Reforçara capacidade de
inteNenção do SRPC IP-RAM no Apoiaí o apretechanento dos CB destinada à renovação/substituição e refoÍço de Equipanentos (No de novos
Oispositivo Regional de Operações equipamenlos e oulíos mate.ias do ambío opeÍaciaonal adquiridos com base no levantamênto anual das necessidades)
de Socoro

QUAR
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Ope.acional (mês de âpresentação da proposla) QUAR
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